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Consideramos que, através da nossa candidatura, temos 

condições para contribuir para o prestígio da nossa profissão e 

para a empregabilidade, empreendedorismo e qualidade de 
vida dos Engenheiros, em especial os da Região Norte.

Estamos conscientes de que entre os atributos que devem car-

acterizar um Engenheiro assumem importância determinante o 

conhecimento, as competências e o comportamento, assente 

em valores e em preocupações de natureza deontológica e ética.

Consideramos que, numa Ordem estatutariamente regional-
izada como a nossa, a eleição dos representantes regionais é 

muito importante pois, para além de estes serem os principais 

responsáveis pelo apoio de proximidade aos membros, têm peso 
largamente maioritário no Conselho Diretivo Nacional. Assim, 

têm especial responsabilidade no estabelecimento das priori-

dades de ação e na sua concretização, sendo que para nós a valo-
rização da profissão está em primeiro lugar e tem de estar per-

manentemente nas agendas dos órgãos eleitos.

Consideramos que os Atos de Engenharia precisam de ser am-

plamente divulgados, aplicados e dignificados.

Consideramos que os Engenheiros não têm estado suficien-
temente representados nos mais altos níveis de decisão na so-

ciedade Portuguesa: no governo, no parlamento, nas câmaras 

municipais, nos lugares de topo da administração pública e na 

administração e direção de topo das empresas e instituições.  

APRESENTAÇÃO E MOTIVAÇÃO#1

PRESTÍGIO,  
EMPREGABILIDADE,
EMPREENDEDORISMO
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Claro que não compete à Ordem intervir diretamente nestes pro-

cessos, mas poderá influenciá-los, enraizando na opinião pública 

a convicção que os Engenheiros decidem e ajudam a decidir 
melhor num conjunto muito alargado de áreas essenciais para 

a vida das pessoas. 

Sabemos que muitos Engenheiros não estão a ser suficiente-
mente reconhecidos e valorizados no mercado de trabalho e 

que há Engenheiros injustamente enquadrados e avaliados na 

administração pública. 

Consideramos que o apoio prestado pela Ordem aos jovens em 
início de carreira e aos membros que decidem ou são confron-

tados com a necessidade de mudanças na carreira é manifes-

tamente insuficiente.

Consideramos que a Ordem pode contribuir de forma mais 

eficaz para o reconhecimento internacional dos Engenheiros  

Portugueses.

Consideramos que as licenciaturas credíveis de seis e de cin-
co anos, pré-Bolonha, devem ser equiparadas aos mestrados 
credíveis de cinco anos, pós-Bolonha.

Consideramos que os Colégios representam o melhor do nos-

so conhecimento nas diferentes especialidades, diretamente e 

através da sua capacidade de mobilizar os membros de maior 

destaque em cada área específica.

Consideramos que Delegações Distritais são essenciais para as-

segurar a descentralização dos serviços da Ordem e o contacto 

de maior proximidade com os membros.

Consideramos que os órgãos eleitos devem ser complementa-

dos por grupos de trabalho com a participação ativa dos mem-
bros mais qualificados.  

Sabemos que muitos membros se questionam sobre o retorno 
que obtêm das quotas que pagam à Ordem. 

Temos ideias muito consolidadas a este respeito, que espera-

mos ter oportunidade de materializar a muito curto prazo, pois 

não envolvem recursos adicionais, apenas uma mudança de 

atitude e de prioridades.

Estamos motivados e preparados para lançar projetos inovador-
es de sucesso que servirão de exemplo a nível nacional. Certa-

mente conseguiremos surpreender neste domínio, através das 

nossas ideias e da nossa capacidade de ouvir e de mobilizar as 

excelentes escolas, empresas, instituições e personalidades do 
Norte, com prioridade, claro, para os nossos membros.

Discutimos, entre os elementos da lista, muitas ideias sobre ações 

concretas, mas sabemos também que outros Colegas têm ou 
terão certamente ideias melhores do que algumas das nossas 
ou até novas propostas: saberemos aproveitá-las se, como espe-

ramos, viermos a ter essa oportunidade.

