
 

 





Índice 
1 Relatório de Atividades ................................................................................................................................... 8 

1.1 Movimento Associativo ......................................................................................................................... 8 

1.2 Gala dos 75 anos da Ordem dos Engenheiros...................................................................................... 13 

1.3 Dia Regional do Engenheiro ................................................................................................................. 14 

1.4 Revisão do Regulamento de Eleições e Referendos ............................................................................ 16 

1.5 Preparativos para a eleição dos órgãos nacionais e regionais da Ordem dos Engenheiros ................ 16 

1.6 Homenagem ao Engenheiro Fernando Silveira Ramos ........................................................................ 16 

1.7 Mural Fotográfico dos Presidentes do Conselho Diretivo da Região Sul ............................................. 17 

1.8 Apoio a Edições Literárias .................................................................................................................... 18 

1.8.1 Livro "Ciência e Engenharia de Materiais de Construção" .......................................................... 18 

1.8.2 Livro "Manual de Apoio ao Projeto de Reabilitação de Edifícios Antigos" .................................. 18 

1.9 Exposições ............................................................................................................................................ 19 

1.9.1 Exposição fotográfica "A Preto e Branco" ................................................................................... 19 

1.9.2 Exposição "Materials in Comics" ................................................................................................. 19 

1.9.3 Exposição de pintura "Preto no Branco" ..................................................................................... 20 

1.10 Atividades de formação profissional .................................................................................................... 21 

1.10.1 Cursos de Formação em Ética e Deontologia Profissional .......................................................... 21 

1.10.2 Cursos de Especialização em Gestão ........................................................................................... 21 

1.10.3 Cursos de Engenharia e Gestão ................................................................................................... 22 

1.10.4 Ciclo de Seminários Ordem dos Engenheiros - Centro de Estudos Judiciários ........................... 22 

1.10.5 Atividades promovidas pelos Conselhos Regionais de Colégio ................................................... 22 

1.10.6 Atividades promovidas pelas Delegações Distritais .................................................................... 29 

1.11 Atividades culturais e desportivas ....................................................................................................... 32 

1.11.1 Jantares Debate “Um convidado para Jantar” ............................................................................ 32 

1.11.2 À mesa com o Chef… ................................................................................................................... 33 

1.11.3 Grupo Coral ................................................................................................................................. 34 

1.11.4 Campeonato de Karting .............................................................................................................. 34 

1.11.5 Torneios de Bridge ...................................................................................................................... 35 

1.11.6 Clube de Golfe dos Engenheiros ................................................................................................. 35 

1.12 Atividades dirigidas aos jovens Engenheiros ....................................................................................... 36 

1.12.1 Prémio Inovação Jovem Engenheiro ........................................................................................... 36 

1.13 Comunicação Institucional ................................................................................................................... 37 

1.13.1 Mailings eletrónicos / “A Região Sul informa” ............................................................................ 37 

1.13.2 Newsletter “OE a SUL” ................................................................................................................ 37 

1.13.3 Portal do Engenheiro................................................................................................................... 38 

1.13.4 Participação na revista “Ingenium” ............................................................................................. 38 



1.13.5 Participação na Newsletter Nacional ........................................................................................... 38 

1.14 Promoção e Imagem ............................................................................................................................ 39 

1.14.1 XXV Jornadas de Engenharia Química do IST .............................................................................. 39 

1.14.2 Encontro Nacional de Estudantes de Engenharia Biomédica ...................................................... 39 

1.14.3 24ª Jobshop do Instituto Superior Técnico.................................................................................. 40 

1.14.4 Primeiras Jornadas de Engenharia Biomédica IST ....................................................................... 40 

1.14.5 Semana da Ciência e Tecnologia da Universidade de Évora ....................................................... 40 

1.14.6 Semana Aeroespacial 2012 no IST ............................................................................................... 40 

1.14.7 Jornadas de Engenharia Civil do IST ............................................................................................ 40 

1.14.8 ISEL 2 YOU.................................................................................................................................... 41 

1.15 Apoio aos membros ............................................................................................................................. 41 

1.15.1 Provedor ...................................................................................................................................... 41 

1.15.2 Esclarecimento Jurídico ............................................................................................................... 41 

1.15.3 Biblioteca ..................................................................................................................................... 42 

1.15.4 Restaurante ................................................................................................................................. 42 

1.16 Serviços da Região Sul .......................................................................................................................... 42 

1.16.1 Renovação dos recursos humanos dos Serviços ......................................................................... 42 

1.16.2 Ações de formação dos recursos humanos ................................................................................. 43 

1.17 Instalações ............................................................................................................................................ 44 

1.17.1 Conclusão das obras de remodelação do piso 2 da Sede da Região Sul ..................................... 44 

1.17.2 Aquisição e adaptação de novas instalações para a Delegação Distrital de Santarém ............... 44 

1.17.3 Inauguração das novas instalações da Delegação Distrital de Évora .......................................... 45 

1.18 Atividades dos Órgãos da Região Sul ................................................................................................... 45 

1.18.1 Conselho Diretivo ........................................................................................................................ 45 

1.18.2 Conselho Fiscal ............................................................................................................................ 47 

1.18.3 Conselhos Regionais de Colégio .................................................................................................. 47 

1.18.4 Delegações Distritais ................................................................................................................... 47 

1.18.5 Representação Externa................................................................................................................ 47 

2 Demonstrações Financeiras .......................................................................................................................... 49 

2.1 Balanço em 31 de dezembro de 2012 .................................................................................................. 50 

2.2 Demonstração dos Resultados por Natureza em 31 dezembro 2012 .................................................. 54 

2.2.1 Rendimentos ............................................................................................................................... 58 

2.2.2 Gastos .......................................................................................................................................... 61 

2.3 Demonstração dos Resultados por Funções ........................................................................................ 64 

2.4 Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais ..................................................................... 65 

2.5 Demonstrações dos Fluxos de Caixa – método direto ......................................................................... 66 

2.6 Anexo ................................................................................................................................................... 67 

2.7 Contas do exercício segundo os centros de Gastos e de Rendimentos ............................................... 76 



2.8 Rendimentos de quotização e contribuição da Região Sul para o Conselho Diretivo Nacional .......... 78 

3 Aplicação de Resultados ............................................................................................................................... 79 

4 Relatório de Auditoria .................................................................................................................................. 80 

5 Parecer do Conselho Fiscal ........................................................................................................................... 82 

6 Conselho Disciplinar ..................................................................................................................................... 84 

7 Agradecimentos ............................................................................................................................................ 85 



 

 

Cara(o)s Colegas 

 

 

A apresentação do presente Relatório de gestão e das contas relativas ao exercício de 2012, coincide com o 

final do mandato para que fomos eleitos para o triénio 2010-2013, o que, embora pudesse constituir uma 

oportunidade para podermos fazer um balanço, tal desvirtuaria, de certa forma, o objetivo desta mensagem, 

porque julgamos também ser do vosso conhecimento. 

Estamos, pois, convictos de que o caminho que trilhámos durante estes 3 anos foi suficientemente importante 

para a Ordem dos Engenheiros e, muito em particular, para a Região Sul, não sendo de estranhar o esforço de 

adequação e o aumento de investimento que tivemos de realizar, pois só assim foi possível enriquecer a 

imagem e dignificar a nossa associação profissional, procurando criar condições que nos permitam servir, cada 

vez melhor, os nossos membros. 

É hoje notório e evidente o papel que a Região Sul assume dentro da Ordem dos Engenheiros, condicente com 

a sua representatividade e dimensão relativa, objetivo por que este Conselho Diretivo se tem batido, numa 

atitude que, embora solidária e convergente com as restantes Regiões, Secções Regionais e Órgãos Nacionais, 

não nos impede de podermos afirmar o que são os nossos pontos de vista e objetivos. 

Os jovens estudantes de engenharia e os jovens engenheiros, como sempre temos afirmado, constituem uma 

das prioridades das nossas preocupações, onde a situação das empresas de engenharia e dos engenheiros 

portugueses merecem igual destaque.  

É bom que a Ordem dos Engenheiros os cative e acolha, rejuvenesça e assegure o seu futuro. 

Procurámos, por outro lado, encontrar formas de dar visibilidade à Ordem dos Engenheiros e criar condições 

para que os nossos membros se revejam na sua associação profissional. 

Melhorámos a imagem, o atendimento, as instalações, adequámos os meios humanos e materiais 

indispensáveis para o nosso desempenho, em suma, temos vindo a criar condições para que a Região Sul possa, 

nos próximos anos, continuar a desempenhar um serviço com a qualidade que os seus mais de 25.500 

membros dela esperam, tarefa que ainda não está concluída. 

O Conselho Diretivo da Região Sul vê, assim, parcialmente alcançado um desafio a que se propôs e que 

contribui de forma relevante para a afirmação da nossa Região. 

Dentro do lema com que nos candidatámos, “Competência, experiência e estabilidade”, continuámos, em 

sintonia e alinhamento com os Órgãos Nacionais, mormente com o Senhor Bastonário, a trilhar o caminho que 

tem permitido o fortalecimento e modernidade da imagem da nossa associação profissional. 

Revisitando os compromissos do nosso mandato verificamos, com alguma satisfação, que todos tiveram 

desenvolvimento e que correspondem a ações já promovidas ou que, em breve, poderão ter um desfecho. 

Temos, pois, continuado a olhar para dentro da Região Sul, sem que, todavia, deixássemos de olhar para o 

exterior, numa caminhada onde os Conselhos Regionais de Colégio e as Delegações Distritais, são parceiros 

fulcrais, sendo de louvar, uma vez mais, a sua entrega e ajuda nesta caminhada. 

 



Tudo o que já foi feito, e o que ainda pretendemos fazer, não seria possível sem a colaboração motivada e 

competente dos membros eleitos, colaboradores e dos restantes órgãos da Região Sul. 

A todos eles expresso, em nome do Conselho Diretivo, o meu agradecimento, aproveitando a oportunidade 

para exprimir o meu desejo de que não percam nunca a proatividade e motivação que têm demonstrado. 

 

O Presidente do Conselho Diretivo da Região Sul 

 

 

Carlos Mineiro Aires 

 

 

 



 

 

Durante o ano de 2012, o número de membros inscritos na Região Sul retomou a tendência de crescimento, 

tendo atingido, no final do ano, um total de 25.567 membros. 

Para tal contribuiu decisivamente o grande aumento do número de Membros Estudantes, que registou um 

acréscimo de 59% relativamente ao ano anterior, fruto da continuada aposta do Conselho Diretivo na 

divulgação e promoção da Ordem dos Engenheiros e captação de novos membros nas escolas superiores de 

engenharia da área da Região Sul.  

No final de 2012 os Membros Estudantes eram já perto de mil e quinhentos e tinham ultrapassado, por larga 

margem, o número total de Membros Estagiários. 

O número de Membros Efetivos retomou o ritmo moderado de crescimento, tendo atingido um total de 

23.110, apesar de, no cumprimento das disposições estatutárias pertinentes, terem sido suspensos 162 

Membros Efetivos por não pagamento de quotas. 

Note-se que estes membros foram previa e repetidamente avisados pelo que, tendo tido mais do que uma 

oportunidade para poderem regularizar a sua situação de quotas em dívida, inclusive através de facilidades de 

pagamento, que lhes foram propostas pelo Conselho Diretivo da Região Sul, não o fizeram e não evitaram a sua 

suspensão, ao contrário de outros 150 membros que, oportunamente, procederam à devida regularização.  

Este factos merecem a devida reflexão, porque, de certa forma, refletem as dificuldades decorrentes da 

situação socioeconómica que atinge o país e, em particular e gravemente, muitos setores ligados à Engenharia. 

As mesmas dificuldades atingem os jovens recém formados que dificilmente encontram emprego em Portugal 

e se veem compelidos a emigrar, o que, sem dúvida também se reflete na diminuição do número de Membros 

Estagiários que, no fim do ano, atingiam menos de um milhar. 

A evolução do número de membros inscritos na Região Sul, por categorias, ao longo dos últimos anos está 

resumida no quadro seguinte. 



Categoria 2008 2009 2010 2011 2012

Efetivo 21 271 21 297 21 857 22 954 23 110

Estagiário 3 883 3 938 3 912 1 213  970

Estudante  613  600  599  927 1 477

Correspondente  9  10  9  9  10

TOTAL 25 776 25 845 26 377 25 103 25 567

Nota: Dados relativos aos membros com inscrição em vigor em 31 de dezembro de cada ano.  

Para uma informação mais detalhada da distribuição dos membros inscritos na Região Sul por colégios de 

especialidade, tanto globalmente como por categoria de membro, apresentam-se o quadro e gráficos 

seguintes. 
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No ano em que a OE comemorou os seus 75 anos, a Região Sul teve a iniciativa e organizou, no Convento do 

Beato, um jantar de gala que juntou cerca de 850 participantes.  

A noite de 16 de Março de 2012 foi de celebração, tendo este evento contado com nomes emblemáticos do 

panorama político e económico português. 

Um dos momentos altos da noite foi a entrega dos Troféus "Ordem dos Engenheiros - 75 Anos" a doze obras ou 

projetos de engenharia realizados na Região Sul e considerados emblemáticos pelos Conselhos Regionais Sul 

dos Colégios das diversas Especialidades.  

Os vencedores, em cada uma das categorias, foram os seguintes: 

 Categoria de Engenharia Civil: LNEC - Laboratório Nacional de Engenharia Civil; 

 Categoria de Engenharia Eletrotécnica: EFACEC, pelo projeto “Transformador de Fases 

Dissociadas"; 

 Categoria de Engenharia Mecânica: Autoeuropa; 

 Categoria de Engenharia Geológica e de Minas: SOMINCOR; 

 Categoria de Engenharia Química e Biológica: Galp Energia, pelo Complexo Industrial de Sines; 

 Categoria de Engenharia Naval: Lisnave; 

 Categoria de Engenharia Geográfica: Instituto Geográfico Português, pela RENEP (Rede Nacional 

de Estações Permanentes); 

 Categoria de Engenharia Agronómica: “O Vinho e a Vinha – Património Histórico Nacional”, tendo 

o troféu sido entregue a duas instituições, a Associação dos Vinhos Históricos Portugueses e a 

Associação para a Diversidade da Videira; 

 Categoria de Engenharia Florestal: Autoridade Florestal Nacional; 

 Categoria de Engenharia de Materiais: TAP Maintenance & Engineering; 

 Categoria de Engenharia Informática: tecnologia Via Verde, desenvolvida pela Brisa e pelo ISEL; 

 Categoria de Engenharia do Ambiente: ETAR de Alcântara, da SIMTEJO. 

 

Durante o evento também foi entregue a Medalha de Ouro da Ordem dos Engenheiros ao Eng. António 

Segadães Tavares, pelo seu reconhecido trabalho em prol da Engenharia Portuguesa. 

A noite foi animada pela atuação musical do grupo Vozes da Rádio e pelo comediante internacional Elliot, ao 

que se seguiu a abertura de pista de dança, animada pela dupla Rui Remix e Nuno K. 



        

    

 

 

Nos dias 12 e 13 de maio de 2012, a Região Sul da Ordem dos Engenheiros celebrou, pela segunda vez, o seu 

Dia Regional do Engenheiro. 

As comemorações tiveram lugar em Faro e em Vilamoura e incluíram uma Sessão Solene e um jantar 

comemorativo, bem como diversas iniciativas culturais e desportivas. 

No âmbito das linhas de atuação do Conselho Diretivo da Região Sul, que preconizam a realização de iniciativas 

que fomentem a participação e o convívio entre engenheiros, as comemorações do Dia Regional do Engenheiro 

são uma oportunidade de convívio e aproximação entre os membros e a Ordem dos Engenheiros.  

As comemorações tiveram início no dia 11 de maio com a inauguração da exposição de pintura da autoria do 

Eng. Tito Olívio Henriques, seguida de um Jantar na Escola de Hotelaria de Faro, com animação pelo Grupo 

Musical Santa Maria.  

No dia 12, as comemorações prosseguiram com diversas visitas de âmbito cultural, nomeadamente visitas 

guiadas ao Zoomarine, às Ruínas Romanas do Milreu, às Ruinas do Cerro da Vila e ao Castelo de Silves.  

Cerca de duzentos e cinquenta participantes desfrutaram destas atividades, ficando assim a conhecer alguns 

locais emblemáticos do distrito de Faro. 



Ainda neste dia, ao início da tarde, decorreu uma Sessão Solene na Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve 

marcada pela atuação musical da jovem pianista Júlia Azevedo, da Academia de Música de Lagos, bem como 

pelas intervenções do Bastonário e do Presidente do Conselho Diretivo da Região Sul da Ordem dos 

Engenheiros. Durante a cerimónia foi prestada uma homenagem ao Eng. Osvaldo Bagarrão, membro distinto 

da Região Sul, responsável pelo projeto de eletrificação da região algarvia. 

Na última parte da Sessão foram entregues os Diplomas de Membro Sénior.  

O primeiro dia das comemorações do Dia Regional Sul do Engenheiro culminou com um Jantar no Lakeside do 

Hotel Tivoli Marina, em Vilamoura, durante o qual a fadista Mafalda Arnaud fez uma atuação para os 

presentes.  

As comemorações prosseguiram no dia 13 de maio, dia em que tiveram lugar um Torneio e uma Academia de 

Golfe, com a colaboração do Clube de Golfe dos Engenheiros, na Vila Sol Golf Resort, em Vilamoura.    

Também neste dia, o Núcleo de Karting da Ordem dos Engenheiros promoveu uma manhã de convívio e 

iniciação à modalidade, que teve lugar no kartódromo Internacional do Algarve, em Portimão.  

Ainda em paralelo com estas atividades realizou-se um passeio na Ria Formosa com almoço de convívio na Ilha 

Deserta. 

   

  



 

A Assembleia de Representantes da Ordem dos Engenheiros, reunida expressamente para o efeito no dia 21 de 

julho de 2012, em Coimbra, aprovou, por unanimidade, a revisão do Regulamento de Eleições e Referendos. 

