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REGULAMENTO DAS DELEGAÇÕES DISTRITAIS 

Aprovado pela Assembleia de Representantes na reunião de 8 de outubro de 2016 

A existência de Delegações Distritais aproxima os órgãos, Nacionais e Regionais da Ordem dos 

Engenheiros, dos seus membros e incentiva a participação efetiva dos Engenheiros de todo o 

país na resolução quer dos problemas locais específicos, quer de problemas de carácter 

nacional. 

A regulamentação e integração das suas atividades no contexto das Regiões e a definição da 

sua autonomia, face aos demais órgãos da Ordem permite, de forma mais direta, concretizar e 

defender os interesses específicos dos Engenheiros inscritos nos diversos distritos, e reforçar o 

progresso da Engenharia. 

Em conformidade com o disposto no Artigo 32.º, do Estatuto da Ordem dos Engenheiros, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.° 119/92 de 30 de junho, o funcionamento e competências das 

Delegações Distritais obedecem ao Regulamento que a seguir se apresenta: 

Artigo 1.° 

Objeto e órgãos 

1. As delegações distritais e as delegações de ilha, ou grupo de ilhas são, nos termos 
dispostos no artigo 52º do Estatuto da Ordem dos Engenheiros, aprovado pelo Decreto-
Lei n.° 123/2015 de 2 de setembro, estruturas locais da Ordem, para efeito de prestação 
de serviços de proximidade aos membros e para prossecução local da sua missão e das 
suas atribuições. 

2. As delegações distritais e as delegações de ilha, ou grupo de ilhas, possuem um órgão 
executivo constituído por um delegado e dois adjuntos, que reúne, pelo menos, 
bimestralmente. 

3. A delegação é representada, localmente, pelo delegado, a quem compete convocar e 
dirigir as reuniões do órgão executivo. 

4. A assembleia da delegação é constituída pelos membros efetivos domiciliados na 
circunscrição abrangida pela delegação e compete -lhe eleger o órgão executivo local. 

 

Artigo 2.° 

Eleições e vacaturas 

1. Os processos de candidatura e respetivos atos eleitorais reger-se-ão pelo disposto no 

Estatuto da Ordem dos Engenheiros e no Regulamento de Eleições e Referendos. 

2. No caso de demissão, exoneração, incapacidade prolongada, morte ou perda da 

qualidade de membro efetivo do Delegado, deverá a sua substituição ser efetuada pelo 

Conselho Diretivo Regional sendo o seu cargo assumido pelo primeiro Delegado-Adjunto e 

a vaga verificada suprimida por cooptação de um terceiro feita de comum acordo entre os 

membros restantes. 

 

Artigo 3.° 

Competências do Órgão Executivo 

Compete ao órgão executivo da delegação: 
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a) Assegurar a prestação de serviços de proximidade aos membros da Ordem e às 
instituições locais; 

b) Promover ações tendentes à realização da missão e atribuições da Ordem, de acordo 
com as linhas de atuação e planos de atividade definidos pelo conselho diretivo 
regional; 

c) Gerir as atividades locais nos termos do presente Estatuto e dos regulamentos da 
Ordem, e administrar os bens que lhe são confiados, prestando trimestralmente 
contas ao conselho diretivo regional, sendo que as contas do último trimestre de cada 
ano têm que ser prestadas até ao dia 20 de janeiro do ano seguinte; 

d) Colaborar na organização e realização de eleições e referendos; 
e) Receber os pedidos de inscrição de candidatos a membro e promover, localmente, os 

serviços e apoios a prestar aos membros; 
f) Propor a organização e dirigir os respetivos serviços administrativos; 
g) Representar a Ordem em juízo, quando para isso tenha delegação do presidente da 

respetiva região; 
h) Elaborar e aprovar o seu regimento. 

 

Artigo 4.° 

Competências do delegado distrital 

1. Compete ao Delegado Distrital: 

a) representar a Delegação Distrital e os engenheiros do respectivo distrito; 

b) convocar e dirigir as reuniões da respectiva Delegação. 

2. Aos Delegados-Adjuntos, compete coadjuvar o Delegado Distrital nas suas funções, e 

executar as atribuições da sua competência que por ele lhes forem delegadas. 

3. Nas suas faltas e impedimentos, o Delegado Distrital será representado por um dos 

Delegados Adjuntos, por ele designado.  

 