O nosso programa não é, por opção, um catálogo de medidas e 
promessas de cuja exequibilidade se poderia sempre legitima-

mente duvidar. Optamos, antes, por privilegiar a identificação 
de problemas, segmentos alvo e áreas prioritárias de ação, 

apresentando apenas um reduzido número de propostas con-

cretas que já estudámos com suficiente profundidade. 

Sabemos que, para além das ideias, importa a credibilidade dos 

agentes e a sua capacidade de intervir na sociedade. Conhec-

emos os nossos pontos fortes mas também as nossas limitações 

e saberemos encontrar, em cada caso, as pessoas certas para 
complementar a nossa ação, a começar pelos nossos Colegas 
da Ordem.   

Prestigiar a Engenharia e valorizar 
a atividade dos Engenheiros
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ÁREAS DE ATUAÇÃO PRIORITÁRIAS #2

PRESTÍGIO E NOTORIEDADE DA ENGENHARIA E DOS  
ENGENHEIROS

Divulgação da importância da Engenharia e dos Engenheiros na 

nossa esfera de ação, diretamente e através dos meios de comuni-
cação social e das redes sociais.

Generalizar a creditação, publicitação e divulgação da autoria dos 
Atos de Engenharia, demasiadas vezes relegadas para um injusto 

anonimato.

EMPREGABILIDADE

Antecipar tendências, ameaças e oportunidades.

Influenciar os curricula das escolas de Engenharia.

Incentivar ou promover ações regulares de formação especializa-

da em temas emergentes e de atualização nos temas de sempre. 

Apoiar os membros na obtenção de especializações e dos certifi-
cados internacionais de referência exigidos em alguns mercados. 

Promover e incentivar ações de formação que habilitem os mem-

bros a aceder a cargos de direção e gestão intermédia e de topo.

EMPREENDEDORISMO

Promover nos membros o culto da inovação, criação de  
valor e empreendedorismo e promover ações de formação nestes  

domínios.

Divulgar e apoiar startups de empresas de Engenharia.

//

2.1. 

2.2. 

2.3. 

//

//

//

//

//

//

//

//

JOVENS ENGENHEIROS

Facilitação de estágios profissionais.

Apoio e orientação personalizada no início da carreira, que se 

contará com os serviços da Ordem e com a participação de En-
genheiros que, manifestamente, estejam a ser ou tenham sido 

bem sucedidos nas suas carreiras.

MULHERES ENGENHEIRAS

Promover a eliminação das inaceitáveis desigualdades de géne-
ro que ainda persistem, sobretudo em alguns mercados inter-

nacionais.

EXPATRIADOS

Promover a interação entre membros e empresas que atuam 

em cada mercado internacional.

Desenvolver “pacotes” de informação para cada país/mercado 
em que estejam colegas nossos, para benefício destes e de out-

ros que considerem explorar novos destinos.  

DESEMPREGADOS

Promover ou incentivar ações de formação específicas e gratu-
itas para os colegas que se deparem com uma descontinuidade 

forçada na sua carreira profissional.

REFORMADOS

Promover a formação de equipas de trabalho com estudantes e 

jovens engenheiros para a realização de publicações, conferên-
cias, ações de formação e elaboração de pareceres de interes-
se público.

2.4. 

2.5. 

2.6. 

2.7. 

2.8. 

//

//

//

//

//

//

//

//

Presença nos órgãos de 
comunicação e nas redes 
sociais

Influenciar as decisões 
estratégicas a nível nacional
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ENGENHEIRO 360º

Fomentar o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional.

Promover e incentivar atividades de cultura, desporto e lazer 
para os nossos membros.

Divulgar as obras e atividade de Engenheiros em áreas distintas 

da sua vida profissional: pintura, fotografia, música, literatura, 
solidariedade social, cinema, colecionismo, etc. 