Esta revisão teve como objetivo principal consagrar nas normas regulamentares o método de votação 

eletrónica, pela internet, nos atos eleitorais e referendários da Ordem, mantendo ainda, para os eleitores que 

assim prefiram, os tradicionais métodos de votação presencial e por correspondência em suporte papel.  

Permitiu também reduzir a carga burocrática e agilizar os procedimentos de candidatura aos diversos órgãos da 

Ordem, bem como clarificar a fixação das comparticipações financeiras nas despesas das campanhas eleitorais 

das listas concorrentes às eleições e ajustar alguns prazos.  

A Região Sul teve um importante papel na dinamização de todo o processo de revisão e de elaboração da 

proposta final que haveria de ser apresentada pelo Conselho Diretivo Nacional à Assembleia de 

Representantes, tendo o Presidente do Conselho Diretivo coordenado todo o processo. 

 

Durante o mês de outubro de 2012 tiveram início os preparativos para a eleição dos órgãos nacionais e 

regionais da Ordem dos Engenheiros, que se prolongariam até ao próprio ato eleitoral.  

Também aqui, a Região Sul teve um papel de grande relevo, dinamizando o funcionamento regular de um 

grupo de trabalho técnico inter-regional, constituído por quadros superiores dos Serviços das três Regiões e do 

Conselho Diretivo Nacional e integrando também um responsável da empresa prestadora do serviço de 

votação eletrónica. 

 

O Conselho Diretivo da Região Sul da Ordem dos Engenheiros decidiu homenagear Fernando Silveira Ramos, 

emérito membro da Ordem dos Engenheiros (OE), falecido em 2012, numa cerimónia que decorreu no dia 21 

de novembro e que contou com mais de uma centena de participantes, entre familiares, amigos e colegas. 

"Um homem que defendia com veemência os seus pontos de vista, mas não se furtava a debatê-los. Deixa-nos 

uma enorme saudade". Foi assim que o Presidente do Conselho Diretivo da Região Sul, Carlos Mineiro Aires, 

caracterizou o homenageado durante a sua intervenção, à qual se seguiram testemunhos de personalidades 

que quiseram partilhar com os presentes as suas vivências e memórias pessoais e profissionais de Fernando 

Silveira Ramos, entre as quais Mário Lino, Carlos Pina (Presidente do LNEC), José Manuel Tengarrinha 

(fundador do MDP/CDE), Vítor Carneiro (Presidente da APPC) e Pedro Bettencourt (diretor geral da Nemus). 



A sessão ficou ainda marcada pela exibição e estreia de um filme biográfico sobre o homenageado, pontuado 

por depoimentos vários e onde são referenciadas algumas das obras de engenharia em que participou, 

nomeadamente o Molhe Norte da Barra do Douro, que lhe valeu o Prémio Secil de Engenharia Civil 2009. 

Ainda no auditório da Região Sul, pequeno para todos aqueles que quiseram assistir à cerimónia, foi 

oferecida uma placa de homenagem à esposa, Maria de Lurdes Lucas, pelo Presidente da Região Sul 

e pelo Bastonário da Ordem dos Engenheiros.  

A noite terminou com um cocktail servido ao som de música cabo verdiana, o género musical de eleição de 

Fernando Silveira Ramos, pela voz de Dany Silva. 

 

 

O Conselho Diretivo da Região Sul da Ordem dos Engenheiros decidiu preservar, para memória futura, o 

agradecimento a todos Presidentes que estiveram ao serviço desta Região desde a sua criação, em 1958.  

Para a concretização deste objetivo foi inaugurado, no passado dia 14 de dezembro de 2012, um mural 

localizado na Sala de Reuniões do Conselho Diretivo, no edifício Sede, onde ficaram expostas, de forma 

permanente, as fotografias de todos os Presidentes da Região Sul. 

A cerimónia de inauguração desta exposição contou com a participação do Bastonário, Eng. Carlos Matias 

Ramos, do Presidente do Conselho Diretivo da Região Sul, Eng. Carlos Mineiro Aires, assim como dos restantes 

Membros do Conselho Diretivo da Região, que foram anfitriões na receção aos antigos Presidentes ou seus 

descendentes, antigos Bastonários e outros atuais dirigentes da OE, que quiseram testemunhar a criação deste 

espaço dedicado à história da Ordem dos Engenheiros e, muito em particular, da maior Região que a integra. 



     

 

 

O Conselho Diretivo da Região Sul patrocinou a edição do livro "Ciência e Engenharia de Materiais da 

Construção", editado pela IST Press. 

 

O Conselho Diretivo da Região Sul promoveu, no dia 16 de outubro de 2012, uma sessão de apresentação do 

"Manual de Apoio ao Projeto de Reabilitação de Edifícios Antigos”.  

A iniciativa decorreu na sede da Região, em Lisboa, em colaboração com a Região Norte desta associação 

profissional, tendo a obra sido apresentada pelo Eng. Fernando Branco, aos membros da Região Sul e a outros 

interessados, num total de mais de uma centena. 

Esta obra, que tinha sido lançada pela Região Norte da OE, em maio de 2012, pretende ser um guia geral de 

apoio a todos os técnicos que exercem atividade profissional na área de reabilitação de edifícios antigos.  

Além da intervenção do Eng. Vasco Peixoto de Freitas, coordenador da publicação, o evento contou também 

com a presença do Bastonário, Eng. Carlos Matias Ramos, e do Presidente do Conselho Diretivo da Região Sul, 

Eng. Carlos Mineiro Aires. 

No final da sessão teve lugar uma sessão de autógrafos, tendo sido vendidos, a preço especial de lançamento, 

vários exemplares do livro. 



 

 

 

Entre 26 de janeiro e 16 de fevereiro, esteve patente, na Sede da Região Sul, em Lisboa, uma exposição 

fotográfica da autoria do Eng. Franklin das Neves, intitulada "A Preto e Branco". Membro da Ordem dos 

Engenheiros e agrupado no colégio de Engenharia Mecânica, Franklin das Neves realizou desta forma a sua 

primeira exposição de trabalhos. 

 

 

Entre 29 de outubro e 13 de novembro, o átrio do Auditório da Sede da Região Sul acolheu a exposição de 

banda desenhada "Materials in Comics". 

Esta exposição visou evidenciar a forma como os Materiais estão presentes no nosso quotidiano, através do 

exemplo da sua representação em diversas Bandas Desenhadas muito populares, como o Super Homem, o 

Homem de Ferro, o Incrível Hulk ou o Tintim.  



A exposição foi promovida pela Sociedade Portuguesa de Materiais e pela Região Sul da Ordem dos 

Engenheiros. 

     

 

 

Foi inaugurada, no dia 16 de novembro, uma exposição de pintura a tinta-da-china da autoria do Eng. Silvestre 

Brilhante, intitulada "Preto no Branco", que esteve patente no átrio do Auditório da Sede até ao dia 14 de 

dezembro de 2012 

Membro da Ordem dos Engenheiros, inscrito na Região Sul e agrupado no Colégio de Engenharia Agronómica, 

nasceu em Lisboa em 1939.  

Fez os primeiros desenhos a tinta-da-china na década de 70 e continuou nas décadas seguintes até à data 

presente, sempre como um "hobby”, tendo, ao longo das várias décadas, desenhado figuras e imagens 

diversas.  

 



 

 

A frequência e aprovação nos cursos de Formação em Ética e Deontologia Profissional são, como é sabido, 

obrigatórias para a admissão dos novos membros à Ordem dos Engenheiros e constituem também uma 

oportunidade para a reflexão sobre a atuação do Engenheiro na vida profissional e em sociedade. 

Em 2012, na Região Sul foram realizados três novos cursos (edições 41ª, 42ª e 43ª). 

 

Curso Datas 
N.º de sessões N.º de 

formandos Teóricas Práticas 

41.º 21 e 28 de janeiro  1 2 98 

42.º 19, 25 e 26 de maio 1 3 101 

43.º 22, 28 e 29 de setembro, e 21 de dezembro  1 4 128 

Totais 3 9 327 

 

 

No conjunto destas três edições participaram e realizaram a prova escrita de avaliação 327 formandos, tendo a 

totalidade obtido aprovação, dos quais 86 com distinção.  

 

      

 

 

Em 2012 concluíram-se mais três edições do “Curso de Especialização em Gestão - Formação Avançada para 

Engenheiros”, especialmente concebido para membros da Ordem dos Engenheiros, em parceria com o 

Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG).  

Com uma formação generalista e uma visão prática de gestão, estes cursos de Formação Avançada têm como 

objetivo fornecer conhecimentos para a melhoria do desempenho dos profissionais de engenharia com a 

consequente melhoria do desempenho das organizações onde exercem as suas atividades profissionais. 



As referidas edições do Curso de Especialização em Gestão, com uma duração de 144 horas e com uma 

equivalência a 30 ECTS, tiveram, uma vez mais, resultados positivos, tendo sido o total de participantes de 63 

engenheiros de quase todas as especialidades e de escalões etários diversos, o que certamente constituiu fator 

de enriquecimento da ação de formação. 

Registou-se, no entanto, um decréscimo no número de interessados nesta ação de formação, tendo sido 

cancelada uma nova edição durante o ano 2012. 

 

Em 2012 foi assinado um protocolo de colaboração para a área da formação entre o Conselho Diretivo da 

Região Sul da OE e o IST (Instituto Superior Técnico), através do seu Departamento de Engenharia e Gestão 

(DEG) que permitiu realizar diversos cursos de Engenharia e Gestão. 

A primeira edição do curso de Gestão para Engenheiros, que decorreu entre 14 de fevereiro e 3 de abril, 

contou com 25 inscritos.  

Entre 15 de fevereiro e 4 de abril, decorreu o Curso de Gestão de Projetos de Engenharia, com 11 participantes.  

Por fim, já no segundo semestre, entre 31 de outubro e 19 de dezembro, realizou-se o curso de Economia para 

Engenheiros, com 18 participantes. 

 

O Conselho Diretivo da Região Sul da Ordem dos Engenheiros e o CEJ - Centro de Estudos Judiciários, na 

sequencia de um Protocolo estabelecido em janeiro de 2012 entre as partes,  promoveram a realização de duas 

sessões do Seminário "Direito do Urbanismo e Construção", que decorreram nos dias 26 e 27 de janeiro e 6 e 7 

de dezembro de 2012, no Auditório da Ordem dos Engenheiros, em Lisboa.  

Cada seminário teve lotação esgotada, contando com cerca de 150 participantes, entre engenheiros e 

magistrados, tendo, ainda, sido, no caso do seminário realizado em dezembro, transmitido online para a Justiça 

TV. 

 

1.10.5.1 Conselho Regional do Colégio de Engenharia Civil 

O Conselho Regional Sul do Colégio de Engenharia Civil, em parceria com a APFAC (Associação Portuguesa dos 

Fabricantes de Argamassa de Construção), a ATIC (Associação Técnica da Indústria do Cimento), a APEB 

(Associação Portuguesa das Empresas de Betão Pronto), a ANIPB (Associação Nacional dos Industriais de 

Prefabricação em Betão), a APCMC (Associação Portuguesa dos Comerciantes de Materiais de Construção), o 

LNEC (Laboratório Nacional de Engenharia Civil), o IPQ (Instituto Português da Qualidade) e a DGAE (Direção 

Geral das Atividades Económicas), organizou, no dia 27 de setembro, um Seminário sobre o "Regulamento dos 

Produtos da Construção: novas exigências para a Marcação CE. O que muda em 1 de Julho de 2013?”, no qual 

participaram 75 pessoas. 



Neste Seminário – especialmente vocacionado para a fileira de produtos que utilizam o Cimento Portland – 

foram apresentadas as novas regras que os Projetistas, Fabricantes e Empresas de Construção e de Fiscalização 

deverão observar a partir de 1 de Julho de 2013. 

 

Ainda em 2012, no dia 2 de junho, este órgão organizou uma visita técnica à Casa da Música, no Porto, que 

contou com a participação de mais de 30 membros da Ordem dos Engenheiros e suas famílias e que culminou 

com um Concerto da Orquestra Gulbenkian.  

O grupo de visitantes ficou a conhecer esta obra em detalhe, tendo tido possibilidade de observar as 

especificidades técnicas e os enormes desafios que a mesma constituiu, quer sob o ponto de vista estrutural e 

construtivo, quer pela inovação ao nível dos materiais utilizados, de que é exemplo o betão branco, sendo 

certamente um dos mais notáveis edifícios que foram construídos nos últimos anos. 

 

1.10.5.2 Conselho Regional do Colégio de Engenharia Eletrotécnica 

Este Colégio foi coorganizador, em conjunto com o Conselho Regional do Colégio de Engenharia Informática, 

do Workshop Internacional IT4Energy 2012, que reuniu no Auditório da OE em Lisboa, nos dias 6 e 7 de 

setembro, 63 participantes. 



        

 

1.10.5.3 Conselho Regional do Colégio de Engenharia Química e Biológica 

O Conselho Regional Sul do Colégio de Engenharia Química e Biológica efetuou o acompanhamento das ações 

realizadas pelo Conselho Diretivo da Região Sul, bem como das ações do Colégio Nacional Engenharia Química 

e Biológica, às quais foi prestado o apoio solicitado, nomeadamente através da sua participação nos Plenários. 

Destaca-se a sua participação e envolvimento na definição dos Atos de Engenharia Química e Biológica e na 

atribuição do Prémio dos 75 anos da OE à Galp Energia. 

Durante o ano foram analisados 9 relatórios de estágio (formais e curriculares), que foram aprovados. Foi, 

também, assegurada a atividade de avaliação de propostas de estágio, tendo sido aprovadas as propostas 

submetidas. 

Este Conselho Regional de Colégio participou ativamente na organização do Congresso XIX da Ordem dos 

Engenheiros, tendo coordenado, executado e secretariado a Sessão Paralela Técnica intitulada “A contribuição 

da Engenharia Química e Biológica para vencer a crise”. 

Em 2012 não foram realizadas quaisquer visitas técnicas, tendo sido realizado um Jantar debate dedicado à 

Engenharia Biológica e assegurada a colaboração com a Comissão Organizadora do Simpósio de Homenagem 

do Professor Engenheiro Ramôa Ribeiro, com patrocínio da Região Sul, que resultou na formalização do Prémio 

Prof. Ramôa Ribeiro a atribuir futuramente ao melhor estudante de Engenharia Química e Biológica. 

     

 



1.10.5.4 Conselho Regional do Colégio de Engenharia Naval 

No ano de 2012 o Conselho Regional Sul do Colégio de Engenharia Naval promoveu duas Visitas Técnicas, 

sendo uma à Base Naval do Alfeite e a outra, ao Submarino NRP Tridente.  

No final do ano promoveu também um Jantar intergeracional, de convívio entre os vários membros do Colégio, 

que se realizou no Restaurante da Região Sul da OE. 

        

1.10.5.5 Conselho Regional do Colégio de Engenharia Geográfica 

Em 2012, o Conselho Regional Sul do Colégio de Engenharia Geográfica da Ordem dos Engenheiros, organizou 2 

eventos e participou na organização da Sessão Técnica paralela (Tarde de Geográfica), no âmbito do Congresso 

da OE. 

Durante o ano de 2012, o Colégio conduziu um estágio remunerado, com atribuição de 2 bolsas de estudo, 

para desenvolvimento de um trabalho de investigação na área da diretiva europeia INSPIRE e a sua aplicação 

em Portugal, cujos 2 bolseiros foram sempre acompanhados por um Coordenador de Estágio que, em conjunto 

com a equipa da CRC Sul, realizaram diversas reuniões de trabalho e apresentaram um Workshop que contou 

com a participação de diversos técnicos convidados, que já desenvolvem trabalho nesta área.  

Para culminar esta iniciativa, e além das reuniões de trabalho que continuam a ser realizadas com os membros 

da equipa, será realizado, na Ordem dos Engenheiros, um novo seminário, que se encontra agendado para o 

dia 27 de fevereiro de 2013. 

Em 2012 foi, ainda, organizado um Jantar-Convívio que teve por objetivo homenagear o emérito Engenheiro 

Geógrafo, membro da OE, José de Sousa Afonso.  

O Jantar  ficou marcado pelas intervenções do Presidente da Região Sul, Eng.º Carlos Mineiro Aires, da Engª. 

Maria Teresa Sá Pereira, Coordenadora do Conselho Regional Sul do Colégio de Engenharia Geográfica, e por 

diversos testemunhos emotivos de familiares, amigos e colegas que quiseram partilhar com os presentes as 

suas vivências e memórias do homenageado. Quem participou nesta homenagem, teve ainda a oportunidade 

de conhecer a vida e obra deste emérito colega através da apresentação de um ilustrativo vídeo documentário.  

No âmbito do XIX Congresso da Ordem dos Engenheiros, que ocorreu no dia 19 de outubro de 2012, o 

Conselho Regional Sul do Colégio de Engenharia Geográfica organizou uma sessão técnica paralela, onde teve 

um papel muito interventivo, ação que decorreu na tarde do mesmo dia, no Museu do Mar, em Cascais, sob o 

tema "Hidrografia: Observação, Gestão Portuária e Nível do Mar". 



           

1.10.5.6 Conselho Regional do Colégio de Engenharia Agronómica 

O Conselho Regional Sul do Colégio de Engenharia Agronómica promoveu, durante o ano de 2012, diversos 

cursos.  

Assim, em janeiro tiveram lugar um Curso de Vinhos nível II e um Curso de Espumantes, com 22 e 18 

participantes cada. Já em fevereiro foram organizados um Curso de Vinhos Nível I, com 16 participantes e outro 

de nível II, com 14 participantes. Em março, este órgão promoveu o primeiro Curso de Vinhos nível III, que foi 

constituído por uma Visita à Adega Mãe. 

No ano de 2012 tiveram início os encontros denominados “Conversas à Volta do Vinho”.  

O primeiro, no dia 19 de abril, que contou com 28 inscrições, foi dedicado ao tema “Do vinho dos faraós ao 

Mateus Rosé”. Já o segundo, sobre “O vinho por detrás dos rótulos, aconteceu a 17 de maio e contou com 36 

participantes. O último, a 28 de junho e com 49 participantes, foi denominado de “A história contada pelas 

videiras”. 

