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1. INTRODUÇÃO 

 

O atual Conselho Diretivo da Região da Madeira, que tomou posse em maio de 
2016, na sequência do último ato eleitoral, tem por base um projeto de 
continuidade da equipa que realizou o mandato anterior. 

Por via do novo Estatuto da Ordem dos Engenheiros, que vigora desde 31 de 
dezembro de 2015, o qual dispõe que a Região Autónoma da Madeira passou 
a constituir uma Região da Ordem, passamos a ter uma nova dimensão 
organizacional, quer com o aumento dos membros eleitos nos diversos órgãos, 
quer principalmente com a criação dos Conselhos Regionais de Colégio, e 
consequentemente uma maior intervenção nas respetivas áreas, a par da nova 
e importante representação nos respetivos Órgãos Nacionais. 

Em consonância com o que vem sendo realizado nos anos anteriores e de 
forma a cumprir com o estipulado no Estatuto da Ordem dos Engenheiros, com 
a redação atual que lhe conferiu a Lei n.º 123/2015, de 2 de setembro, a Região 
da Madeira da Ordem dos Engenheiros apresenta seguidamente a proposta de 
Plano de Atividades e de Orçamento para o ano 2018, para apreciação e 
deliberação da Assembleia Regional da Região da Madeira, que deverá ocorrer 
até ao dia 30 de novembro do ano anterior ao que respeita o referido PAO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Ordem dos Engenheiros – Região da Madeira Plano de Atividades e Orçamento para 2018 4 

 

2. PLANO DE ATIVIDADES PARA 2018 

2.1. ATIVIDADES DO CONSELHO DIRETIVO DA REGIÃO DA MADEIRA 
 

As ações que nos propomos promover para o ano 2018 são as seguintes: 

 

1. Contribuir para o desenvolvimento da solidariedade e da cooperação 
entre os engenheiros; 

2. Cooperar com os Órgãos Nacionais e com as Regiões nas ações 
programadas para o ano 2018, nomeadamente com participação ativa e 
orientada para o tema eleito pelo Conselho Diretivo Nacional para 2018, 
as Alterações Climáticas; 

3. Participar em oportunidades de cooperação internacional a serem 
dinamizadas pelos Órgãos Nacionais da Ordem. Neste âmbito, prevê-se 
a realização de uma cimeira com congéneres espanholas na Região da 
Madeira, previsivelmente no mês de junho; 

4. Dinamizar e promover a utilização da Sede Regional organizando 
eventos de âmbito formativo e social; 

5. Cooperar com as instituições técnico-científicas, em particular com a 
Universidade da Madeira, e dialogar com as Entidades Públicas Regionais 
no sentido de reforçar o contributo da engenharia no desenvolvimento 
da Região Autónoma da Madeira; 

6. Apoiar os Colégios no sentido de um maior envolvimento e contribuição 
das diferentes especialidades da Engenharia na Ordem, e promover a 
integração dos jovens licenciados em Engenharia; 

7. Organização e realização anual do Curso de Formação em Ética e 
Deontologia Profissional, no último trimestre do ano, dirigido 
especialmente aos novos membros e uma vez que é obrigatória a 
frequência e aprovação neste curso para admissão como membro 
efetivo; 

8. Dar continuidade às ações de divulgação que têm vindo a ser realizadas 
junto das escolas da Região como forma de captar a atenção dos jovens 
para o papel do engenheiro no desenvolvimento, progresso e bem-estar 
da sociedade, incentivando-os para os cursos em engenharia, 
enquadradas na campanha “E um mundo sem engenharia? Já pensaste 
como seria?”; 
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9. Promover a realização de conferências e workshops, em cooperação 
com entidades de reconhecido mérito, para reforçar a qualificação 
profissional dos engenheiros. 

10. Promover ações de formação acreditadas pelo Sistema de Acreditação 
da Ordem dos Engenheiros OE+AcCEdE, estando já previstas a realização 
das seguintes ações:  

 “Conceção e Projeto de Redes Prediais de Águas e de Esgotos”, 
em janeiro;  

 “Projetista de Redes de Gás”, de 19 a 24 de fevereiro; 
 

 “Projetos de Segurança Contra Incêndio em Edifícios de 3º e 4ª 
categorias de Risco”, em setembro e outubro; 

 

 “Formação Avançada em Gestão de Caudais” - em data a agendar; 

  “Projetos de Condicionamento Acústico” - em data a agendar; 

 Seminário “A Revolução da Mobilidade Elétrica” – parceria com 
Fórum para a competitividade – em data a agendar; 

 “Formação em Luminotecnia – ferramentas de cálculo – 
enquadramento com RECS” – em data a agendar. 