É BOM SER ENGENHEIRO 

Divulgar a profissão e as oportunidades profissionais relacio-

nadas com a Engenharia nas escolas dos diversos graus de ensi-

no pré-universitário.

Promover de forma pró-ativa e sistemática a dignificação e valo-

rização dos Atos de Engenharia.

Divulgar a vida e carreira de Engenheiros excecionais, que ti-

veram oportunidade e condições de protagonizar grandes real-

izações, mas também de Engenheiros com carreiras normais e 
vidas felizes.

//

//

AÇÕES CONCRETAS#3

Criação de um evento anual de Engenharia, de alto nível, 
apoiado na atividade dos Colégios, no Porto, a partir de 2017.

Relançar o Clube do Engenheiro da Região Norte, com um con-

junto diversificado de atividades a divulgar um mês depois da 
tomada posse, com o estabelecimento de acordos para a con-
tratação de espaços adequados a partir de 2017.

Criação de um serviço de aconselhamento personalizado a jov-
ens Engenheiros em início de carreira e a desempregados, com 

a participação de mentores muito qualificados, em regime de 

voluntariado, um mês depois da tomada de posse.

//

//

//

//

//

Avaliar os acordos de grupo de seguros, viagens e de outros bens 

e serviços de aquisição generalizada pelos Engenheiros.

Consulta aos cerca de 14 000 membros da Região Norte, no 

primeiro mês depois da tomada de posse, para a criação de 

vinte de grupos de trabalho abertos à participação de todos e 

abrangendo, desejavelmente, as principais áreas em que os En-

genheiros podem evoluir e intervir na sociedade. A atividade dos 

grupos será dinamizada por um membro de grande prestígio a 

nível regional e nacional.

Envolver muito mais os 
membros na vida da Ordem

Criação de um evento anual de 
Engenharia, de alto nível, no Porto, a partir 
de 2017 

Relançar o Clube do Engenheiro na 
Região Norte em 2016

Criação de um serviço de aconselhamento 
personalizado a jovens Engenheiros 
(mentoring) em 2016 

Criação de vinte de grupos de trabalho 
abertos à participação de todos os 
membros, dinamizada por um membro 
de grande prestígio em 2016

2.9. 

//

//

//

//

2.10. 
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COLÉGIOS E DELEGAÇÕES

Projetar a imagem da Engenharia Civil;

Desenvolvimento de um programa de reconversão profissional e

desenvolvimento de soft skills. 

Programa de Desenvolvimento de Competências Genéricas 

para Engenheiros Civis (FIDIC, Certificações LEED e BREAM, por 

exemplo);

Reforço das relações com o Colégio de Camiños Canales y Puertos 

da Galiza e Castela-Leon e outras associações congéneres; 

Promover a realização de Debates, Workshops e Conferências, 

incluindo um encontro regional de Estudantes de Engenharia 

Civil numa vertente motivacional e de coaching;

Criação de um comité regional de acompanhamento da 

profissão;

Acompanhamento das opções estratégicas das instituições de 

ensino superior que lecionam cursos de Engenharia Civil na 

região Norte;

Aproximação do Colégio ao profissionais com visitas às empresas;

Promoção da empregabilidade e valorização da profissão;

Criação de uma bolsa pública de profissionais de engenharia  

civil;

PROGRAMA COLÉGIO DE  
ENGENHARIA CIVIL
BENTO ADRIANO MACHADO AIRES E AIRES 

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//
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COLÉGIO DE ENGENHARIA 
ELECTROTÉCNICA
JOSÉ RUI DA ROCHA PINTO FERREIRA

COLÉGIO DE ENGENHARIA 
MECÂNICA
CARLOS ALFREDO DE FIGUEIREDO PEDROSA

Promover em colaboração com os outros Colégios Regionais e 

o Colégio Nacional de Eletrotecnia relações com o Governo e os 

Grupos Parlamentares com o objetivo de revogação e/ou alter-

ação da legislação e regulamentação aprovada recentemente e 

que desprestigiou a classe quer a nível das Instalações Elétricas 

quer a nível de ITED e ITUR;

Promover em colaboração com os outros Colégios Regionais e o 

Colégio Nacional de Eletrotecnia uma metodologia de atribuição 

de competências coerente e rigorosa com base nos atos de en-

genharia publicados;

Promover a disseminação de informação técnica;

Organizar colóquios sobre os temas do momento;

Manter e aprofundar as relações com os Colégios vizinhos;

Atender à aptidão profissional dos novos engenheiro.