    

1.10.5.7 Conselho Regional do Colégio de Engenharia Florestal 

Este colégio promoveu, no dia 8 de dezembro na Tapada Nacional de Mafra, uma Jornada denominada de “O 

Exercício da Profissão do Engenheiro Florestal”, que reuniu 43 participantes, e que foi dedicada ao debate 

sobre os Atos de Engenharia Florestal. 

Antecipando este encontro foi realizada, no ISA (Instituto Superior de Agronomia), uma ação de divulgação da 

OE, direcionada para os alunos de Engenharia Florestal, com resultados muito favoráveis que culminaram 

numa participação ativa destes estudantes nas referidas Jornadas. 



      

1.10.5.8 Conselho Regional do Colégio de Engenharia de Materiais 

O Conselho Regional do Colégio de Engenharia de Materiais comemorou no dia 7 de novembro, o Dia Mundial 

dos Materiais, com a organização do XII Encontro Nacional de Engenharia de Materiais, reunindo 91 

participantes no Auditório da OE em Lisboa.  

Ainda no âmbito desta comemoração, foi inaugurada a 29 de outubro a exposição “Materials in Comics”, que 

ficou patente até 9 de novembro, em cuja sessão da apresentação da exposição marcaram presença 24 

pessoas. 

Por fim, este Colégio também organizou, no dia 21 de março, na Sala Sande Lemos em Lisboa, um Workshop 

sobre “A importância do Sistema de Patentes na Competitividade das Empresas”, que contou com 19 

participantes. 

       

1.10.5.9 Conselho Regional do Colégio de Engenharia Informática 

Além do já referido Workshop Internacional IT4Energy, coorganizado em conjunto com o CRC de Engenharia 

Eletrotécnica, o Conselho Regional do Colégio de Engenharia Informática promoveu também a 3ª Escola 

Internacional de Verão DRM-TP, que contou com 31 participantes e decorreu entre 10 e 14 de setembro, na 

Sala Sande Lemos da Sede da OE, em Lisboa. 



    

1.10.5.10   Conselho Regional do Colégio de Engenharia do Ambiente 

À semelhança do ocorrido nos anos anteriores, o CRC Sul de Engenharia do Ambiente manteve a organização 

de Benchmarking Lounges (BLA), encontros informais dedicados ao debate de assuntos da atualidade, 

realizados no Bar da OE, em Lisboa. 

 Em 3 de fevereiro, a temática escolhida foi as “Cidades Sustentáveis”, que contou com cerca de 20 

participantes, seguido, em 4 de maio, pelo segundo BLA, sobre o “Rio +20”, com 33 participantes. 

 Ainda em maio, este órgão promoveu o último encontro do ano, sobre “Ecodesign para a Sustentabilidade”, 

com 14 participantes. 

Durante 2012 foram promovidas quatro Visitas Técnicas: a primeira, a 10 de fevereiro, ao Laboratório Central 

da EPAL, que contou com 18 participantes. A 30 de março foram 41 os inscritos na Visita à Fábrica da SECIL do 

Outão. Já a 20 de julho, o destino foi a Fábrica da Portucel Soporcel, com 24 participantes e, a 16 de novembro, 

a Visita à Central da EDP de Setúbal reuniu 25 participantes. 

Este Conselho Regional de Colégio promoveu também a presença no 15º ENASB – Encontro Nacional de 

Engenharia Sanitária e Ambiental, que decorreu na Universidade de Évora, entre os dias 10 e 12 de outubro. 

    

 



 

1.10.6.1 Delegação Distrital de Santarém 

O ano de 2012 revelou-se marcante para a Delegação Distrital de Santarém da Ordem dos Engenheiros, com a 

concretização da aquisição e inauguração de instalações próprias e dignificantes da Delegação Distrital e dos 

seus Membros.  

Este processo foi composto por várias fases, desde a manifestação e motivação, junto do Conselho Diretivo da 

Região Sul, da necessidade da decisão; à inventariação e escolha do imóvel a adquirir; participação nos atos de 

aquisição e escritura; participação no projeto de adaptação das instalações adquiridas; participação na 

oficialização das obras; participação no acompanhamento das obras de adaptação e, por fim, participação na 

preparação das cerimónias de inauguração. 

A Delegação registou também, ao longo do ano de 2012, a concretização das seguintes atividades: 

 Seminário/ Palestra sobre a Agro-indústria com especial incidência para Bonduelle; 

 Participação, com stand próprio, na Feira Nacional da Agricultura; 

 Realização do Dia Distrital do Engenheiro, do Distrito Santarém; 

 Palestra com o tema “ Agricultura: De novo Prioridade Nacional ”; 

 Ceia de Natal com a presença de membros da Ordem e seus cônjuges; 

 Apoio aos membros da Ordem em diversas vertentes; 

 Apoio na indicação de Peritos, a pedidos judiciais; 

 Participação em diversas Assembleias de Representantes da Ordem; 

 Participação no “ I Congresso dos Engenheiros de Língua Portuguesa “; 

 Participação no “XIX Congresso da Ordem dos Engenheiros “; 

 Participação no “ Dia Nacional do Engenheiro 2012“ 

 Participação no “ Dia Regional do Engenheiro 2012, da Região Sul “. 

       

 



1.10.6.2 Delegação Distrital de Faro 

Durante o ano de 2012 foi levado a efeito um conjunto de atividades, com as quais se procurou dar 

cumprimento ao Plano estabelecido para esse mesmo ano.  

As atividades desenvolvidas foram: 

 Tertúlia em Faro "O Exercício da Atividade de Engenheiro"; 

 Tertúlia em Portimão "O Exercício da Atividade de Engenheiro"; 

 Dia Aluno do ISE/Ualg - participação em mesa redonda; 

 Debates e esclarecimentos com alunos do ISE/Ualg sobre o novo Regulamento de Admissões e 

Qualificações à OE; 

 Conferência sobre Segurança na Construção; 

 Conferência sobre Sistemas de Informação para a Construção (ProNIC), apoio ao ISE/Ualg; 

 Curso de Formação na área dos Eurocódigos Estruturais, apoio ao ISE/Ualg; 

 Apoio ao Conselho Diretivo da Região Sul na realização do Dia Regional do Engenheiro, que 

decorreu no Algarve; 

 Ação de formação sobre Regeneração Urbana; 

 Conferência sobre a Recuperação da E.S. Tomás Cabreira (Parque Escolar). 

De mencionar, no plano social, a realização do lanche de convívio de Natal, na sede da Delegação. 

Foram também organizados alguns eventos que, por constrangimentos vários, não se chegaram a realizar, 

como o Curso de Especialização em Gestão, a Visita à Vinha e Adega de um Produtor Algarvio e a Visita ao 

Aeroporto Internacional de Faro.  

 

Finalmente, é de referir que a constituição do condomínio do prédio onde se situa a sede da Delegação, em 

finais de 2011, permitiu regularizar algumas situações pendentes e realizar obras urgentes no edifício durante o 

ano de 2012. 



1.10.6.3 Delegação Distrital de Évora 

Durante o ano de 2012, a Delegação Distrital de Évora organizou os Cursos de Alvenaria Estrutural, de 

Dimensionamento de Estruturas Metálicas – Eurocódigo 3 de Análise e Dimensionamento de estruturas através 

do SAP 2000 , ambos co-organizados com a Universidade de Évora.  

Foi, também, organizado um Workshop sobre Requisitos Acústicos dos Edifícios. 

A Delegação promoveu uma palestra intitulada de “A Engenharia na Mitigação de Riscos Naturais – Formulação 

Custo/Benefício” e uma visita técnica à Herdade do Freixo do Meio, tendo, ainda, estado presente, a título 

institucional, no 15.º Encontro de Engenharia Sanitária e Ambiental e na Semana da Ciência e Tecnologia. 

Saliente-se, no decorrer deste ano, a Inauguração da nova sede da Delegação Distrital de Évora. 

Por fim, foram promovidos também outros eventos a destacar, na área do lazer, como foi o caso do Concerto 

do Grupo Coral da Região Sul da OE no Museu de Évora, a Exposição de Pintura de Júlio (Eng. Júlio dos Reis 

Pereira) e o Lanche de Natal. 

       

 

1.10.6.4 Delegação Distrital de Portalegre 

O ano de 2012 foi um ano em que as atividades desenvolvidas no Distrito tiveram, por razões diversas, uma  

expressão muito reduzida. 

A Delegação Distrital de Portalegre esteve presente, com um stand, na ENOVE+ - Feira do Emprego e do 

Empreendedorismo, em Sousel, onde teve a oportunidade de divulgar a OE junto dos Estudantes e angariar 

algumas inscrições para candidaturas. 

Embora tenha estado prevista, ao abrigo de  uma parceria com a Escola Superior de Tecnologia e Gestão / 

Instituto Politécnico de Portalegre (ESTG/IPP), a realização de umas Jornadas sobre “Boas Práticas na 

Construção de Edifícios (âmbito Eficiência Energética)”, integradas em mestrado desenvolvido na ESTG,  as 

mesmas tiveram de ser adiadas e, mais tarde, canceladas. 

Também esteve prevista, dentro de uma parceria com a ESTG/IPP e a CMPTG, a realização de uma Ação de 

Formação sobre o (novo) “Regime Jurídico da Reabilitação Urbana”, atendendo aos custos envolvidos e à 

pouca adesão manifestada, acabou por ser também cancelada.   



Foram iniciados contactos para uma Visita Técnica à VALNOR (com almoço) a ocorrer em outubro, mas face ao 

início das chuvas para essa altura, e não tendo surgido melhorias no tempo, levou a adiar essa ação para 2013 

(na primavera). 

Em dezembro realizou-se o 1.º Lanche Convívio de Natal que contou com um número razoável de membros e 

proporcionou a divulgação de atividades da Ordem e a sensibilização aos membros para uma participação ativa 

na vida da Delegação, pretendendo-se, agora, que este convívio venha a ser uma tradição no Distrito, atraindo 

cada ano mais membros. 

 

 

 

O primeiro jantar debate promovido pela Região Sul em 2012, decorreu a 26 de janeiro e teve como convidado 

o Prof. António Barreto, doutorado em sociologia e Presidente do Conselho de Administração da Fundação 

Francisco Manuel dos Santos, que partilhou com os participantes a sua visão sobre o tema “O Futuro Próximo: 

Novos e Velhos Problemas".  

A 16 de fevereiro foi a vez do Prof. António Cruz Serra debater “O Ensino da Engenharia e os Desafios da 

Universidade Portuguesa”.  

O Professor Marcelo Rebelo de Sousa foi o convidado do terceiro jantar debate no dia 12 de abril, onde se 

debateu o tema “Portugal 2012”. 

É de salientar a enorme participação que estas iniciativas tiveram, com uma forte adesão dos membros da OE 

em todos os jantares referidos. 



    

 

No passado dia 26 de outubro, o restaurante da Região Sul da OE encheu-se para jantar "À mesa com…” a Chef 

Lígia Santos, que contou com 73 participantes.  

Vencedora da primeira edição do concurso televisivo MasterChef Portugal e Membro da Ordem dos 

Engenheiros, a Chef trouxe aos participantes uma ementa requintada e saborosa, cozinhada presencialmente 

na hora. 

O evento, que foi o primeiro de uma série de jantares com “showcooking” que trarão ao Restaurante da Região 

Sul alguns dos melhores Chefs nacionais, começou pela demonstração da confeção dos pratos, com o auxílio de 

um convidado especial – o Bastonário da OE, Eng. Carlos Matias Ramos. Terminada a demonstração foi servido 

o jantar, que decorreu com notória animação de todos os presentes.  

 

   

 

Nota do Conselho Diretivo da Região Sul: 

O Conselho Diretivo continuará a incentivar e apoiar pontualmente as atividades promovidas pelos diversos 

movimentos associativos de caráter cultural e desportivo, como sejam o Grupo Coral, o Campeonato de Karting, 

o Clube de Bridge dos Engenheiros e o Clube de Golfe dos Engenheiros. 

Neste contexto. a informação que segue, específica de cada grupo é, assim da sua exclusiva responsabilidade. 



 

A atividade do Grupo Coral desenvolveu-se internamente, ao longo do ano, nos ensaios semanais que 

decorrem regularmente às quartas - feiras entre as 18:30 e as 20:00 horas, na Sede da Ordem dos Engenheiros.  

O Grupo Coral manteve, em 2012, o mesmo número de elementos que se verificava no ano transato – cerca de 

20 coralistas – com um núcleo de cerca de 15 elementos que mais assiduamente frequentam os ensaios. 

 

 

No ano de 2012 foram efetuadas as seguintes apresentações públicas:  

 07 janeiro – Igreja da Penha de França, em Lisboa 

 04 fevereiro – Museu Municipal de Loures 

 29 abril – Igreja da Penha de França, em Lisboa 

 19 maio – Museu de Évora 

 18 novembro – Centro Cultural de Cascais 

 

Em 2012, o karting continuou a ser uma das principais atividades de convívio, desporto e lazer da Ordem dos 

Engenheiros, organizada no seio da Região Sul, juntando mais de quatro dezenas de participantes de norte a 

sul do país em convívios regulares, permitindo a prática desta modalidade apaixonante. 

Durante o ano de 2012, terminou a XIV edição do troféu interno, com as quatro provas da segunda fase 

realizadas entre março e maio, culminando com o jantar de convívio, entrega de prémios e consagração dos 

vencedores, realizado, como é tradição, no restaurante da Região Sul da Ordem dos Engenheiros. 

Depois da interrupção de atividades coincidente com o período de verão, teve início a XV edição, de que se 

disputaram as quatro provas correspondentes à primeira fase, que decorreu entre setembro e novembro, 

sendo as atividades retomadas a partir de março de 2013, depois de ultrapassado o período de inverno, pouco 

atrativo para a componente de convívio que se pretende que esteja sempre presente. 



 

A prática do bridge desportivo que tem lugar na Ordem dos Engenheiros, sem qualquer interrupção, há 20 

anos, continuou com toda a normalidade durante o ano de 2012. 

Essa prática está desde 2004 a cargo do Clube de Bridge dos Engenheiros (CBE), e consta da realização de 11 

torneios mensais, agosto excluído. 

A Ordem dos Engenheiros, tal como outros patrocinadores, contribuiu com a oferta de alguns prémios não 

monetários para os pares melhor classificados de 2 dos 11 torneios, 1.º e 2.º lugares em cada linha. 

Além disso o CBE ofereceu ainda 40 prémios de presença, objetos de loiça da Villeroy & Boch, a todos os 

praticantes que participaram em pelo menos 8 dos 11 torneios anuais, tendo igualmente entregues prémios 

aos jogadores classificados em primeiro lugar no conjunto dos resultados do ano de 2012 nas 3 categorias 

oficiais da Federação. 

O CBE organizou o Campeonato Nacional de Pares Senhoras, por delegação da Federação, e a prova de seleção 

da sua representação no Campeonato de Clubes da Associação de Bridge de Lisboa, prova em que se classificou 

em 5º lugar. 

Todos os torneios registaram participações próximas dos máximos possíveis, 36 pares, e figuram entre as 

provas da modalidade mais apreciadas em todo o país. 

 

Atividade Data Nº de Participantes 

Efacec 11 de janeiro 68 

Quinta da Lagoalva 8 de fevereiro 68 

Quinta da Archeira-Adega Mãe 14 de março 68 

Sem patrocínio 11 de abril 68 

Grupo Legrand 9 de maio 68 

Grupo Legrand 6 de Junho 64 

Ervideira 11 de julho 70 

Ervideira 12 de setembro 60 

Grupo Legrand 10 de outubro 68 

Ordem dos Engenheiros 14 de novembro 68 

Ordem dos Engenheiros 12 de dezembro 62 

 

O quadro competitivo do Clube de Golfe dos Engenheiros, manteve o figurino habitual e, apesar de tudo, com 

um bom nível quantitativo de participantes.  

Num quadro geral de dificuldades, optou-se por uma concentração de torneios evitando grandes deslocações, 

preferindo realizações na área de Lisboa. Realizaram-se os seguintes torneios: Ribagolfe II, Torneio de Golfe do 

Centenário do IST e ainda o Torneio da Ordem de Mérito.   



 

 

1.12.1.1 Cerimónia de Entrega do Prémio Inovação Jovem Engenheiro 2011 

Decorreu, no dia 20 de dezembro de 2012, no Auditório da Sede da Região Sul da Ordem dos Engenheiros, em 

Lisboa, a cerimónia de entrega dos prémios da 21.ª edição do Prémio Inovação Jovem Engenheiro, presidida 

pelo Presidente do Conselho Diretivo da Região Sul. 

Nesta edição o Júri deliberou atribuir, com a aprovação do Conselho Diretivo da Região Sul, dois 1.ºs  Prémios 

(ex-aequo) e um 3.ª Prémio. 

1º Prémio Ex-aequo 

"Sistema de Orientação e Informação para Pessoas com Deficiência Visual”, da autoria do Eng. António 

Augusto Babo de Carvalho.  

1º Prémio Ex-aequo 

“Desenvolvimento de Equipamento Inovador para Avaliação da Segurança à Progressão de Erosão Interna 

em Barragens de Aterro Zonadas”, da autoria do Eng. Ricardo Neves Correia dos Santos. 

3.º Prémio  

“Desenvolvimento de Equipamento Inovador para Avaliação da Segurança à Progressão de Erosão Interna 

em Barragens de Aterro Zonadas”, da autoria do Eng. Ricardo Neves Correia dos Santos. 

    

 

Por convite do Conselho Diretivo da Região Sul, integraram o Júri do Prémio Inovação Jovem Engenheiro 2011, 

os seguintes membros: 

Eng. Carlos Pina, Presidente do Júri 

Eng. Francisco Sanchez  

Eng. João Duarte Cunha  

Eng. António Pinelo 

Eng. Pedro Mendes 



O Conselho Diretivo da Região Sul entende manifestar no presente Relatório o seu reconhecimento e 

agradecimento, a todos os membros do Júri, pelo trabalho, dedicação e empenhamento na avaliação dos 

trabalhos a concurso. 