11. Estimular o engenheiro como formador ou vetor de transmissão de 
informação, continuando a promover com regularidade as Tardes de 
Engenharia em temas com interesse atual na Região; 

12. Promover ações de divulgação das atividades da engenharia junto da 
sociedade civil e participar na discussão dos problemas em que o 
contributo profissional dos engenheiros possa ser considerado 
relevante, no sentido de prestigiar o exercício da profissão nas suas 
diversas componentes; 

13. Adotar uma postura mais interventiva junto da Sociedade Civil e dos 
Órgãos Políticos Regionais em matérias do interesse da engenharia, 
assumindo um postura esclarecedora e clarificadora dos assuntos em 
discussão; 

14. Estimular a aproximação entre todas as Ordens Profissionais como 
veículos reguladores das Profissões e transmissores dos princípios éticos 
e morais, contribuindo para a elevação do ensino e o exercício da 
cidadania; 
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15. Continuar a divulgar no site da Região da Madeira, que integra o Portal 
da OE, informações referentes a eventos promovidos pelo Conselho 
Diretivo da Região da Madeira e pelos Conselhos Regionais dos Colégios; 

16. Em consonância com a atuação anterior, o Conselho Diretivo terá em 
atenção os membros que se encontram desempregados ou em situação 
económica difícil, avaliando e decidindo as solicitações que lhe cheguem 
de forma a facilitar a regularização de quotas em dívida; 

17. Desenvolver iniciativas/ações no sentido de promover a 
empregabilidade dos membros;  

18. Marcar presença nos diversos eventos para os quais o Conselho Diretivo 
é convidado, estabelecendo relações que contribuam para o realce da 
importância do papel da engenharia; 

19. Manter a política de estabelecimento de protocolos com empresas e 
entidades regionais que assegurem benefícios para os membros da 
Região; 

20. Apoiar e colaborar nas ações desenvolvidas pelos Colégios; 

21. Dinamizar e promover as instalações da nova sede, organizando eventos 
de âmbito formativo e social, disponibilizando aos membros da Ordem 
os seus espaços para reuniões de trabalho e fomentando a sua utilização 
por outras entidades. 
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2.2. ATIVIDADES PROMOVIDAS PELOS CONSELHOS REGIONAIS DE 
COLÉGIO 

 

Apresentam-se de seguida as atividades que os Conselhos Regionais dos 
Colégios se propõem vir a realizar em 2018: 

 

CRC Data prevista Tipo de ação Título/Designação 

AGR Janeiro Visita Técnica Exploração agrícola de culturas forçadas 

ELE Janeiro Visita Técnica ANACOM 

QUI Janeiro/Fevereiro Ação de formação Gestão e Empreendedorismo 

AGR Fevereiro Conferência Sistemas de rega 

ELE Fevereiro Ação de Informação Infraestruturas e sistemas elétricos 

MEC Fevereiro Visita Técnica 
Lobo Marinho (Navio) - transporte de 
passageiros e mercadorias entre o porto 
do Funchal e Porto Santo 

AGR Março Ação de formação 
Análise de investimento agrícolas e agro-
industriais 

ELE Março Visita Técnica 
Central Térmica do Caniçal e Parque Eólico 
do Caniçal 

MEC Março Ação de formação 
Qualificação de Auditores de Sistemas de 
Gestão de Energia ISO 50001 

AGR Abril Seminário Sistemas de rega 

MEC Abril Tarde de Engenharia 
StartUP Madeira  - Oficina do 
Empreendedor na Engenharia 

QUI Abril Visita Técnica 
Visita Técnica ao Laboratório Regional de 
Veterinária e Segurança Alimentar 

AGR Maio Reunião 
Conselho Nacional de Colégio de 
Engenharia Agronómica 

ELE Maio Visita Técnica 
Rede Elétrica e de comunicações da ilha do 
Porto Santo 

MEC Maio Ação de formação Gestão Técnica Centralizada   

AGR Junho Visita técnica Exploração bio no Jardim da Serra 

AGR Junho Ação de formação Elaboração de projetos florestais e PGF 

MEC Junho Tarde de Engenharia 
ADR - Transporte de mercadorias 
perigosas por via rodoviária na R.A.M. 
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QUI Junho/Julho Visita Técnica Empresa de Cervejas da Madeira (ECM) 