Para além das atividades normais, propomos organizar eventos 
profissionais e culturais, entre os quais incluímos:

Colaboração na organização do Encontro Nacional de Engenha-

ria Mecânica;

Acompanhamento e atualização dos atos de Engenharia;

Divulgação do novo estatuto e suas consequências;

Aprofundamento e melhoramento do glossário técnico;

Procura de artigos para publicação na revista “Ingenium” e “Info”;

Organização de seminários técnicos e culturais;

Organização de visitas de estudo.

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

Por último, mas não menos importante, propomos  aprofund-

ar o relacionamento entre os diversos colégios da região norte 

bem como incrementar as relações com as diversas instituições 

da nossa área geográfica, nomeadamente, e a título de exemplo, 

FEUP, ISEP, UTAD, UMINHO.

Desenvolver um arquivo técnico e histórico da Engenharia 

Geológica e Minas.

Promover de momentos de convívio profissional;

Divulgação apelativa e interativa das saídas profissionais;

Estabelecer parcerias com as escolas secundárias da região;

Organização de várias palestras, visitas técnicas e workshops.

A presente candidatura ao Colégio de Química e Biológica da 

Região Norte da Ordem dos Engenheiros para o triénio 2016-

2019, visa dar continuidade ao projeto desenvolvido no manda-

to anterior, reforçando os pilares estratégicos em que assentou, 

nomeadamente – e sobretudo –, a valorização e dignificação dos 

Engenheiros Químicos e Biológicos à luz dos melhores valores da 

ética profissional.

É nosso objetivo, a saber:

Colaborar com os diferentes órgãos Nacionais e Regionais da 

COLÉGIO DE ENGENHARIA 
GEOLÓGICA E MINAS
JOAQUIM EDUARDO SOUSA GOIS

COLÉGIO DE ENGENHARIA  
QUÍMICA E BIOLÓGICA
PAULO JORGE PINTO RODRIGUES

//

//

//

//

//

//
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Ordem dos Engenheiros no sentido da representatividade, in-

tercâmbio e potenciação do exercício da Engenharia Química e 

Biológica na Região Norte.

Promover a Especialização de Química e Biológica de forma 

a torna-la mais atrativa para os jovens e, uma vez qualificados, 

estimulá-los para uma participação ativa nas atividades da Or-

dem.

Promover as instalações da Sede da Região Norte da Ordem dos 

Engenheiros como espaço eclético de cultura e debate, aberto a 

todas as áreas do saber e conhecimento.

Estimular o diálogo com as outras Ordens, associações empresar-

iais e organismos de ensino, em particular as Universidades, com 

vista ao aprofundamento e discussão de matérias de interesse 

comum, visando posições concertadas e de maior força na def-

esa da Especialização e dos Engenheiros Químicos e Biológicos.

Realizar ações específicas de formação, visando o reforço da 

qualificação profissional dos Engenheiros Químicos e Biológicos, 

como fundamento da valorização e dignificação da Engenharia.

Realizar um inquérito a todos os membros do Colégio de Quími-

ca e Biológica no sentido de avaliar “Quem faz o Quê”, avaliar o 

respetivo grau de satisfação no desempenho da sua atividade 

profissional e saber de que forma a Ordem dos Engenheiros 

pode contribuir para a formação e valorização dos seus Membros. 

Realizar visitas a empresas nas áreas de especialização do Colé-

gio de Química e Biológica, no sentido de permitir dar a con-

hecer aos seus membros as melhores práticas em Portugal na 

área do conhecimento, da Investigação, do Desenvolvimento e 

da Inovação.