Também entende manifestar um agradecimento especial ao patrocinador da iniciativa, a Fundação para a 

Ciência e a Tecnologia (FCT). 

1.12.1.2 Prémio Inovação Jovem Engenheiro 2012 

A Região Sul promoveu, durante o ano de 2012, a divulgação da 22ª edição do Prémio Inovação Jovem 

Engenheiro. 

Para a divulgação desta iniciativa, a Região Sul preparou os habituais folhetos contendo o respetivo 

regulamento, cartazes de divulgação da iniciativa e envelopes alusivos.  

 

Para além da divulgação feita junto dos membros que se encontravam em condições de acesso a este Prémio, a 

divulgação incidiu também sobre empresas e instituições de ensino previamente selecionadas, para as quais 

foram enviados folhetos e cartazes. 

Como habitualmente, a iniciativa foi também divulgada no Portal da Ordem dos Engenheiros. 

 

 

Durante o ano de 2012, foram enviados 150 comunicados eletrónicos, como forma de veicular informações 

úteis para os Membros ou de promover os eventos organizados pela Região Sul da Ordem dos Engenheiros. 

 

Na continuação da política de renovação e progressiva desmaterialização dos meios de comunicação adotada 

pelo Conselho Diretivo da Região Sul desde o início do mandato, e conforme previsto no planeamento para 

2012, foi lançada, em setembro deste ano, a Newsletter digital “OE a SUL”.  



Com periodicidade mensal, esta reúne informações pertinentes para os Membros, como os próximos eventos 

promovidos pela Região Sul, bem como hiperligações para as principais notícias publicadas pela Região Sul no 

Portal da OE.  

Mensalmente, pretende-se que haja um assunto ou uma entrevista em destaque, bem como uma publicação 

ou evento cultural, sendo, em cada edição, referida, em particular uma Delegação Distrital e um dado Colégio, 

que nesse respetivo mês se destaquem por algum motivo. 

Durante o ano de 2012 foram produzidas e enviadas para todos os Membros da Região Sul e para uma lista de 

cortesia de parceiros individuais, quatro edições da newsletter “OE a SUL”. 

 

O Portal da Ordem dos Engenheiros continua a constituir-se como uma das ferramentas de comunicação 

institucional de maior relevo e eficácia utilizadas pela Região Sul, pelas potencialidades que apresenta. 

O Portal tem permitido a inscrição, em tempo real, nos eventos desenvolvidos pelos Serviços centrais da 

Região, bem como as inscrições nos eventos promovidos pelas Delegações Distritais.  

Em 2012 foi efetuada a divulgação e gestão de inscrições em 104 eventos próprios da Região, num total de 

cerca de 4407 participantes. 

Com uma base de atualização diária, foram produzidas cerca de 100 notícias sobre iniciativas consideradas 

relevantes para os Membros, em estreita colaboração com os Conselhos Regionais dos Colégios de 

Especialidade e com as Delegações Distritais. 

 

Em 2012, a Região Sul participou em seis edições da revista Ingenium, enviando notícias sobre eventos e 

acontecimentos organizados pelo Conselho Diretivo e pelos vários Conselhos Regionais de Colégios e restantes 

Órgãos Regionais. No total, foram enviadas em 2012, para publicação, 73 notícias. 

 

A Região Sul enviou 72 notícias, para publicação nas 11 newsletters mensais enviadas pelo Conselho Diretivo 

Nacional.  

Todas elas faziam referência a eventos promovidos pela Região Sul, ou em que esta participava, com uma 

hiperligação a remeter para o portal da Ordem dos Engenheiros, como forma de permitir aos Membros, caso o 

pretendam, poderem obter mais informações sobre determinado um evento. 



 

 

 

O Conselho Diretivo da Região Sul apoiou a realização das XXV Jornadas de Engenharia Química do Instituto 

Superior Técnico (IST), evento que decorreu entre 19 e 21 de Mmarço de 2012, no Centro de Congressos 

daquela instituição de ensino, em Lisboa. 

Sob o mote "Há 25 Anos a Catalisar o Progresso”, as Jornadas receberam, ao longo de três dias, cerca de 300 

participantes, tendo atraído não só os estudantes universitários do IST, mas também alunos das Universidades 

de Coimbra, Porto e Aveiro. 

A Região Sul da Ordem dos Engenheiros marcou presença neste evento através de um stand institucional, 

captando algumas inscrições de Membros Estudantes. Quem por lá passou pôde obter esclarecimentos quanto 

à realização de estágios, condições de admissão à Ordem, entre outros aspetos inerentes à atividade desta 

associação profissional.  

A representar a Ordem dos Engenheiros esteve, na sessão de encerramento do evento, o Coordenador do 

Conselho Regional Sul do Colégio de Engenharia Química e Biológica, o Eng. João Pereira Gomes, que felicitou 

os estudantes pelo empreendedorismo da iniciativa, realçando o papel da Ordem dos Engenheiros no futuro 

profissional destes jovens. 

 

O Conselho Diretivo da Região Sul apoiou a realização da VII Edição do ENEEB – Encontro Nacional de 

Estudantes de Engenharia Biomédica, organizado pelo Núcleo de Estudantes de Engenharia Biomédica da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, que decorreu entre 8 e 11 de Março de 

2012, na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova Lisboa. 

 Este evento contou com a participação de mais de centena e meia de estudantes de todo o país, onde o curso 

de Engenharia Biomédica é lecionado. "Acabei o curso de Engenharia Biomédica. E agora?”, — Foi um dos 

temas centrais do programa deste encontro, dando não só a conhecer as maiores áreas de empregabilidade 

mas também o que estão a fazer os mais recentes formados em Engenharia Biomédica.  

Participaram neste debate o Vice-Presidente do Conselho Diretivo da Região Sul e a Coordenadora dos Serviços 

de Formação, Comunicação e Cultura, onde o stand da Região Sul da Ordem dos Engenheiros marcou presença, 

angariando mais de meia centena de inscrições de Membros Estudantes.  



 

À semelhança do que aconteceu em anos anteriores, a Região Sul marcou presença na Jobshop do IST, que 

teve lugar nos dias 2, 3 e 4 de maio, promovendo a imagem através de um stand institucional da Ordem dos 

Engenheiros e dinamizando inscrições e esclarecimentos sobre o processo de admissão.  

Esta foi a 24ª edição desta iniciativa que decorreu nas instalações do Campus da Alameda e do Taguspark, do 

Instituto Superior Técnico. 

 

O Núcleo de Engenharia Biomédica do Instituto Superior Técnico (NEBM-IST) organizou nos dias 14 e 15 de 

março as I Jornadas de Engenharia Biomédica, no Instituto Superior Técnico (IST) e na Faculdade de Medicina 

da Universidade de Lisboa (FMUL), respetivamente. 

A Região Sul da Ordem dos Engenheiros esteve presente em ambos os dias do evento através de um stand 

institucional. No dia 14, o Senhor Bastonário da Ordem dos Engenheiros, Eng. Carlos Matias Ramos, fez a 

entrega de Certificados aos novos Membros-Estudante do curso de Engenharia Biomédica do Instituto Superior 

Técnico. 

 

A Semana da Ciência e Tecnologia da Universidade de Évora decorreu entre os dias 16 e 20 de Abril e contou 

com o patrocínio oficial da Região Sul da Ordem dos Engenheiros, que esteve presente no evento através de 

um stand institucional.  

 

A Região Sul marcou presença através de um stand institucional na Semana Aeroespacial 2012, promovida pela 

Associação Portuguesa de Aeronáutica e Espaço (APAE) no Campus Alameda do Instituto Superior Técnico (IST), 

entre os dias 16 e 20 de abril.  

Este evento visou estreitar as ligações entre a indústria Aeronáutica, Espacial e Mecânica, nacional e 

internacional, e a população académica do IST.  

 

As Jornadas de Engenharia Civil realizaram-se entre 23 e 26 de abril, no Pavilhão de Civil do Instituto Superior 

Técnico, evento que contou com o patrocínio da Região Sul da Ordem dos Engenheiros e que esteve presente 

através de um stand institucional nos dias 23 e 24. 



 

A Região Sul da Ordem dos Engenheiros este presente na “ISEL 2 YOU - FEIRA DE EMPREGO 2012”, que teve 

lugar nos dias 10 e 11 de outubro, no campus do ISEL.  

A Feira teve como objetivos possibilitar uma oportunidade de networking entre empresas e futuros candidatos 

a emprego, criar oportunidades de emprego para os alunos/profissionais de Engenharia, estimular o 

empreendedorismo através da apresentação de projetos empreendedores e ainda preparar os 

alunos/profissionais para a vida profissional.  

A Região Sul foi patrocinador do evento, o que permitiu, como contrapartida, estar estado presente com o 

stand institucional, tendo a logomarca da OERS constado de todos os suportes de comunicação do evento e 

tendo sido colocada uma tela OERS no átrio principal do ISEL, durante o evento.  

 

 

No ano de 2012 foram rececionadas pelo Provedor da Região Sul 31 reclamações, na maior parte dos casos 

relacionadas com o processo de admissão na Ordem dos Engenheiros, com estágios profissionais e com o 

processo de seleção de peritos avaliadores. Todos os casos apresentados foram encaminhados internamente 

para os Serviços nacionais ou regionais competentes, ou ainda para órgãos eleitos da OE, sempre que tal se 

justificou.  

Ainda durante este ano foram solicitados 24 esclarecimentos relacionados com matérias administrativas, que 

foram devidamente tratadas pelos Serviços. 

O Provedor recebeu ainda 3 sugestões.  

A todos os Membros que se dirigiram ao Provedor foi, em tempo útil, assegurada a resposta devida. 

 

No ano de 2012 o Serviço Jurídico da Região Sul assegurou 152 reuniões com os Membros da Região, no 

sentido de lhes prestar informações sobre matérias diretamente relacionadas com o exercício da profissão de 

Engenheiro. 

A par das reuniões, realizaram-se ainda 166 contactos com Membros da Região Sul que colocaram questões do 

foro técnico/profissional, num total de 318 esclarecimentos. 

Em média, o Serviço Jurídico da Região Sul recebeu cerca de 30 pedidos de informação por mês, tenho 

satisfeito todas as solicitações que lhe foram dirigidas. 

Os temas abordados foram essencialmente de caráter técnico e deontológico, sendo o escopo desta atividade 

do Serviço Jurídico auxiliar os Engenheiros a conhecer melhor a Legislação aplicável à profissão. 



 

A Biblioteca da Ordem dos Engenheiros, cuja gestão está a cargo da Região Sul, continuou a prestar apoio aos 

pedidos de informação e de requisição que chegaram, por via telefónica ou por correio eletrónico, aos Serviços 

da Região.  

Do mesmo modo, continuou-se a atualizar com um caráter mensal, a base de dados de obras literárias 

disponíveis, que pode ser acedida através do Portal da OE. 

 

O Restaurante da Região Sul da Ordem dos Engenheiros, localizado no último piso da sede, tem um vista 

privilegiada sobre a Praça do Marquês de Pombal e o Parque Eduardo VII, em pleno coração de Lisboa.  

O sucesso do serviço que presta, reservado prioritariamente aos membros e colaboradores da Ordem e seus 

convidados, tem gerado uma elevada procura, quer para os almoços quer para os jantares e fins-de-semana, 

através de reserva, para grupos de pequena ou grande dimensão. 

O Restaurante continua a apoiar as atividades institucionais, associativas e outras realizadas nas instalações da 

sede, fornecendo beberetes, serviços de coffee-break, refeições volantes, etc. 

Tal como em anos anteriores, o Restaurante promoveu um jantar e ceia na passagem de ano 2012/2013 que 

esgotou, uma vez mais. 

 

 

 

Durante o ano de 2012, foram admitidos novos colaboradores e cessaram funções outros, na sede da Região 

Sul, em Lisboa. 

Para compensar a saída de duas funcionárias que cessaram funções no último dia de 2011, foram admitidas, 

por concurso, em fevereiro: 



 Erica Nunes Rodrigues, Técnica Superior dos Serviços de Formação, Comunicação e Cultura; 

 Mafalda Amélia do Vale Costa Ribeiro, Técnica Superior dos Serviços Administrativos. 

Para reforço do Serviço Jurídico, foi admitida, por concurso, em abril: 

 Diana Barata Nunes Augusto, Técnica Superior do Serviço Jurídico, em regime de tempo parcial. 

Para compensar a ausência da funcionária Mónica Santos que, em março entrou em licença prolongada, foi 

celebrado um acordo de alteração temporária da duração do trabalho de tempo parcial para tempo completo 

com a funcionária Ana Lúcia Bernardo. Consequentemente, para substituir temporariamente esta, foi 

recrutado, em março: 

 Diogo Guterres Fragueiro, Telefonista-Rececionista, em regime de tempo parcial, que cessou funções 

no fim de outubro e, para substituir este, 

 Nuno Miguel Lopes de Sá Fernandes, Telefonista-Rececionista, admitido em novembro em regime de 

tempo parcial. 

Em dezembro, cessou funções a funcionária Susana de Vasconcelos de Almeida Montes. 

    

Erica Rodrigues Mafalda Ribeiro Diana Augusto Nuno Sá Fernandes 

Tempo 

inteiro

Tempo 

parcial
Total

Tempo 

inteiro

Tempo 

parcial
Total

Tempo 

inteiro

Tempo 

parcial
Total

Sede, Lisboa 20 1 21 20 1 21 19 2 21

Delegações Distritais - 4 4 - 4 4 - 4 4

Total da Região Sul 20 5 25 20 5 25 19 6 25

Número de funcionários efetivamente ao serviço em 31 de dezembro de cada ano.

2010 2011 2012
Localização dos 

Serviços

 

 

Durante o ano de 2012, trabalhadores da Região Sul participaram nas seguintes ações de formação: 



Ação Data Entidade formadora e local Formando 

Colóquio “Alteração do Código do 
Trabalho” 

13 janeiro 
Sindicato dos Magistrados do 

Ministério Público, Lisboa 
Técnica Superior do Serviço Jurídico 

Seminário: “Troika: O Memorando de 
Entendimento e as Alterações ao Regime 

de Contratação em 2012” 
17 janeiro Academia Vortal, Lisboa 

Técnica Superior do Serviço Jurídico e 
Técnico Superior dos Serviços 
Administrativos e Financeiros 

Direito do Urbanismo 
17 janeiro a 14 

dezembro  
(1º semestre) 

Faculdade Nova de Lisboa,  
Polo de Direito 

Técnica Superior do Serviço Jurídico 

Seminário Integrado do Direito do 
Urbanismo e da Construção (1ª Edição) 

26, 27 janeiro 
Centro de Estudos 

Judiciários/Ordem dos 
Engenheiros, Lisboa 

Técnica Superior do Serviço Jurídico 

Contrato de Empreitada de Obras 
Públicas: Formação e Execução 

24 a 28 de 
setembro 

INA, Oeiras Técnica Superior do Serviço Jurídico 

Formação de Utilizadores da Plataforma 
Eletrónica de Contratação Pública 

25, 26 outubro 
Construlink – Tecnologias da 

Informação, SA (GATEWIT), Lisboa 

Coordenador dos Serviços 
Administrativos e Financeiros, Técnico 
Superior dos Serviços Administrativos e 

Financeiros e Técnica Superior do 
Serviço Jurídico 

Seminário Integrado do Direito do 
Urbanismo e da Construção (2ª Edição) 

6, 7 dezembro 
Centro de Estudos 

Judiciários/Ordem dos 
Engenheiros, Lisboa 

Técnica Superior do Serviço Jurídico 

 

 

Dando continuidade às obras de remodelação do Piso 2 do Edifício Sede, iniciadas em 2011, foi possível 

concluir este trabalho durante o ano transato, tendo a intervenção global resultado numa clara melhoria das 

condições de atendimento dos membros e de trabalho dos colaboradores da Região Sul. 

 

Com o objetivo de melhorar as condições de atendimento aos membros da Ordem dos Engenheiros, bem como 

de proporcionar espaços dignos à organização de iniciativas a nível local, o Conselho Diretivo da Região Sul tem 

apoiado a renovação das instalações das suas Delegações Distritais. 

Neste contexto, a 27 de abril passado foi assinada a escritura da nova sede da Delegação Distrital de Santarém, 

momento que contou com a presença do Bastonário da Ordem dos Engenheiros, Eng. Carlos Matias Ramos, do 

Presidente do Conselho Diretivo da Região Sul, Eng. Carlos Mineiro Aires e o Delegado Distrital de Santarém, 

Eng. António Freire de Oliveira. 

Ainda durante o mês de setembro tiveram início as obras de requalificação da nova sede, que contemplaram a 

criação de áreas de atendimento aos membros, bem como de espaços polivalentes para a realização de 

diversas atividades como formações ou eventos culturais.  

A nova sede foi inaugurada a 17 de novembro, na presença de mais de uma centena de membros da Ordem 

dos Engenheiros que quiseram participar na cerimónia de inauguração daquele espaço, presidida pelo 



Bastonário da OE e com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Santarém e de outros ilustres 

convidados. 

Os cerca de 120 participantes na inauguração seguiram posteriormente para o Santarém Hotel, onde foi 

servido um almoço que assinalou não só a efeméride da inauguração da nova sede, como também o Dia 

Distrital do Engenheiro, que anualmente junta os membros do Distrito num pequeno convívio. Aqui, os 

presentes puderam assistir e participar numa demonstração mais alargada de danças folclóricas tipicamente 

ribatejanas, levada a cabo pelo Grupo Académico de Danças Ribatejanas. 

 

Perto de 60 pessoas marcaram presença na cerimónia de Inauguração da nova Sede da Delegação Distrital de 

Évora da Região Sul da Ordem dos Engenheiros, que decorreu no dia 20 de março.  