AGR Julho Participação em feira Feira Agro-Pecuária do Porto Moniz 

AGR Setembro Visita técnica Exploração de vinha para vinho Madeira 

AGR Setembro Jantar 
Food matching / produtos regionais com 
vinhos de mesa regionais 

ELE Setembro Ação de Informação Sistemas de domótica 

AGR Outubro Ação de formação Proteção integrada 

ELE Outubro Visita Técnica EEM – Central Hidroelétrica da Vitória 

QUI Outubro Jantar-Debate 
Jantar-Debate do Colégio de Engenharia 
Química e Biológica 

AGR Novembro Conferência 
Futuro da PAC pós 2020 com 
enquadramento na RAM 

ELE Novembro Palestra Eficiência energética 

CIV A definir Conferência 
Economia e Construção – “Uma perspetiva 
atual” 

CIV A definir Tarde de Engenharia A definir 

CIV A definir Tarde de Engenharia A definir 

CIV A definir Tarde de Engenharia A definir 

CIV A definir Tarde de Engenharia A definir 

MEC A definir Tarde de Engenharia 
Iluminação, Eficiência Energética, Conforto 
e Sustentabilidade em Edifícios 

MEC A definir Tarde de Engenharia 
Regime Jurídico do setor automóvel-
Direitos e deveres dos clientes privados e 
empresariais (ACIF) 
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3. ORÇAMENTO PARA 2018 

Para fazer face ao Plano de Atividades para 2018, é apresentada a proposta de 
orçamento para o ano de 2018. 

Nos termos do novo Estatuto, o Plano e Orçamento deixa de ser apresentado 
até ao final de março do ano a que respeita, como anteriormente, passando a 
ser apresentado até final de novembro do ano anterior, tendo por isso de ser 
elaborado antes do fecho do exercício, deixando as diferentes rubricas de ser 
comparadas entre os valores de fecho do exercício e o orçamento, para serem 
feitas entre os dois orçamentos consecutivos (o do ano corrente e o do ano 
seguinte). 

De referir, contudo, que a execução orçamental até à data tem estado em linha 
com os valores orçamentados pelo que não se esperam variações significativas 
entre o orçamentado para 2017 e o resultado final do exercício. 

As maiores variações previstas no Orçamento para 2018, quer em termos de 
receita como em despesa estão relacionadas maioritariamente com o 
incremento previsto para a atividade formativa, a dinamizar maioritariamente 
pelos novos Colégios, sejam cursos, conferências, visitas técnicas e outras, que 
julgamos irem de encontro às necessidades dos nossos membros nas 
diferentes áreas de atuação da Engenharia. 

Prevê-se ainda uma ligeira subida nas receitas das quotizações, fruto do 
aumento do número de membros que se tem registado recentemente na 
Região. 

Apresenta-se de seguida o quadro da proposta de Orçamento para 2018: 
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Aprovado na reunião do Conselho Diretivo da Região da Madeira realizada em 
15 de novembro de 2017. 

 

O Conselho Diretivo, 

 

 

Pedro Brito Amaro Jardim Fernandes 
Presidente 
 
 
Rui Jorge Dias Velosa 
Secretário 
 
 
Nélia Maria Sequeira de Sousa 
Tesoureira 
 
 
José Miguel Brazão Andrade da Silva Branco 
Vogal 
 
 
Manuel António Marques Madama de Sousa Filipe 
Vogal 
 
 
Sara Patrícia Sousa Olim Marote 

Vogal 
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PARECER DO CONSELHO FISCAL  
 
Em conformidade com o mandato que nos foi confiado, o Conselho Fiscal 
apreciou o Plano de Atividades e o Orçamento para o ano 2018 da Região da 
Madeira da Ordem dos Engenheiros, onde se destaca: 

 

 Receitas     192.500,00 

 Despesas     189.995,00 

 Resultado Líquido do exercício      2.505,00 

 

Nestes termos, em satisfação do disposto na alínea b), do n.º 2, do art.º 49.º do 
Estatuto da Ordem dos Engenheiros, o Conselho Fiscal da Região da Madeira da 
Ordem dos Engenheiros emite parecer no sentido de que a Assembleia Regional 
aprove a presente proposta do Conselho Diretivo da Região da Madeira relativa 
ao exercício de 2018, por estarem de acordo com as disposições contabilísticas, 
legais e estatutárias aplicáveis. 

 

Funchal, 20 de novembro de 2017 

 

 
 
David Caldeira Ferreira 
Presidente 

 
 
 
Jose Carlos Azevedo Camacho da Silva 
Vogal 

 
 
 
Pedro José da Veiga França Ferreira 
Vogal 

 