//

//

//

//

//

//

Fomentar a adesão à Ordem dos Engenheiros de estudantes e 

recém-licenciados/mestres;

Promover a adesão de membros efetivos com CV que justifique à 

categoria de membro Sénior da Ordem dos Engenheiros, obten-

do desta forma o Reconhecimento de Mérito. 

Promover sessões de divulgação/debate nas áreas de temáticas 

de maior enquadramento profissional na Região Norte.

Incentivar a participação nestas sessões de debate de autarquias, 

associações de municípios e empresas locais. 

Promover / incentivar a formação contínua dos engenheiros 

geógrafos através da realização de ações de formação sobre te-

mas específicos e transversais da nossa especialidade. 

Divulgar as atividades do Colégio Regional através da Revista In-

genium e Info.

Explicitar as implicações dos novos estatutos no exercício e reg-

ulação da profissão, nomeadamente no que respeita aos atos 

regulados;

Promover e valorizar o selo OE-EURACE nos cursos do nosso 

colégio;

Ter um papel ativo, técnica e cientificamente validado,  no es-

clarecimento da sociedade relativamente a alguma da “desinfor-

mação” corrente sobre produtos alimentares;

Continuar a Qualificar a intervenção da Ordem na Engenharia 

Agronómica;

Adequar a profissão ao novo modelo de ensino.

COLÉGIO DE  
ENGENHARIA GEOGRÁFICA
ANA CLÁUDIA MOREIRA TEODORO

COLÉGIO DE  
ENGENHARIA AGRONÓMICA
LUIS MIGUEL SEABRA FREITAS

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//
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regiões da Galiza e Castela-Leon promovendo a troca de 

conhecimentos e de experiências;

Promover a valorização das melhores práticas profission-

ais através de iniciativas com visibilidade pública e da re-

alização regular de congressos, de debates e de conferên-

cias sobre temas importantes para o desenvolvimento 

florestal, nomeadamente no plano regional;

Continuar a homenagear os grandes vultos da Engenha-

ria Florestal.

COLÉGIO DE  
ENGENHARIA FLORESTAL
PAULO SÉRGIO PEREIRA DE BESSA

Pretende-se recuperar o espírito interventivo dos engenheiros 

florestais, promovendo uma gestão dos recursos florestais suste-

ntada por esse ramo da engenharia e potenciando, entre outros, 

a utilização dos sistemas de informação geográfica como ferra-

menta de apoio ao planeamento;

Neste sentido, prosseguiremos na implementação da estraté-

gia de reconhecimento e valorização da Engenharia Florestal, 

através da promoção duma cultura de exigência, privilegiando 

as questões que interessam ao exercício profissional, de acordo 

com a seguinte linha de ação:

Cooperar com o Conselho Nacional do Colégio na análise, 

definição e apresentação de políticas de âmbito nacional;

Promover a implementação da obrigatoriedade de in-

scrição na Ordem de Engenheiros para a prática dos atos 

de Engenharia Florestal desenvolvidos em organismos e 

entidades públicas e privadas;

Manter o acompanhamento da produção legislativa com 

interesse profissional e tomar iniciativas que contribuam 

para melhorar o desempenho da Engenharia Florestal, 

bem como de todos os intervenientes da fileira florestal;

Dedicar particular atenção às necessidades de formação 

profissional específica e de atualização de conhecimen-

tos, dinamizando ações de formação vocacionadas para 

a especialização dos engenheiros florestais nos vários 

domínios de intervenção;

Dinamizar a formação de grupos de trabalho dedicados 

para o aprofundamento de temas específicos e para a at-

ualização de conhecimentos e de competências que pos-

sam concretizar a especialização de atos de Engenharia 

Florestal;

Estabelecer pontes com outras associações profissionais 

e empresariais para assuntos de interesse profissional 

e reforçar os laços transfronteiriços com os Colegas das 

a.

g.

h.

b.

c.

d.

e.

f.