O evento, presidido pelo Sr. Bastonário, Eng. Carlos Matias Ramos, pelo Presidente do Conselho Diretivo da 

Região Sul, Eng. Carlos Mineiro Aires e pelo Delegado Distrital de Évora, Eng. José Correia da Silva, contou 

também com a presença de nomes ilustres da terra, como o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Évora, Dr. 

José Ernesto d’Oliveira e Mestre João Cutileiro, cabendo a este último a tarefa de inaugurar a exposição de 

pintura de Júlio dos Reis Pereira, que ficou patente até 20 de Abril na Delegação Distrital de Évora.  

Após a sessão de inauguração do novo espaço, os participantes juntaram-se num jantar convívio no Hotel M’AR 

De AR Muralhas, animado por um grupo de cantares alentejanos.  

 

 

O Conselho Diretivo desempenhou as suas funções estatutárias segundo a orientação descrita no capítulo de 

Introdução deste Relatório de Atividades, tendo, durante o ano 2012, realizado 18 reuniões, ou seja, mais do 

que uma por mês. 

O Conselho Diretivo também promoveu a realização de reuniões periódicas com os Coordenadores dos 

Colégios e com os Delegados Distritais, com vista a articular e coordenar ações, potenciando sinergias e criando 

uma maior proximidade entre os Membros. 

Nesse sentido, assumiram particular importância a coordenação global e conjunta do orçamento e das ações 

dos vários colégios/delegações distritais, permitindo que algumas pudessem ser desenvolvidas de forma 

conjunta e partilhada, o que devido à troca de conhecimentos que a cooperação potenciou, muito contribuiu 

para o enriquecimento destas ações. 

O Conselho Diretivo participou, ainda, nas seguintes reuniões do Conselho Diretivo Nacional: 



Data Local 

24 janeiro Coimbra 

20 fevereiro Lisboa 

12 março Lisboa 

9 abril Braga 

16 abril Santarém 

21 maio Lisboa 

28 maio Coimbra 

15 junho Ponta Delgada 

13 julho Coimbra 

26 julho Lisboa 

22 setembro Viana do Castelo 

22 outubro Lisboa 

20 novembro Coimbra 

7 dezembro Funchal 

 

O Conselho Diretivo esteve, também, presente 

 na Assembleia de Representantes ordinária, no dia 31 de março, no Porto; 

 na Assembleia de Representantes extraordinária, no dia 21 de julho, em Coimbra; 

 na Assembleia de Representantes extraordinária, no dia 24 de novembro, em Vila Nova de Gaia; 

 na Assembleia de Representantes extraordinária, no dia 15 de dezembro, em Lisboa; 

 na 4ª Convenção das Delegações Distritais, no dia 24 de março, na Batalha; 

 no XIV Encontro Regional do Engenheiro (Região Centro), nos dias 26 e 27 de maio, em Castelo 

Branco; 

 na comemoração do 25º aniversário da Delegação Distrital de Castelo Branco, no dia 26 de maio, 

em Castelo Branco;  

 na cerimónia de inauguração da Sede da Secção Regional dos Açores no dia 16 de junho, em Ponta 

Delgada; 

 na cerimónia de Apresentação do Livro “Ordem dos Engenheiros – 75 Anos de História Inovação e 

Desenvolvimento em Portugal: o lugar dos engenheiros”, no dia 25 de Setembro, no Museu da 

Eletricidade, em Lisboa 

 no Dia Regional Norte do Engenheiro 2012,realizado no dia 29 de setembro, em Bragança; 

 no 1º Congresso de Engenheiros de Língua Portuguesa, realizado em Lisboa, a 18 de Outubro; de  

 no XIX Congresso Nacional da Ordem dos Engenheiros, realizado em Lisboa, nos dias 19 e 20 de 

Outubro; 

 no XII Encontro Nacional do Colégio de Engenharia de Materiais, no dia 7 de novembro, em 

Lisboa; 

 na inauguração das novas instalações da sede da Delegação Distrital de Santarém, no dia 17 de 

novembro, em Santarém; 

 no Dia Nacional do Engenheiro, realizado em Vila de Gaia, no dia 24 de novembro. 



 

Em cumprimento das disposições estatutárias, o Conselho Fiscal examinou, em Março, o Relatório e Contas do 

exercício 2011 e emitiu o respetivo Parecer. 

O Conselho Fiscal reuniu-se ainda nas seguintes datas: 

 junho, para análise das contas relativas a 31 de março; 

 outubro, para análise das contas relativas a 30 de junho e 

 novembro, para análise das contas relativas a 30 de setembro. 

 

Conforme referido anteriormente, foram realizadas diversas atividades de formação profissional e culturais 

promovidas pelos Conselhos Regionais de Colégio. 

Para além das referidas atividades e de acordo com o Regulamento de Estágios no que respeita à admissão de 

membros efetivos, os Conselhos Regionais de Colégio prestaram o necessário acompanhamento aos estágios e 

à aprovação final dos respetivos relatórios. 

 

As Delegações Distritais da Região Sul (Faro, Évora, Santarém e Portalegre) promoveram várias ações, as quais 

poderão ser consultadas no capítulo 1.10.6 deste documento. 

Para além desta componente, continuaram a prestar informações, a emitir Documentos Profissionais aos 

membros da Ordem dos Engenheiros, a receberem inscrições de novos candidatos, bem como documentação 

dos Membros Estagiários. 

As Delegações Distritais da Região Sul estão hoje capacitadas para poderem prestar localmente todos os 

serviços administrativos que os membros necessitem. 

 

Ao longo do ano, os membros do Conselho Diretivo estiveram presentes em vários eventos, em representação 

da Região Sul da Ordem dos Engenheiros, nomeadamente: 

O Presidente do Conselho Diretivo participou, em representação quer da Região Sul, quer do CDN, nos 

seguintes eventos: 

 Na preparação para a celebração de um protocolo  que veio a ser celebrado entre a Ordem dos 

Engenheiros e a congénere Peruana “Colegio de Ingenieros del Perú ”, em Lima, Perú, entre 6 a 9 

de junho; 

 Na Conferência “A ENGENHARIA PORTUGUESA AO SERVIÇO DE ANGOLA”, no dia 5 julho, em 

Luanda. Esta Conferência foi organizada, em conjunto, pelas Ordens dos Engenheiros de Portugal 



e de Angola. Contou com a participação de representantes de empresas portuguesas e angolanas 

e de engenheiros de ambos os países, num total que rondou cerca de 200 participantes; 

 Na “FEANI Annual Business Meetings”, em Roma, Itália, nos dias 4 e 5 de outubro; 

 no Lançamento do livro “Sistemas de Construção – Reabilitação Urbana”, em 9 de março, na Seda 

da Ordem dos Arquitetos,  

 na comemoração do 50º aniversário da COBA, no dia  28 de junho, no Grande Auditório do Centro 

Cultural de Belém; 

 no 63º aniversário da República Popular da China, no dia 27 de setembro, em Lisboa; 

 na Sessão Comemorativa do Dia da Academia de Engenharia, no dia 18 de dezembro; 

 em diversas reuniões, na qualidade de observador, nas sessões do Conselho Municipal de 

Habitação, na Câmara Municipal de Lisboa. 

Os diversos membros do Conselho Diretivo participaram, em representação quer da Região Sul, quer 

da Ordem dos Engenheiros nos seguintes eventos: 

 Na Conferência organizada pelo Jornal Água & Ambiente, “Ambiente 2011-2014, A Nova 

Organização do Sector”, no dia 14 de fevereiro, em Lisboa (Eng. Mineiro Aires e Eng. José 

Sardinha); 

 na cerimónia de entrega do Prémio Secil 2011, no dia 8 de outubro, no Teatro Nacional D. Maria II 

(Eng. Mineiro Aires e Eng. Liberal Ferreira); 

 no Almoço- Debate com o Dr. Pedro Reis, promovido pelo ICPT (International Club of Portugal), no 

dia 21 de novembro, em Lisboa (Eng. Liberal Ferreira). 



 

Em consequência das alterações legislativas introduzidas em 2010 e 2011, as contas da Região Sul seguem os 

princípios normativos do Sistema de Normalização Contabilística (SNC) e em particular os princípios normativos 

para as Entidades do Setor Não Lucrativo (ESNL), dado que a Ordem dos Engenheiros se enquadra neste setor. 

Em 2012, foi introduzido na Região Sul um novo plano de contas, em conjugação com o Conselho Diretivo 

Nacional, plano de contas que está em conformidade com os princípios normativos para as ESNL. 

Existem, no entanto e neste contexto de equiparação, algumas diferenças de contas e, por isso, serão 

assinaladas nesta análise as alterações efetuadas na comparação com as contas do período homólogo de 2011 

e com o orçamento para 2012. 

Apresentam-se neste capítulo as contas do exercício de 2012, designadamente o Balanço, a Demonstração dos 

Resultados por Naturezas, a Demonstração dos Resultados por Funções, Demonstração das Alterações do 

Capital Próprio, Demonstração dos Fluxos de Caixa e o Anexo. 

São igualmente apresentadas, as contas do exercício, segundo os centros de gastos e de rendimentos, que se 

recolhem dos registos da Contabilidade Analítica. 

As contas deste exercício foram submetidas à apreciação de uma sociedade de revisores oficiais de contas, cujo 

relatório de certificação figura no capítulo 4 do presente Relatório de Contas. 

O Resultado Líquido do exercício de 2012 foi negativo e cifrou-se em -145.084,05 euros. 

Este valor representa um desvio significativo em relação ao valor previsto no Orçamento (70.365,00 euros), 

verificando-se, também relativamente ao ano de 2011, um decréscimo do Resultado Liquido na mesma ordem 

de grandeza. 
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Em 2012 e comparativamente a 2011, a rúbrica de Gastos teve um crescimento de 2,2%, equivalente a 45,7 mil 

euros.  

No mesmo período, a rúbrica de Rendimentos registou uma quebra de -7,9%, equivalente a 169,6 mil euros. 

Mais adiante procederemos à análise do comportamento, tanto dos Gastos como dos Rendimentos. 

 

O Balanço é um documento contabilístico que expressa a situação financeira de uma entidade, em 

determinada data, onde o conjunto de bens e direitos constitui o Ativo e o conjunto das obrigações constitui o 

Passivo. 

Este documento é uma peça das demonstrações financeiras e permite efetuar uma comparação do Ativo com o 

Passivo, proporcionando igualmente um retrato da situação financeira decorrente dos valores apresentados 

nas contas de Fundos Patrimoniais. 

O retrato da situação financeira e patrimonial que esta peça nos proporciona segue os princípios normativos do 

Sistema de Normalização Contabilística (SNC) e em particular os princípios normativos para as Entidades do 

Setor Não Lucrativo (ESNL). 

Da análise do Balanço a 31 de dezembro de 2012, constatamos que existe uma diminuição nos valores de 

algumas rúbricas, em comparação com o período homólogo de 2011, verificando-se, no entanto, no período de 

janeiro a dezembro de 2012 a manutenção da solidez financeira da Região Sul, embora se registe uma redução 

de cerca de -2% dos Fundos Patrimoniais. 

Registam-se os seguintes factos: 

 Aumento de 203,6 mil euros do Ativo não Corrente.  

O aumento desta rúbrica é explicado, por um lado, pelo contínuo investimento na modernização 

das instalações da Região Sul, o que sucedeu, não só na sede em Lisboa, tendo-se concluído as 

obras da nova sede da Delegação Distrital de Évora, inaugurada em Março de 2012. Além disso, a 

meio do ano, procedeu-se à aquisição de um espaço para a nova sede da Delegação Distrital de 

Santarém, que foi remodelado e equipado, tendo a inauguração da nova sede ocorrido em 

novembro de 2012.  

Neste momento, apenas a Delegação Distrital de Portalegre se encontra num espaço arrendado 

(NERPOR) cuja dignidade é discutível. 

Todo este investimento em Ativos Fixos Tangíveis reflete a preocupação do Conselho Diretivo da 

Região Sul no bem-estar dos membros e na dignidade e imagem da Ordem dos Engenheiros, 

nomeadamente na Região Sul.  

Pretende, ainda, o atual Conselho Diretivo dotar a Região Sul de um elevado património que 

consolide a solidez financeira da organização. 

 Uma elevada diminuição do valor registado na rúbrica de Ativo Corrente – Caixa e Depósitos 

Bancários, onde se registou uma redução no valor de -540,1 mil euros (-16,6%), que se deve a 

diferentes razões, a saber: 



o Continuação do investimento em Ativos não Correntes, rúbrica que passou de cerca de 

2,683 milhões de euros para aproximadamente 2,887 milhões. Esta conta, sendo uma 

conta de investimentos, tem como contrapartida a conta de disponibilidades, reduzindo 

o seu valor; 

o Crescimento de 2,2% (cerca de 45,7 mil euros) no total dos Gastos efetuados no ano de 

2012 comparativamente a 2011, cujo desdobramento está detalhado mais adiante nesta 

análise; 

o Redução, no mesmo período, no total dos Rendimentos, no valor de aproximadamente 

169,6 mil euros; 

o Aumento significativo do saldo devedor do CDN, que passou de cerca de 38,7 mil euros, 

em 2011, para cerca de 213,8 mil euros em 2012.  

Este aumento foi consequência da alteração da política do pagamento da contribuição da 

Região Sul para o Conselho Diretivo Nacional e dos pagamentos a fornecedores 

suportados pela Região Sul e que, parte deles, são da responsabilidade do CDN.  

É de referir que não foi efetuada a transferência dos fundos recebidos pela Região Sul 

referentes às taxas de candidatura e que são proveito do CDN, no valor de 

aproximadamente 57 mil euros, operação que iria diminuir o saldo devedor do CDN para 

com a Região Sul. 

 Aumento de 170,9 mil euros na rúbrica Ativo Corrente – Fundadores / Beneméritos / Patrocinadores / 

Doadores / Associados / Membros.  

A principal componente desta rúbrica é a conta corrente entre a Região Sul e o CDN, cuja explicação do 

aumento se encontra no ponto anterior. 

 Os Fundos Patrimoniais que no final deste exercício, atingiram o valor de 5,649 milhões de euros.  

Esta classe de contas, que retrata a situação financeira da Região Sul, mostra que, no período em 

análise, o seu total se reduziu em aproximadamente -116,6 mil euros, isto é, houve uma variação de -

2,02%, entre 2011 e 2012.  

A redução do seu valor é consequência da significativa redução do Resultado Líquido do período findo 

em 31 de dezembro de 2012 comparativamente ao resultado registado a 31 de dezembro de 2011. 

 Tendência de redução do valor do Passivo, que regista no fim de 2012 um valor de 388 mil euros. 

Espera-se que, em 2013, seja possível realizar mais alguns investimentos em termos de Ativos fixos tangíveis, 

nomeadamente na aquisição pontual de algum equipamento para a nova sede da Delegação Distrital de 

Santarém e na realização de obras de remodelação na sede da Delegação Distrital de Faro e no edifício da sede 

da Região Sul, em Lisboa. 

Pretende-se, também, continuar a adotar medidas para manter o total do valor do Passivo em valores residuais 

e pouco significativos. 



Valores em Euros

(CÓDIGO CONTAS) NOTAS 31.12.2012 31.12.2011

Ativo não corrente

Ativos fixos tangíveis 43 e 453 1 2.879.210,60 € 2.676.832,33 €

Bens do património histórico e cultural 432

Propriedades de investimento 42

Ativos intangíveis 44 (exc. 441) e 454 2 7.466,21 € 6.280,67 €

Investimentos financeiros 41

2.886.676,81 € 2.683.113,00 €

Ativo corrente

Inventários 32/3/4/5/6/9 3 40.304,10 € 23.466,54 €

Clientes e utentes 21 (exc. 218) 2.296,97 € 1.121,06 €

Adiantamentos a fornecedores 228/9 9.379,83 € 2.038,60 €

Estado e outros entes públicos 24 42.347,93 € 29.963,82 €

Outras contas a receber 22/3/7/9 43.112,46 € 64.166,35 €

Diferimentos 28 5 87.432,23 € 87.316,29 €

Outros ativos financeiros 141

Caixa e depósitos bancários 11/2/3 6 2.711.426,04 € 3.251.470,84 €

3.150.085,70 € 3.502.454,79 €

6.036.762,51 € 6.185.567,79 €

Fundos 51

Excedentes técnicos 52

Reservas 55

Reservas legais 551 418.980,60 € 408.445,28 €

Outras reservas 552 25.553,56 € 25.553,56 €

Resultados transitados 56 5.300.885,60 € 5.241.185,45 €

Ajustamentos em ativos financeiros 57

Excedentes de revalorização 58

Outras variações nos fundos patrimoniais 59 7 48.500,00 € 20.000,00 €

Resultado líquido do período 818 8 -145.084,05 € 70.235,47 €

5.648.835,71 € 5.765.419,76 €

Passivo não corrente

Provisões 29

Financiamentos obtidos 25

Responsabilidades por benefícios pós-emprego 273

Passivos por impostos diferidos 2742

Outras contas a pagar 21/3/6/7

0,00 € 0,00 €

Passivo corrente

Fornecedores 22 6 74.077,88 € 102.877,94 €

Adiantamentos de clientes e utentes 218

Estado e outros entes públicos 24 39.535,55 € 20.968,10 €

Financiamentos obtidos 25

Outras contas a pagar 21/3/7 102.165,88 € 117.022,50 €

Diferimentos 28 9 162.007,61 € 173.750,05 €

Passivos financeiros 1422

Outros passivos financeiros 1432

387.926,80 € 420.148,03 €

387.926,80 € 420.148,03 €

6.036.762,51 € 6.185.567,79 €

Obs.: Ver notas do balanço na página seguinte

Ordem dos Engenheiros - Região Sul

Fundadores / beneméritos / patrocinadores

/ doadores / associados / membros
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RUBRICAS

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012

Ativo

26 4 e 6

Fundos Patrimoniais e Passivo

213.786,14 € 42.911,29 €

10.139,88 € 5.529,44 €

Fundos Patrimoniais

Total dos Fundos Patrimoniais

Passivo

Subtotal

Fundadores / beneméritos / patrocinadores

/ doadores / associados / membros
26

Total do Passivo

Subtotal

Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo

Subtotal

Subtotal

Total do Ativo

Fundadores / beneméritos / patrocinadores

/ doadores / associados / membros

 



Notas do Balanço:

8. Ver nota 4 na Demonstração dos Resultados por Naturezas.

9. No saldo credor dos diferimentos a parcela maior (€ 156.680,40) corresponde aos investimentos em curso na Região Sul e 

imputados ao CDN.