Promover a Engenharia de Materiais junto das demais especiali-

dades da Engenharia Portuguesa, das Empresas e da Sociedade;

Apoiar a qualificação profissional dos futuros e jovens Engen-

heiros, nomeadamente através de Estágios nas atuais/potenciais 

Entidades Empregadores;

Desenvolver ligações frequentes dos profissionais de Engenha-

ria ao Sistema Científico e Tecnológico Nacional e Internacional 

competente em Ciência e Engenharia de Materiais;

Contribuir para o reconhecimento da Engenharia de Materiais, 

me particular como fator diferenciador da Engenharia Portugue-

sa.

COLÉGIO DE  
ENGENHARIA DE MATERIAIS
ANTÓNIO MANUEL DE SOUSA CORREA

//

//

//

//
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COLÉGIO DE  
ENGENHARIA INFORMÁTICA
JOÃO M. LOBO FERNANDES

COLÉGIO DE  
ENGENHARIA DO AMBIENTE
CARLOS AFONSO DE MOURA TEIXEIRA

Promover a produção legislativa de acordo com os atos de  

engenharia, promovendo a sua implementação;

Promover a Qualificação Profissional;

Promover sessões de divulgação/debate dando a conhecer o  

papel e preponderância  da engenharia informática na mudança 

social a que estamos a assistir;

Incentivar a adesão à Ordem;

Divulgar as atividades do Colégio.

Pugnar pela afirmação da Engenharia do Ambiente e apoiar os 

engenheiros do Ambiente no exercício da sua atividade profis-

sional;

Contribuir para a definição das Competências profissionais no 

exercício dos Atos de Engenharia do Ambiente;

Organizar grupos de trabalho por áreas de competência profis-

sional;

Colaborar com o Colégio Nacional na revisão dos Atos de Engen-

haria do Ambiente;

Incrementar o número de Membros Efetivos e de Membros estu-

dantes do Colégio de Engenharia do Ambiente;

Organizar e divulgar ações relevantes para o exercício profissional 

dos Engenheiros do Ambiente;

Fomentar parcerias e colaborações na área empresarial da En-

genharia do Ambiente;

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

Organizar eventos com participação de personalidades relevant-

es da Sociedade Civil;

Promover a Engenharia e a Ordem dos Engenheiros em estreita 

colaboração com os demais Conselhos Regionais.

//

//

Apoiar os seus membros na obtenção de informação e na 

prestação de serviços necessários à sua atividade.

Ouvir e recolher contributos dos seus membros, transportando e 

manifestando junto dos órgãos regionais e nacionais, as preocu-

pações da comunidade que a Delegação representa. 

Marcar presença junto das Universidades, Escolas e junto dos 

órgãos institucionais regionais (Autarquias). Proporcionar a inter-

ação com o mundo empresarial. Fazer parte das suas agendas, 

das suas reuniões e consultas anuais sobre temas relevantes para 

a sociedade. 

Potenciar o alinhamento estratégico entre instituições locais, no 

sentido de promover a empregabilidade da classe.

Acompanhar e manter o contato com a comunidade de mem-

bros da delegação, independentemente do exercício nacional 

ou internacional da sua função.

Promover partilha de conhecimento, a recolha e divulgação de 

casos de estudo, a interação entre os membros jovens e os mem-

bros mais experientes e contribuir para destacar e premiar os 

contributos de excelência.

Realização de tertúlias, seminários ou outras atividades que pos-

sam associar a engenharia com os diferentes temas atuais (pro-

mover a participação e envolvimento de outros atores da socie-

dade).

DELEGAÇÃO DISTRITAL  
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Realização de um evento de âmbito distrital, que possa servir de 

ponto de encontro entre membros.

Reforçar o papel do engenheiro na sociedade, procurando a 

implementação de protocolos com instituições de ensino e mu-

nicípios para desenvolver projetos piloto locais, desenvolvendo e 

colocando no terreno competências de engenharia e potencian-

do inclusive atividades económicas.

Apostar no desenvolvimento de ações de formação de proximi-

dade com os membros, procurando que as mesmas incidam so-

bre temas que possam ser transversais e que sejam de utilidade 

no dia-a-dia (num mundo em mudança, a capacidade de comu-

nicação e os soft-skills são alavanca para a competência técnica). 

Procurar que estas ações se desenvolvam, de forma a ser mais 

compatíveis com os horários exigentes da atividade profissional 

e não descurando a vertente do custo.

Promover ações de divulgação da Ordem dos Engenheiros junto 

das Universidades de forma a captar novos membros.

Divulgar o papel dos Engenheiros e da Ordem, junto dos Mu-

nicípios e entidades públicas regionais, nomeadamente na qual-

ificação técnica e dos atos de engenharia.

Apostar nas ferramentas de comunicação de proximidade com 

os membros do distrito, sejam newsletters e outras, com um en-

foque distrital, através dos canais ou grupos criados nas redes 

sociais.

Fazer a ponte e ser parte integrante da sociedade, auscultando 

as suas necessidades, proporcionando soluções, influenciando 

tendências. Neste sentido, abraçamos as ferramentas de inter-

ação com a sociedade, nomeadamente a social media, promov-

endo um canal de comunicação onde possam ser divulgados 

feitos da engenharia, onde possa ser criado awareness sobre 

temáticas sensíveis para a sociedade, onde possa ser vinculada 

opinião técnica, onde possa ser partilhado conhecimento.

Em articulação com as estratégias nacionais e regionais para a 

classe, proporcionar uma voz ativa e presente no dia-a-dia. Con-

tribuir para reclamar de Engenharia, a voz do especialista. Dar 

contributo no âmbito nacional e regional para a identificação de 

especialistas e porta-vozes.

Procurar junto dos órgãos de comunicação locais, ser agente 

de divulgação das atividades relacionadas com a Engenharia e 

procurar ser uma voz ativa na sociedade local. 

Desenvolver e implementar ações de responsabilidade social. 

Dar um sinal de abertura á sociedade, promovendo um even-

to que permita obter uma “avaliação 360°” do Engenheiro, onde 

seja visível por um lado a perceção que diferentes quadrantes 

têm do nosso papel na sociedade e por outro, obter input sobre 

onde e como podemos ser ainda mais úteis. 

Contribuir através dos atos para elevar e destacar o papel do En-

genheiro através da demonstração do progresso proporcionado 

pela sua intervenção.

Contribuir para a promoção e dignificação da imagem do En-

genheiro procurando envolver/desenvolver iniciativas que dem-

ostrem o papel da Engenharia e da ORDEM DOS ENGENHEIROS.

Concluir a obra de edificação destinada à nova delegação distri-

tal, assim como promover visitas dos membros à mesma. Pro-

mover a inauguração da mesma e tornar esse local o ponto de 

encontro e convívio de todos os engenheiros.

Fomentar o convívio entre os engenheiros do distrito, promov-

endo eventos de natureza lúdica e/ou cultural. Criar eventos cul-

turais e desportivos em parceria com outras delegações distritais.

Atualizar a aptidão técnica dos engenheiros, com a realização de 

ações de formação de índole técnica, principalmente nos temas 

e matérias mais atuais e necessárias profissionalmente. 

Estabelecer protocolos com entidades e empresas do distri-

to com a finalidade de concessão de facilidades e regalias aos 

membros da Ordem.

DELEGAÇÃO DISTRITAL  
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Apoiar o ingresso dos jovens engenheiros na Ordem;

Realizar e divulgar uma bolsa de emprego no distrito para en-

genheiros;

Fazer uma ação de sensibilização para uma maior mobilização 

dos engenheiros das diversas especialidades na estrutura da Or-

dem.

Apoiar os engenheiros, nomeadamente na informação dos cur-

sos reconhecidos pela Ordem, e que tramitação para fazerem 

parte da Ordem de acordo com a habilitação e experiência que 

possuem.

Reforçar o envolvimento dos engenheiros com a delegação pro-

movendo encontros, visitas a obras de engenharia relevantes.