6. A diminuição do valor do saldo dos Meios Financeiros Líquidos, é uma conjugação de alguns fatores, designadamente:

   a) Aumento do investimento em Ativos não Correntes

   b) Crescimento dos Gastos

   c) Redução do saldo em dívida a fornecedores

   d) Redução dos Rendimentos

   e) Alteração da politica de pagamentos entre o CDN e a RS

7. O aumento desta rubrica corresponde à comparticipação do CDN na aquisição da nova sede da Delegação Distrital de

Évora da RS.

1. Este montante contém o valor bruto dos Ativos Fixos Tangíveis (€ 4.096.718,87), descontadas as Depreciações Acumuladas

(€ 1.226.279,32) e acrescido do saldo dos Investimentos em Curso (€ 8.771,05). 

2. O saldo desta conta corresponde, na sua totalidade, a programas de computador.

3. Esta conta integra os produtos de merchandising da Região Sul.

4. O saldo devedor desta conta é constituído na sua totalidade pelo valor da dívida do CDN à Região Sul (€ 213.786,14).

Este aumento é consequência da alteração da política do pagamento da contribuição da Região Sul para o Conselho Diretivo 

Nacional e dos pagamentos a fornecedores suportados pela Região Sul e que, parte deles, são da responsabilidade do CDN.

5. O saldo devedor dos diferimentos é na sua quase totalidade (€ 62.405,57) constituído pela parcela de investimentos comuns

que é distribuída pelo CDN à Região Sul.

O Assessor Financeiro O Presidente O Vice-Presidente 

Armando Bernardo (TOC 17011) Carlos Mineiro Aires António Liberal Ferreira 

   

O Tesoureiro O Secretário O Vogal 

Maria Helena Kol Rodrigues Maria Filomena Ferreira Luís Cameira Ferreira 

   

O Vogal O Vogal  

Fernando Borges Mouzinho José Manuel Sardinha  

 

 



 

A Demonstração de Resultados Líquidos evidencia a formação dos Resultados num determinado período. 

É um documento de avaliação do desempenho económico, onde a formação dos Resultados é evidenciada pela 

síntese dos Rendimentos e Ganhos (i.e., proveitos) e dos Gastos e Perdas (i.e., custos) em grupos homogéneos, 

indicando, desta forma, a proveniência e composição do Resultado apurado em cada período. 

Em 31 de dezembro de 2012, a Região Sul regista nas contas 71 e 72, Vendas e Serviços Prestados, o valor de 

aproximadamente 1,774 milhões de euros, valor que representa uma redução de cerca de -152,6 mil euros, ou 

seja aproximadamente -7,9%, quando comparado com o valor obtido no mesmo período do ano anterior. 

Esta variação negativa verificou-se nas principais rúbricas dos Rendimentos, conforme se pode constatar na 

análise do mapa Distribuição dos Rendimentos por Natureza, mais à frente.  

Como consequência, os Rendimentos da Região Sul caíram -169,6 mil euros (-7,9%). 

A repartição dos Rendimentos e o peso de cada rúbrica no total dos Rendimentos, em 2012 e 2011, foram 

respetivamente os seguintes: 
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Por outro lado, no que se refere aos Gastos, verificou-se um ligeiro aumento de cerca de 46 mil euros, o que 

representa um aumento de 2,2%.  

Regista-se também um aumento generalizado nas rúbricas, que, mais adiante, será explicado. 

A repartição dos Gastos e o peso de cada rúbrica no total dos Gastos em 2012 e 2011 foram os seguintes: 
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PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 Valores em Euros

RENDIMENTOS E GASTOS (CÓDIGO CONTAS) NOTAS 31.12.2012 31.12.2011

Vendas e serviços prestados 71 e 72 1 1.774.051,96 € 1.926.667,03 €

Subsídios à exploração 75 2.500,00 €

Variação nos inventários da produção 73

Trabalhos para a própria empresa 74

Fornecimentos e serviços externos 62 2 -1.152.269,78 € -1.166.359,81 €

Gastos com o pessoal 63 3 -740.008,64 € -703.828,46 €

Imparidade de inventários (perdas / reversões) 652 e 7622

Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões) 651 e 7621

Provisões (aumentos/reduções) 67 e 763

Provisões específicas (aumentos / reduções) 678 e 7638

Outras imparidades (perdas / reversões) 659 e 769

Aumentos/reduções de justo valor 77 e 66

Outros rendimentos e ganhos 78 (exc. 785) 63.931,13 € 53.043,31 €

Outros gastos e perdas 68 (exc. 685) -102.653,91 € -97.260,52 €

Gastos / reversões de depreciação e de amortização 64 e 761 -129.859,62 € -96.965,95 €

Juros e rendimentos similares obtidos 79 149.047,44 € 174.398,46 €

Juros e gastos similares suportados 69 2 -25,99 € -21.048,16 €

Resultado operacional (antes de impostos (EBT) 811 -145.084,05 € 70.235,47 €

Impostos sobre o rendimento do período 812 0,00 € 0,00 €

Resultado líquido do período 818 4 -145.084,05 € 70.235,47 €

Obs.: Ver notas da Demonstração dos Resultados por Naturezas na página seguinte

Ordem dos Engenheiros - Região Sul

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Resultado antes de depreciações, gastos de 

financiamentos e impostos (EBITDA)

Imparidade de investimentos não depreciáveis / 

amortizáveis (perdas / reversões)
653/7/8 e 7623/7/8

-7.296,64 € -910,43 €

-164.245,88 € 13.851,12 €

Custo das mercadorias vendidas e das matérias 

consumidas
61

Imparidade de investimentos depreciáveis / amortizáveis 

(perdas / reversões)
654/5/6 e 7624/5/6

Resultado das atividades descontinuadas (líquido de 

impostos) incluído no resultado líquido do período
0,00 €0,00 €

-83.114,83 €-294.105,50 €
Resultado operacional (antes de gastos de 

financiamentos e impostos (EBIT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Notas da Demonstração dos Resultados por Naturezas:

3. Este saldo inclui um valor de indemnização pago a um funcionário cujo contrato foi rescindido. O valor da indemnização foi de 

52.500,00 €, pelo que, o valor dos Gastos com o pessoal, excluindo esse valor, seria de 687,508,64 €.

1. A principal componente dos Serviços Prestados é representada pelo valor líquido das quotas cobradas aos membros. Do valor

total das quotas cobradas, que ascendeu a € 2.514.662,50 foi retirada a contribuição da Região Sul para o CDN, no montante de

€ 1.301.791,38.

2. A grande variação verificada nesta rubrica entre 2011 e 2012 deve-se ao facto de até ao ano de 2011, os valores de Juros e Gastos 

Similares Suportados que incluíam (encargos com serviços bancários, igual a € 20.386,56) estavam registados na conta 69. Em 2012 

esta verba está classificada na conta 62.

4. Esta significativa redução no Resultado Líquido do período decorre da diminuição dos Rendimentos conjugada por um ligeiro aumento 

dos Gastos.

O Assessor Financeiro O Presidente O Vice-Presidente 

Armando Bernardo (TOC 17011) Carlos Mineiro Aires António Liberal Ferreira 

   

O Tesoureiro O Secretário O Vogal 

Maria Helena Kol Rodrigues Maria Filomena Ferreira Luís Cameira Ferreira 

   

O Vogal O Vogal  

Fernando Borges Mouzinho José Manuel Sardinha  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Em 2012 os Rendimentos Brutos da Região Sul atingiram o valor de 3.288.821,91 euros.  

Desta verba, foi transferido para o Conselho Diretivo Nacional (CDN), o valor de 1.301.791,38 euros referente à 

repartição do valor das quotas cobradas aos membros da Região Sul, ficando o total dos Rendimentos Líquidos 

da Região Sul no valor de 1.987.030,53 euros, o que representa uma diminuição de -169,6 mil euros (-7,9%) em 

relação a 2011. 

De salientar o primeiro ano completo de vendas de produtos da loja da Região Sul, que começou, em 

dezembro de 2011, a comercializar merchandising da Ordem dos Engenheiros. 

Outros aspetos que merecem destaque especial no comportamento dos Rendimentos em 2012, 

comparativamente a 2011, são: 

 O aumento do valor de Vendas de merchandising, o qual, apesar de constituir um valor marginal 

ao nível dos Rendimentos, ainda assim, o aumento demonstra o interesse que os membros da 

Ordem dos Engenheiros têm pela sua Ordem e o orgulho de possuírem algumas peças que 

revelem a sua filiação profissional; 

 A redução do valor das Quotas Cobradas (total) em cerca de 123,3 mil euros (-4,7%) 

comparativamente ao ano de 2011. Esta redução é uma das consequências da grave crise 

económica que assola o país e que, em particular, afeta os Engenheiros; 

 Uma grande quebra no valor recebido de Joias, em comparação com o ano anterior, 

correspondente a -156,4 mil euros. 

Embora estivesse prevista uma quebra, para metade, do valor nesta rúbrica, dado que em 2011 o 

valor contabilizado nas joias estava fortemente influenciado pela operação de regularização de 

situações de membros estagiários que estavam em incumprimento dos prazos regulamentares de 

conclusão do estágio, a situação geral do país, originou que esta rúbrica sofresse uma diminuição 

de -66,0% comparativamente a 2011; 

 A quebra de -13,9% no valor cobrado com a emissão de documentos profissionais para os 

membros (Declarações e Certificados de Inscrição), que está associada à situação económica e 

financeira difícil que o país atravessa e, em particular, à falta de investimentos no sector das Obras 

Públicas e da Construção Civil; 

 Pela primeira vez nos últimos anos, a rúbrica de Formação Profissional e Cultural teve uma 

pequena redução do seu valor.  

Apesar de continuar a forte aposta do Conselho Diretivo da Região Sul em promover ações de 

valorização profissional e cultural para os membros da Ordem dos Engenheiros, por força das 

dificuldades económicas, algumas ações não se realizaram. Apesar disso, esta rúbrica passou de 

aproximadamente 70 mil euros, em 2009, para cerca de 267 mil euros, em 2012 (um aumento de 

mais de 281%); 

 Como consequência dos factos mencionados nos parágrafos anteriores, a rúbrica de Vendas e 

Serviços Prestados teve uma diminuição de -152,6 mil euros (-7,9%); 

 De registar que, em 2012, a Região Sul não recebeu nenhum subsidio de entidades públicas ou 

privadas; 

 Em 2012, verificou-se novamente o registo de Outros Rendimentos e Ganhos - Comparticipação 

de Seguros, obtido à base do contrato de seguro regulado pelo Protocolo existente entre a Ordem 



dos Engenheiros e a seguradora AXA. O valor recebido (aproximadamente 36 mil euros) teve a 

mesma ordem de grandeza do valor recebido em 2011; 

 A rúbrica de Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares registou uma redução de -14,5% 

(-25,4 mil euros) no seu valor, comparativamente a 2011, o que se justifica, por um lado, pelas 

baixas taxas de juro praticadas pela banca na remuneração das aplicações a prazo, tendo até 

mesmo o Banco de Portugal estipulado um montante máximo de remuneração e, por outro lado, 

pela redução do montante do valor das aplicações bancárias, a prazo, mantidas pela Região Sul. 



Realizado 

JAN-DEZ 

2012

Orçamento 

JAN-DEZ 

2012

Realizado 

JAN-DEZ 

2011

(A) (B) (C)

(€) (€) (€) (%) (€) (€) (%)

71 Vendas

De mercadorias 6.774,77 510  6 265 1228,4% 254,50  6 520 2562,0%

De publicações 2.484,62 950  1 535 161,5% 459,56  2 025 440,7%

9.259,39 1.460 7.799 534,2% 714,06 8.545 1196,7%

72 Prestações de Serviços

Quotas Cobradas (total) 2.514.662,50 2.545.680 - 31 018 -1,2% 2.637.999,74 - 123 337 -4,7%

       Contribuição p/ o CDN -1.301.791,38 -1.328.124 - 26 333 -2,0% -1.372.161,26 - 70 370 -5,1%

Quotas - receita própria da Região Sul 1.212.871,12 1.217.556 - 4 685 -0,4% 1.265.838,48 - 52 967 -4,2%

Joias 80.540,00 127.500 - 46 960 -36,8% 236.950,00 - 156 410 -66,0%

1.293.411,12 1.345.056 -51.645 -3,8% 1.502.788,48 -209.377 -13,9%

Cédulas Profissionais 12.067,00 15.840 - 3 773 -23,8% 22.616,00 - 10 549 -46,6%

       Transferência p/ o CDN 0,00 -7.920 - 7 920 -100,0% -11.308,00 - 11 308 -100,0%

Cédulas - receita própria da Região Sul 12.067,00 7.920  4 147 52,4% 11.308,00   759 6,7%

Outros cartões de membro 309,00 708 -  399 -56,4% 640,50 -  332 -51,8%

12.376,00 8.628 3.748 43,4% 11.948,50 428 3,6%

Declarações e Certificados de Inscrição 80.870,00 89.221 - 8 351 -9,4% 93.907,00 - 13 037 -13,9%

Formação 266.880,00 279.300 - 12 420 -4,4% 273.791,25 - 6 911 -2,5%

Lazer e Desporto 26.113,95 21.200  4 914 23,2% 19.263,71  6 850 35,6%

Cedência de Instalações e de Meios 18.971,50 19.400 -  429 -2,2% 17.561,83  1 410 8,0%

Taxas de candidatura 56.960,00 240.000 - 183 040 -76,3% 23.040,00  33 920 147,2%

       Transferência p/ o CDN 0,00 -240.000 - 240 000 -100,0% -23.040,00 - 23 040 -100,0%

Outras Rubricas 9.210,00 7.400  1 810 24,5% 6.692,20  2 518 37,6%

459.005,45 416.521 42.484 10,2% 411.215,99 47.789 11,6%

Vendas e Serviços Prestados 1.774.051,96 1.771.665 2.387 0,1% 1.926.667,03 -152.615 -7,9%

75 Subsídios à Exploração

Do Estado e Outros Entes Públicos 0,00 2.500 - 2 500 -100,0% 2.500,00 - 2 500 -100,0%

De Outras Entidades 0,00 0   0 0,0% 0,00   0 0,0%

0,00 2.500 -2.500 -100,0% 2.500,00 -2.500 -100,0%

78 Outros Rendimentos e Ganhos

Comparticipação de Seguros 35.987,17 30.000  5 987 20,0% 36.384,32 -  397 -1,1%

Outras Rubricas 27.943,96 16.700  11 244 67,3% 16.658,99  11 285 67,7%

63.931,13 46.700 17.231 36,9% 53.043,31 10.888 20,5%

79 Juros, Dividendos e Outros Rendim. Similares 149.047,44 155.000 - 5 953 -3,8% 174.398,46 - 25 351 -14,5%

TOTAL DOS RENDIMENTOS 1.987.030,53 1.975.865 11.166 0,6% 2.156.608,80 -169.578 -7,9%

Rubricas

DISTRIBUIÇÃO DOS RENDIMENTOS POR NATUREZA JAN-DEZ2012
Comparação com o Orçamento e o período homólogo do ano anterior

Desvio

(A) - (B)

Desvio

(A) - (C)

 



 

Conforme referido no início desta análise, em 2012, introduziu-se um novo Plano de Contas na Ordem dos 

Engenheiros e na Região Sul que é suportado pelos princípios normativos para as Entidades do Setor Não 

Lucrativo (ESNL).  

Se no caso dos Rendimentos as alterações são pouco significativas, já no caso dos Gastos, existem algumas 

diferenças de contas que tornam difícil a comparação entre os valores registados em 2012 e os valores 

registados no período homólogo de 2011 e no orçamento para 2012. 

Por esta razão e como já referido neste relatório, estão assinaladas no mapa da Distribuição dos Gastos por 

Natureza, as contas onde não foi possível fazer a comparação. 

Face ao ano anterior, durante o exercício de 2012 os Gastos aumentaram 2,2% (mais de 45,7 mil euros), valor 

que, de forma alguma, se pode considerar desproporcionado. 

Neste aspeto, destaca-se o seguinte: 

 Fornecimentos e Serviços Externos 

Apesar da incorporação dos Serviços Bancários (20,4 mil euros), esta rúbrica teve uma ligeira 

redução comparativamente a 2011 (-1,2%), tendo, no entanto, ultrapassado em quase 135 mil 

euros o valor orçamentado para 2012.  

De notar que a rúbrica de Serviços Bancários estava contabilizada em 2011 e no orçamento para 

2012, na conta 69; 

 Durante 2012 manteve-se o forte investimento efetuado pelo Conselho Diretivo da Região Sul na 

promoção e divulgação da Ordem dos Engenheiros junto de Escolas de Engenharia e de outras 

instituições, de forma a dar maior visibilidade aos objetivos da Ordem dos Engenheiros e, em 

particular, ao exercício da Engenharia em Portugal.  

 Foram também marcantes duas ações realizadas em 2012, que contribuíram para que a conta de 

Publicidade e Propaganda e a conta de Serviços de Promoção Institucional registem o valor de 

aproximadamente 295,8 mil euros: 

 Gala dos 75 anos da Ordem dos Engenheiros 

 Dia Regional do Engenheiro 2012; 

 Gastos com o Pessoal 

Registou um aumento de aproximadamente 36,2 mil euros (5,1%) comparativamente a 2011 e um 

pouco mais relativamente ao valor orçamentado para 2012. O desvio foi originado pelo gasto 

decorrente de uma rescisão de contrato de trabalho, por mútuo acordo, com uma funcionária 

superior dos Serviços da Região Sul, efetivada durante o exercício de 2012. 

Sem ter em conta este gasto o valor dos Gastos com o pessoal em 2012 apresentaria o valor de 

687.508,64 euros, inferior em cerca de 2,3% ao valor registado em 2011 (703.828,46 euros). 

 Gastos de Depreciação e de Amortização 

Registou um crescimento de 33,9%, em relação a 2011, o que está em consonância com o 

crescimento verificado no somatório dos Ativos fixos tangíveis e reflete já algum valor de 

amortização das obras de modernização efetuadas nas instalações da Região Sul. 

O seu valor também ultrapassa o valor orçamentado dado que, em 2012, ainda foram 

contabilizados gastos referentes à amortização dos custos com a aquisição da sede da Delegação 



Distrital de Santarém, cuja aquisição não estava contemplada nos pressupostos que suportaram o 

Orçamento de 2012; 

 A rúbrica de Impostos em 2012 inclui o valor de IMT pago com a aquisição da sede da Delegação 

Distrital de Santarém tendo, oportunamente, sido submetido um requerimento solicitando a 

isenção daquele imposto, com a esperada devolução do valor entregue e que ainda aguarda 

deferimento; 

 A conta de Gastos e Perdas de Financiamento deixou de incluir os custos com os Serviços 

Bancários e, por isso, regista um valor marginal. 



Realizado 

JAN-DEZ 

2012

Orçamento 

JAN-DEZ 

2012

Realizado 

JAN-DEZ 

2011

(A) (B) (C)

(€) (€) (€) (%) (€) (€) (%)

61 Custo das Mercadorias Vendidas 7.296,64 1.600  5 697 100,0% 910,43  6 386 701,4%

62 Fornecimentos e Serviços Externos

Energia e Fluídos 46.154,34 38.700  7 454 19,3% 37.521,90  8 632 23,0%

Livros e Documentação Técnica 10.157,72 3.000  7 158 238,6% 157,41  10 000 6353,0%

Material de Escritório 16.028,45 12.500  3 528 28,2% 21.173,34 - 5 145 -24,3%

Rendas e Alugueres 44.334,77 49.000 - 4 665 -9,5% 48.004,82 - 3 670 -7,6%

Comunicação 77.586,51 69.000  8 587 12,4% 68.386,83  9 200 13,5%

      da qual:

Correios 50.367,25 43.500  6 867 15,8% 43.440,00  6 927 15,9%

Outras comunicações 27.219,26 25.500  1 719 6,7% 24.946,83  2 272 9,1%

Deslocações, Estadas e Transportes 31.737,66 31.200   538 1,7% 30.425,78  1 312 4,3%

Comissões 0,00 0   0 - 0,00   0 -

Honorários 62.705,89 62.000   706 1,1% 85.300,51 - 22 595 -26,5%

      dos quais:

Cursos e Formação Profissional 13.405,57 16.900 - 3 494 -20,7% 16.037,82 - 2 632 -16,4%

Manutenção de instalações 7.821,84 8.000 -  178 -2,2% 7.992,34 -  171 -2,1%

Assessoria jurídica 1.325,00 0  1 325 100,0% 5.010,30 - 3 685 -73,6%

Avaliação de Estágios 24.305,22 23.000  1 305 5,7% 32.831,85 - 8 527 -26,0%

Outros serviços 15.848,26 14.100  1 748 12,4% 23.428,20 - 7 580 -32,4%

Conservação e Reparação 28.440,97 29.800 - 1 359 -4,6% 37.653,96 - 9 213 -24,5%

Publicidade e Propaganda (inc. Comun. Institucional) 83.503,55 167.500 a) a) 239.260,88 a) a)

Limpeza, Higiene e Conforto 43.344,39 38.900  4 444 11,4% 38.111,44  5 233 13,7%

Vigilância e Segurança 52.737,53 52.100   638 1,2% 51.033,82  1 704 3,3%

Trabalhos Especializados 337.711,25 342.000 - 4 289 -1,3% 369.262,56 - 31 551 -8,5%

      dos quais:

Contabilidade 27.124,56 27.200 -  75 -0,3% 26.609,13   515 1,9%

Informática 33.309,13 29.800  3 509 11,8% 29.707,78  3 601 12,1%

Serviços Empresariais de Formação 221.492,66 242.900 - 21 407 100,0% 242.883,99 - 21 391 -8,8%

Manutenção de instalações 0,00 0   0 - 0,00   0 -

Avaliação de Estágios (faturas) 26.743,90 16.500  10 244 62,1% 27.474,84 -  731 -2,7%

Outros trabalhos 29.041,00 25.600  3 441 13,4% 42.586,82 - 13 546 -31,8%

Serviços Bancários 20.386,56 a) a) a) a) a) a)

Serviços Diversos 63.489,57 94.400 - 30 910 -32,7% 111.257,83 - 47 768 -42,9%

      dos quais:

Cultura, Convívio e Desporto 14.088,50 32.900 - 18 812 -57,2% 32.857,33 - 18 769 -57,1%

Despesas de Restauração 46.527,50 36.000  10 528 29,2% 35.937,66  10 590 29,5%

Outros serviços 2.873,57 25.500 - 22 626 -88,7% 42.462,84 - 39 589 -93,2%

Serviços de Promoção Institucional 217.243,13 a) a) a) a) a) a)

      dos quais:

Conceção e Fornec. De Stands e Mat. Prom. 42.919,29 a) a) a) a) a) a)

Org. de Viagens de Promoção Institucional 0,00 a) a) a) a) a) a)

Deslocações e Estadas (Prom. Institucional) 25.618,15 a) a) a) a) a) a)

Aluguer de Espaços 14.925,28 a) a) a) a) a) a)

Comunicações e afins 8.529,89 a) a) a) a) a) a)

Animação Cultural, Desportiva e Espetáculos 38.375,15 a) a) a) a) a) a)

Serviços de Catering 82.811,62 a) a) a) a) a) a)

Outros Serviços de Promoção 4.063,75 a) a) a) a) a) a)

Outras rubricas 16.707,49 17.300 -  593 -3,4% 28.808,73 - 12 101 -42,0%

1.152.269,78 1.007.400  144 870 14,4% 1.166.359,81 - 14 090 -1,2%

63 Gastos com o Pessoal

Remunerações do Pessoal 529.974,41 549.300 - 19 326 -3,5% 549.262,05 - 19 288 -3,5%

Horas Extraordinárias e Trabalho Noturno 19.726,35 15.400  4 326 28,1% 21.900,34 - 2 174 -9,9%

Encargos sobre Remunerações 115.397,31 111.300  4 097 3,7% 111.297,67  4 100 3,7%

Outras Rubricas 74.910,57 21.800  53 111 243,6% 21.368,40  53 542 250,6%

740.008,64 697.800  42 209 6,0% 703.828,46  36 180 5,1%

64 Gastos de Depreciação e de Amortização 129.859,62 109.100  20 760 19,0% 96.965,95  32 894 33,9%

68 Outros Gastos e Perdas

Impostos 11.031,21 1.500  9 531 635,4% 10.696,17   335 3,1%

Prémio Inovação Jovem Engenheiro 17.500,00 17.500   0 0,0% 17.500,00   0 0,0%

Donativos 22.280,45 20.000  2 280 11,4% 20.000,00  2 280 11,4%

Outros 51.842,25 29.500  22 342 75,7% 49.064,35  2 778 5,7%

102.653,91 68.500  34 154 49,9% 97.260,52  5 393 5,5%

69 Gastos e Perdas de Financiamento 25,99 21.100 a) a) 21.048,16 a) a)

TOTAL DOS GASTOS 2.132.114,58 1.905.500 226.615 11,9% 2.086.373,33 45.741 2,2%

SALDO DO ORÇAMENTO CORRENTE -145.084,05 70.365 - 215 449 -306,2% 70.235,47 - 215 320 -306,6%

SOMA: GASTOS + SALDO ORÇAMENTO 1.987.030,53 1.975.865  11 166 0,6% 2.156.608,80 - 169 578 -7,9%

a) Comparação não disponível para a maioria das sub-contas da conta 62 - Fornecimentos e Serviços Externos, devido à introdução no exercicio de 2012, na

Ordem dos Engenheiros e na Região Sul, de um novo plano de contas em conformidade com os princípios normativos para as ESNL (Ver nota inicial).

DISTRIBUIÇÃO DOS GASTOS POR NATUREZA JAN-DEZ2012
Comparação com o Orçamento e o período homólogo do ano anterior

Desvio

(A) - (B)

Desvio

(A) - (C)

Rubricas

 



 

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 Valores em Euros

2012 2011

Vendas e serviços prestados + 1 1.735.994,89 € 1.936.883,05 €

Custo das vendas e dos serviços prestados - 2 810.580,17 € 858.607,90 €

Resultado bruto = 925.414,72 € 1.078.275,15 €

Outros rendimentos + 251.035,64 € 254.073,75 €

Gastos de distribuição -

Gastos administrativos - 3 1.263.125,05 € 1.177.826,09 €

Gastos de investigação e desenvolvimento -

Outros gastos - 58.409,36 € 84.287,34 €

Resultados operacional (antes de gastos de financ. e impostos) = 4 -145.084,05 € 70.235,47 €

Gastos de financiamento líquidos -

Resultados antes de impostos = -145.084,05 € 70.235,47 €

Imposto sobre rendimento do período -/+

Resultado liquido do período = -145.084,05 € 70.235,47 €

Resultado das atividades descontinuadas (liquido de impostos) incluído 

no resultado liquido do período
=

Resultado liquido do período atribuível a: (2)

Detentores de capital da empresa-mãe +/-

Interesses minoritários +/-

=

Resultado por Acão básico =

Notas da Demonstração dos Resultados por Funções:

2. A existência de Gastos Fixos no Total dos Gastos, impediu que a descida do custo das cobranças não acompanhasse, na 

mesma proporção, da descida do Total das Cobranças (-5,6% vs -10,4%).

3. Os Gastos Administrativos tiveram um aumento (cerca de 85 mil euros) consequência da continuação do investimento efetuado 

pelo Conselho Diretivo da Região Sul na promoção e divulgação da Ordem dos Engenheiros.

Reflete também uma indmenização paga com a rescisão do contrato com uma funcionária da Região Sul.

4. Ver nota 4 da Demonstração dos Resultados por Naturezas.

Ordem dos Engenheiros - Região Sul

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS

Períodos

1. Como atrás se referiu, a principal componente dos Serviços Prestados é representada pelo valor das quotas cobradas aos 

membros, líquido da contribuição entregue ao CDN.

 

 

 

 



 

Ordem dos Engenheiros - Região Sul

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 Valores em Euros

Fundos
Excedentes 

técnicos
Reservas

Resultados 

transitados

Ajustamentos 

em ativos 

f inanceiros

Excedentes de 

revalorização

Outras 

variações nos 

fundos 

patrimoniais

Resultado 

líquido do 

período

Total

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2011 1 389.988,36 € 4.991.792,75 € 20.000,00 € 293.403,18 € 5.695.184,29 € 5.695.184,29 €

ALTERAÇÕES NO PERÍODO

Primeira adoção de novo referencial contabilístico

Alterações de políticas contabilísticas

Diferenças de conversão de demonstrações f inanceiras

Realização do excedente de revalorização de ativos f ixos 

tangíveis e intangíveis

Excedentes de revalorização de ativos f ixos tangíveis e 

intangíveis e respetivas variações

Ajustamentos por impostos diferidos

Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais 44.010,48 € 249.392,70 € -293.403,18 € 0,00 € 0,00 €

2 0,00 € 0,00 € 44.010,48 € 249.392,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -293.403,18 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 3 70.235,47 € 70.235,47 € 0,00 € 70.235,47 €

RESULTADO EXTENSIVO 4=2+3 44.010,48 € 249.392,70 € -223.167,71 € 70.235,47 € 0,00 € 70.235,47 €

OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO

Fundos

Subsídios, doações e legados

Distribuições

Outras operações

5

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2011 6=1+2+3+5 0,00 € 0,00 € 433.998,84 € 5.241.185,45 € 0,00 € 0,00 € 20.000,00 € 70.235,47 € 5.765.419,76 € 0,00 € 5.765.419,76 €

1. Comparticipação do CDN na aquisição da nova sede da Delegação Distrital de Évora

Ordem dos Engenheiros - Região Sul

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 Valores em Euros

Fundos
Excedentes 

técnicos
Reservas

Resultados 

transitados

Ajustamentos 

em ativos 

f inanceiros

Excedentes de 

revalorização

Outras 

variações nos 

fundos 

patrimoniais

Resultado 

líquido do 

período

Total

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2012 1 433.998,84 € 5.241.185,45 € 20.000,00 € 70.235,47 € 5.765.419,76 € 5.765.419,76 €

ALTERAÇÕES NO PERÍODO

Primeira adoção de novo referencial contabilístico

Alterações de políticas contabilísticas

Diferenças de conversão de demonstrações f inanceiras

Realização do excedente de revalorização de ativos f ixos 

tangíveis e intangíveis

Excedentes de revalorização de ativos f ixos tangíveis e 

intangíveis e respetivas variações

Ajustamentos por impostos diferidos

Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais 10.535,32 € 59.700,15 € 28.500,00 € -70.235,47 € 28.500,00 € 28.500,00 €

2 0,00 € 0,00 € 10.535,32 € 59.700,15 € 0,00 € 0,00 € 28.500,00 € -70.235,47 € 28.500,00 € 0,00 € 28.500,00 €

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 3 -145.084,05 € -145.084,05 € 0,00 € -145.084,05 €

RESULTADO EXTENSIVO 4=2+3 10.535,32 € 59.700,15 € 28.500,00 € -215.319,52 € -116.584,05 € 0,00 € -116.584,05 €

OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO

Fundos

Subsídios, doações e legados

Distribuições

Outras operações

5

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2012 6=1+2+3+5 0,00 € 0,00 € 444.534,16 € 5.300.885,60 € 0,00 € 0,00 € 48.500,00 € -145.084,05 € 5.648.835,71 € 0,00 € 5.648.835,71 €

Total dos 

Fundos 

Patrimoniais

DESCRIÇÃO NOTAS

Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe

Interesses 

minoritários

Total dos 

Fundos 

Patrimoniais

DESCRIÇÃO NOTAS

Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe

Interesses 

minoritários

 

 



 

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 Valores em Euros

2012 2011

Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto

Recebimentos de clientes + 1 3.100.812,88 € 3.320.651,16 €

Pagamentos a fornecedores - -1.078.506,02 € -851.670,14 €

Pagamentos ao pessoal - -549.700,76 € -571.162,38 €

Caixa gerada pelas operações +/- 1.472.606,10 € 1.897.818,64 €

Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento -/+

Outros Recebimentos/Pagamentos +/- 2 -1.813.702,64 € -1.526.561,54 €

Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) +/- -341.096,54 € 371.257,10 €

Fluxos de caixa das atividades de investimento

Pagamentos respeitantes a:

Ativos fixos tangíveis - 3 -327.565,96 € -556.814,30 €

Ativos intangíveis - -5.858,47 € -6.283,92 €

Investimentos financeiros -

Outros ativos -

Recebimentos provenientes de:

Ativos fixos tangíveis +

Ativos intangíveis Investimentos financeiros +

Outros ativos +

Subsídios ao investimento +

Juros e rendimentos similares + 4 105.976,17 € 110.258,15 €

Dividendos +

Fluxos de caixa das atividades de investimento (2) +/- -227.448,26 € -452.840,07 €

Fluxos de caixa das atividades de financiamento

Recebimentos provenientes de:

Financiamentos obtidos +

Realizações de capital e de outros investimentos de cap. Próprio +

Cobertura de prejuízos +

Doações +

Outras operações de financiamento + 28.500,00 € 2.500,00 €

Pagamentos respeitantes a:

Financiamentos obtidos -

Juros e gastos similares -

Dividendos -

Reduções de capital e de outros instrumentos de cap. Próprio -

Outras operações de financiamento -

Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3) 28.500,00 € 2.500,00 €

Variação de caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3) -540.044,80 € -79.082,97 €

Efeito das diferenças de câmbio +/-

Caixa e seus equivalentes no inicio do período +/- 3.251.470,84 € 3.330.553,81 €

Caixa e seus equivalentes no fim do período +/- 5 2.711.426,04 € 3.251.470,84 €

Notas da Demonstração dos Fluxos de Caixa:

5. Não obstante a ligeira redução no valor total da rubrica Caixa e seus equivalentes, no final do período ainda apresenta um montante 

revelador da solidez financeira da Região Sul.

2. Nesta quantia avulta, o valor das receitas de quotização que é entregue ao CDN, a título de contribuição da Região Sul.

3. O montante desta rubrica advém da continuação dos investimentos efetuados em ativos fixos tangíveis, nomeadamente na sede da 

Região Sul em Lisboa e nas sedes das Delegações Distritais de Évora, Santarém e Faro.

4. Esta verba difere do total dos Proveitos Financeiros declarados na DRN porque não contêm os movimentos derivados dos registos da 

especialização.

Ordem dos Engenheiros - Região Sul

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Rubricas Notas

Períodos

1. Esta verba integra os valores correspondentes à cobrança das quotas dos membros, no valor acima de 2,5 milhões de euros, valor que 

representa 76,5% do total dos Rendimentos (antes do registo da contribuição para o CDN).

 



 

1 – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE: 

1.1 - Designação da entidade: Ordem dos Engenheiros – Região Sul 

1.2 - Sede: Avenida António Augusto de Aguiar, 3D, 1069-030 Lisboa 

1.3 - Natureza da atividade: Associação Profissional 

 

2 – REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 

FINANCEIRAS: 

2.1 – Referencial contabilístico adotado 

As demonstrações contidas neste Relatório foram preparadas no quadro das disposições em vigor em Portugal, 

em conformidade com o Decreto-Lei nº 158/2009, de 13 de Julho, e de acordo com a Estrutura Conceptual 

(EC), Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro (NCRF) e Normas Interpretativas (NI) constantes do Sistema 

de Normalização Contabilística (SNC), sendo supletivamente aplicadas as Normas Internacionais de 

Contabilidade (NIC) adotadas na União Europeia e as Normas Internacionais de Contabilidade (IAS/IFRS) 

emitidas pelo IASB e respetivas Interpretações Técnicas (SIC/IFRIC). 