Participar em ações junto dos estabelecimentos de ensino no dia 

Europeu do engenheiro.

Divulgar atempadamente as ações da ordem;

Pugnar para que os engenheiros no exercício profissional ocu-

pem os lugares para os quais estão qualificados.

Disponibilizar as ações da Delegação no site da OERN.

FORMAÇÃO

Apresentar uma calendarização sobre ações de formação nas 

diversas especialidades nomeadamente na engenharia civil, 

mecânica e de ambiente  agronomia e informática. 

Empregabilidade digital 2016-2020

Gestão e economia para engenheiros

Línguas estrangeiras

Autocad, Excel Avançado e word

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

EVENTOS

Promover o debate na Delegação de temas que estejam na or-

dem do dia e que têm a ver com a profissão do engenheiro.

Continuar a desenvolver anualmente ou de dois em dois anos os 

Encontros Vínicos.

Visitas a obras de engenharia no distrito.

RELAÇÃO DA ORDEM COM OUTRAS INSTITUIÇÕES

Reforçar as relações com as outras Ordens com representação 

no Distrito;

Realizar ações de divulgação da Ordem dos Engenheiros nas In-

stituições do Ensino Superior e Escolas Secundárias do Distrito;

Propor a realização de Protocolos entre a Ordem dos Engen-

heiros e as Comunidades Intermunicipais bem como as princi-

pais Associações Empresarias do Distrito;

//

//

//

//

//

//

REFORÇO DA AÇÃO DOS ENGENHEIROS NA SOCIEDADE

Continuaremos o trabalho de promoção e organização de inicia-

tivas de qualidade, que consigam dar resposta às necessidades 

de todos os membros inscritos na Delegação e a todos aqueles, 

que por razões profissionais estejam na área de atuação da Dele-

gação, de que destacamos o “Café na Ordem”.

A grande prioridade é concluir a construção da nova sede da 

Delegação distrital, espaço há muito desejado, que servirá como 

polo aglutinador, contribuindo também para uma melhor 

ligação entre os serviços da Ordem dos Engenheiros e os seus 

membros. Será, não apenas, um espaço de prestação de serviços 

aos Engenheiros, mas também de convívio, cultura, formação e 

DELEGAÇÃO DISTRITAL  
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apoio aos mais diversos eventos que abranjam a engenharia. A 

“Ordem” será uma referência, será o ponto de encontro e de par-

tida e será de todos nós.

Serão continuadas e reforçadas as relações institucionais com 

as várias instituições do distrito, como sejam a UTAD, Escolas, 

Municípios, Associações Profissionais ou Empresariais e todas 

aquelas cuja área de atuação se interligue com a engenharia.

No próximo mandato propomo-nos levar a cabo um conjunto 

de realizações, que julgamos, irão contribuir para a melhoria da 

engenharia e do seu exercício, em benefício de todos quantos 

dela usufruem, cujo programa se orienta pelos seguintes vecto-

res principais:

Promoção na sociedade de ações tendentes a esclarecer 

o papel da Ordem dos Engenheiros;

Desenvolvimento junto dos profissionais da Engenharia, 

de uma intensa atividade de sensibilização, em que se-

jam claras as competências de todos os envolvidos: Or-

dem, Engenheiros e sociedade civil;

Reforço de uma permanente interação entre os Engen-

heiros e os seus órgãos representativos, nomeadamente a 

sua Delegação Distrital;

Manutenção, reforço e descentralização do Café na  

Ordem;

Conclusão da construção da sede da Delegação Distrital;

Reforço das formações e colóquios sem custo ou a preços 

especiais para os Engenheiros;

Difusão da valorização da profissão de Engenheiro, nas 

Escolas Secundárias do Distrito;

Manutenção e reforço das relações com a UTAD e Nú-

cleos de Estudantes de Engenharia;

Continuação do apoio aos membros, com a manutenção 

dos serviços de secretariado e de acompanhamento 

profissional.

//

//

//

//

//

//

//

//

//
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