Em 14 de março de 2011, foram aprovados os vários modelos de Demonstrações Financeiras (DF) aplicáveis às 

Entidades do Setor Não Lucrativo (ESNL) que serviram de suporte à elaboração das DF’s que integram as contas 

da Região Sul. 

2.2 - No presente exercício não foram derrogadas quaisquer disposições do SNC 

 

 

3 – PRINCIPAIS POLITICAS CONTABILÍSTICAS: 

 

3.1 - Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras: 

 

ATIVOS INTANGÍVEIS (NCRF 6) 

Os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações acumuladas. 

Os ativos intangíveis apenas são reconhecidos se for provável que benefícios futuros atribuíveis ao ativo fluam 

para a Entidade, sejam controláveis e o seu custo possa ser valorizado com fiabilidade. 

As amortizações de um ativo intangível com vida útil finita são calculadas, após a data de início de utilização, de 

acordo com o modelo de consumo dos benefícios económicos. Quando o referido modelo não puder ser 

determinado, após o início de utilização dos bens, utiliza-se o método da linha reta em conformidade com o 

período de vida útil estimado, tendo em consideração o valor residual, quando for considerado. 

 

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS (NCRF 7) 



Os ativos fixos tangíveis adquiridos até 1 de janeiro de 2009 (data de transição para NCRF), encontram-se 

registados ao seu custo de aquisição de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em 

Portugal até àquela data (PCGA), deduzido das amortizações acumuladas. 

Os ativos fixos tangíveis adquiridos após aquela data encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido 

das correspondentes depreciações acumuladas. 

As depreciações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados, pelo 

método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens, com 

eventual consideração de valores residuais. 

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada: 

 Edifícios e outras construções: 50 anos 

 Equipamento básico: Entre 3 e 10 anos  

 Equipamento de transporte: N.a.  

 Equipamento administrativo: Entre 5 e 10 anos  

 Equipamentos biológicos: N.a.  

 Outros ativos fixos tangíveis: Entre 5 e 10 anos 

As despesas de conservação e reparação que não aumentem a vida útil dos ativos nem resultem em 

benfeitorias ou melhorias significativas nos elementos dos ativos fixos tangíveis são registadas como gastos do 

exercício em que ocorrem. 

Os ativos fixos tangíveis em curso representam imobilizado ainda em fase de construção, encontrando-se 

registados ao custo de aquisição. Estes ativos fixos tangíveis são depreciados a partir do momento em que os 

ativos subjacentes estejam disponíveis para uso e nas condições necessárias para operar de acordo com o 

pretendido pela gestão. 

 

RÉDITO (NCRF 20) 

O rédito é valorizado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber. 

O rédito proveniente da venda de bens é reconhecido quando todos os riscos e vantagens da propriedade dos 

bens foram transferidos para o comprador. 

O rédito proveniente das prestações de serviços é reconhecido, líquido de impostos, pelo justo valor do 

montante a receber. 

O rédito de juros é reconhecido utilizando o método do juro efetivo, desde que seja provável que benefícios 

económicos fluam para a Entidade e o seu montante possa ser valorizado com fiabilidade. 

 

IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO (NCRF 25) 

A Ordem dos Engenheiros encontra-se isenta do pagamento de IRC. Os movimentos registados relativos a este 

imposto advêm, na sua quase totalidade, das retenções feitas sobre os rendimentos da categoria E 

(rendimentos financeiros). 

 



3.2 - Na preparação das Demonstrações financeiras, o Conselho diretivo da Região Sul baseou-se no melhor 

conhecimento e na experiência de eventos passados e/ou correntes, considerando determinados pressupostos 

relativos a eventos futuros. 

 

4 – FLUXOS DE CAIXA: 

4.1 – Não existe qualquer valor de caixa e seus equivalentes que não esteja disponível para uso. 

 

4.2 - Desagregação dos valores inscritos na rúbrica de caixa e em depósitos bancários à data de 31 de 
Dezembro de 2012: 

 

Descrição Conta                      Montante 

Caixa 11 3.753,01 € 

   

Total de caixa 3.753,01 € 

Depósitos à Ordem 12 33.615,21 € 

Outros depósitos bancários 13 2.674.057,82 € 

   

Total de caixa e depósitos bancários 2.711.426,04 € 

 
 

 

5 – PARTES RELACIONADAS: 

5.1 - Remunerações do pessoal chave da gestão: 

Nos termos do número 2 do Artigo 42.º do Estatuto da Ordem dos Engenheiros: 

“2. Pelo exercício dos mandatos não cabe qualquer remuneração”. 

 

6 – ATIVOS INTANGÍVEIS: 

 

6.1 – Apenas existem como ativos intangíveis alguns programas de computador adquiridos externamente que 
são amortizados de acordo com a sua vida útil definida, não se contemplando qualquer valor residual. 

 

a) Reconciliação da quantia escriturada no começo e fim do período mostrando separadamente as 
adições, as alienações, os ativos classificados como detidos para venda, as amortizações e outras 
alterações, conforme o seguinte quadro: 

 



Descrição 31-12-2011 Adições Alienações 
Ativos detidos 

para venda 
Outras 

alterações 
31-12-2012 

 Goodwill             

 Projetos de desenvolvimento             

 Programas de computador 15.351,54 € 5.858,47 €    21.210,01 € 

 Propriedade industrial            

 Outros ativos intangíveis           

 Investimentos em curso - Ativos intangíveis           

Ativo intangível bruto 15.351,54 € 5.858,47 €    21.210,01 € 

 Amortizações acumuladas 9.070,87 € 4.672,93 €    13.743,80 € 

Perdas por imparidade acumuladas         

Amortização acumulada 9.070,87 € 4.672,93 €    13.743,80 € 

Ativo intangível líquido 6.280,67 € 1.185,54 €    7.466,21 € 

 
 

 

7 – ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS:  

7.1 - Divulgações sobre ativos fixos tangíveis: 

a) A base de mensuração usada para determinar a quantia escriturada bruta é a do custo histórico; 

b) Os métodos de depreciação usados são os das quotas constantes (linha reta); 

c) Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período mostrando as adições, as revalorizações, 
as alienações, os ativos classificados como detidos para venda, as amortizações, as perdas de imparidade e 
suas reversões e outras alterações, de acordo com o seguinte quadro: 

Descrição 31-12-2011 Adições 
Revalori-

zações 

Alienações 

/ Transf. 

Ativos 
detidos 

para 
venda 

31-12-2012 

 Terrenos e recursos naturais 336.748,69 € 33.125,00 €        369.873,69 € 

 Edifícios e outras construções  2.416.620,35 € 596.308,17 €       3.012.928,52 € 

 Equipamento básico  17.418,39 € 21.977,37 €       39.395,76 € 

 Equipamento de transporte             

 Equipamento administrativo 448.915,94 €  170.848,30 €       619.764,24 €  

 Equipamentos biológicos             

 Outros ativos tangíveis 53.283,43 €  1.473,23 €       54.756,66 €  

 Investimentos em curso - Ativos 
tangíveis 

504.938,16 €  8.771,05 €  504.938,16 €   8.771,05 €  

Ativo tangível bruto  3.777.924,96 € 832.503,12 €   504.938,16 €    4.105.489,92 € 

 Depreciações acumuladas  1.101.092,63 € 125.186,69 €      1.226.279,32 € 

 Perdas por imparidade e reversões 
acumuladas 

            

 Depreciações acumuladas  1.101.092,63 € 125.186,69 €      1.226.279,32 € 

Ativo tangível líquido 2.676.832,33 € 707.316,43 €   504.938,16 €   2.879.210,60 € 

 
 

 

8 – RÉDITO:  

8.1 - Ver Nota 3 



8.2 - Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período incluindo o rédito 
proveniente de prestação de serviços; 

O rédito total reconhecido no exercício findo a 31 de Dezembro de 2012 e 2011, apresenta a seguinte 
decomposição: 

Rúbricas 31-12-2012 31-12-2011 

Vendas 6. 774,77 €  714,06 € 

    

Prestação de serviços     

   Quotas cobradas (total cob. antes contribuição para CDN) 2.514.662,50 €  2.637.999,74 €  

   Joias cobradas 80.540,00 €  236.950,00 €  

   Rendimentos administrativos 360.126,00 €  413.994,75 €  

   Serviços secundários 18.971,50 €  17.561,83 €  

   Atividades de lazer e desporto 26.113,95 €  19.263,71 €  

   Outros rendimentos e ganhos 132.585,75 €  62.235,51 €  

Juros e rendimentos similares obtidos 149.047,44 €  174.398,46 €  

TOTAL 3.288.821,91 €  3.563.118,06 €  

 
 

 

9 – IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO:  

Ver nota 3 

 

10 – INSTRUMENTOS FINANCEIROS: 

Políticas contabilísticas 

10.1 - Bases de mensuração utilizadas para os instrumentos financeiros e outras políticas contabilísticas 
utilizadas para a contabilização de instrumentos financeiros relevantes para a compreensão das demonstrações 
financeiras. 

Ver Nota 3  

Categorias de ativos e passivos financeiros 

10.2 - Quantia escriturada de cada uma das categorias de ativos financeiros e passivos financeiros, no total e 
para cada um dos tipos significativos de ativos e passivos financeiros de entre cada categoria. 

Clientes / Fornecedores / Acionistas-Sócios / Outras contas a receber e a pagar / Pessoal 

Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, a rúbrica de Clientes/Fornecedores/Acionistas-Sócios/Outras contas a 
receber e a pagar e Pessoal apresentava a seguinte decomposição: 



Descrição 
31-12-2012 31-12-2011 

Corrente Não corrente Total Corrente Não corrente Total 

Ativos:       

 Ativos fixos 
tangíveis 

 2.879.210,60 € 2.879.210,60 €  2.676.832,33 € 2.676.832,33 € 

Ativos fixos 
intangíveis 

 7.466,21 € 7.466,21 €  6.280,67 € 6.280,67 € 

Inventários 40.304,10 €  40.304,10 € 23.466,54 €  23.466,54 € 

Clientes e 
utentes 

2.296,97 €  2.296,97 € 1.121,06 €  1.121,06 € 

Adiantamentos 
a fornecedores 

9.379,83 €  9.379,83 € 2.038,60 €  2.038,60 € 

Estado e outros 
entes públicos 

42.347,93 €  42.347,93 € 29.963,82 €  29.963,82 € 

Fundadores / … 
/ Membros 

213.786,14 €  213.786,14 € 42.911,29 €  42.911,29 € 

Outras contas a 
receber 

43.112,46 €  43.112,46 € 64.166,35 €  64.166,35 € 

Diferimentos 87.432,23 €  87.432,23 € 87.316,29 €  87.316,29 € 

Caixa e 
depósitos 
bancários 

2.711.426,04 €  2.711.426,04 € 3.251.470,84 €  3.251.470,84 € 

Perdas por 
imparidade 

      

Total do Ativo 3.150.085,70 € 2.886.676,81 € 6.036.762,51 € 3.502.454,79 € 2.683.113,00 € 6.185.567,79 € 

 Passivos:       

Fornecedores 74.077,88 €  74.077,88 € 102.877,94 €  102.877,94 € 

Estado e outros 
entes públicos 

39.535,55 €  39.535,55 € 20.968,10 €  20.968,10 € 

Fundadores / … 
/ Membros 

10.139,86 €  10.139,86 € 5.529,44 €  5.529,44 € 

Outras contas a 
pagar 

102.165,88 €  102.165,88 € 117.022,50 €  117.022,50 € 

Diferimentos 162.007,61 €  162.007,61 € 173.750,05 €  173.750,05 € 

Total do Passivo 387.926,80 €  387.926,80 € 420.148,03 €  420.148,03 € 

Total líquido 2.762.158,90 € 2.886.676,81 € 5.648.835,71 € 3.082.306,76 € 2.683.113,00 € 5.765.419,76 € 

 
 

 

 

 

Estado e outros entes públicos 

Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, a rúbrica Estado e outros entes públicos apresentava a seguinte 

decomposição: 



 31-12-2012 31-12-2011 

 Corrente 
Não 

corrente 
Total Corrente Não corrente Total 

Estado e outros entes públicos       

Ativos       

Imposto sobre o rendimento       

Retenção de impostos sobre 
rendimentos 

42.347,93 €  42.347,93 € 29.963,82 €  29.963,82 € 

Imposto sobre o valor acrescentado       

Outros impostos       

Contribuições para a segurança social       

Total 42.347,93 €  42.347,93 € 29.963,82 €  29.963,82 € 

Passivos       

Imposto sobre o rendimento       

Retenção de impostos sobre 
rendimentos 

18.978,49 €  18.978,49 € 8.082,70 €  8.082,70 € 

Imposto sobre o valor acrescentado       

Outros impostos       

Contribuições para a segurança social 20.557,06 €  20.557,06 € 12.885,40 €  12.885,40 € 

Total 39.535,55 €  39.535,55 € 20.968,10 €  20.968,10 € 

 

 

Diferimentos 

Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, a rúbrica de Diferimentos apresentava a seguinte decomposição: 

 

31-12-2012 31-12-2011 

Corrente 
Não 

corrente 
Total Corrente 

Não 
corrente 

Total 

Diferimentos       

Ativos       

Gastos a reconhecer 87.432,23 €  87.432,23 € 87.316,29 €  87.316,29 € 

Total 87.432,23 €  87.432,23 € 87.316,29 €  87.316,29 € 

Passivos       

Rendimentos a 
reconhecer 

162.007,61 €  162.007,61 € 173.750,05 €  173.750,05 € 

Total 162.007,61 €  162.007,61 € 173.750,05 €  173.750,05 € 

 

 

 

Caixa e Depósitos bancários 

Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, a rúbrica de Caixa e Depósitos bancários apresentava a seguinte 

decomposição: 



Caixa e depósitos bancários 31-12-2012 31-12-2011 

Ativos   

Caixa 3.753,01 € 5.853,04 € 

Depósitos à ordem 33.615,21 € 50.573,16 € 

Outros depósitos bancários 2.674.057,82 € 3.195.044,64 € 

Total 2.711.426,04 € 3.251.470,84 € 

Passivos   

Caixa   

Depósitos à ordem   

Outros depósitos bancários   

Total 2.711.426,04 € 3.251.470,84 € 

 
 

 

Fundos Patrimoniais 

Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, a rúbrica de Fundos Patrimoniais apresentava a seguinte decomposição: 

Fundos Patrimoniais 31-12-2012 31-12-2011 

Fundos   

Excedentes técnicos   

Reservas   

Reservas legais 418.980,60 € 408.445,28 € 

Outras reservas 25.553,56 € 25.553,56 € 

Resultados transitados 5.300.885,60 € 5.241.185,45 € 

Ajustamentos em activos financeiros     

Excedentes de revalorização     

Outras variações nos fundos patrimoniais 48.500,00 € 20.000,00 € 

Resultado líquido do período -145.084,05 € 70.235,47 € 

Total 5.648.835,71 € 5.765.419,76 € 

 
 

Reserva legal 

De acordo com a legislação comercial em vigor, pelo menos 5% do resultado líquido anual, se positivo, tem de 

ser destinado ao reforço da Reserva legal, até que esta represente 20% do capital da Entidade. Embora esta 

disposição não seja aplicável à Ordem dos Engenheiros, tem-se prosseguido o registo do reforço da designada 

Reserva legal. 

Esta reserva não é distribuível, a não ser em caso de liquidação da Entidade, mas pode ser utilizada para 
absorver prejuízos depois de esgotadas as outras reservas, ou incorporada no capital, caso esta conta venha a 
ter existência no plano de contabilidade da Região Sul. 

Tendo sido negativo o Resultado Líquido do exercício de 2012, não é possível reforçar o saldo das contas de 

Reservas dos Fundos Patrimoniais da Região Sul. 

Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, a reserva legal já se encontrava totalmente constituída. 

 

 



 

 

Lisboa, 26 de Fevereiro de 2012 

 
 
 
 
 
 

O Assessor Financeiro O Presidente O Vice-Presidente 

Armando Bernardo (TOC 17011) Carlos Mineiro Aires António Liberal Ferreira 

   

O Tesoureiro O Secretário O Vogal 

Maria Helena Kol Rodrigues Maria Filomena Ferreira Luís Cameira Ferreira 

   

O Vogal O Vogal  

Fernando Borges Mouzinho José Manuel Sardinha  

 
 



 

O quadro que segue é referente às contas do exercício de 2012, discriminadas segundo os centros de gastos e 

de rendimentos, provenientes dos registos da Contabilidade Analítica, podendo constatar-se as diferentes 

origens dos rendimentos da Região Sul e os gastos em que foram aplicados. 

Ao nível de análise mais desagregado, verifica-se que, como habitualmente, a esmagadora maioria dos 

rendimentos brutos resulta da quotização dos membros, que atingiu um total global aproximado a 2,5 milhões 

de euros, o que representa 76,5% dos rendimentos brutos.  

Com menor importância, seguem-se os rendimentos decorrentes de ações de Valorização profissional e 

cultural, com cerca de 283 mil euros (8,6% do total dos rendimentos brutos) e os rendimentos decorrentes da 

filiação e documentação profissionais (emissão de documentos para os membros, avaliações curriculares, etc.), 

no valor de 230 mil euros, que correspondem a cerca de 7% da totalidade dos rendimentos brutos. 

Por outro lado e também como é habitual (vide dados retrospetivos no subcapítulo seguinte), o principal 

destino dos rendimentos da Região Sul, obtidos durante o exercício, destina-se à contribuição, para o CDN, da 

parte da quotização cobrada, o que ascendeu a cerca de 1,3 milhões de euros, representando 37,9% do total 

de gastos e 51,8% da receita bruta de quotização.  

Outros centros de gastos com expressão significativa são as funções e estruturas de suporte global, que 

apresentam um saldo de -674,4 mil euros, sendo que dentro deste centro de gastos assumem particular 

importância os gastos em Instalações: Manutenção e condições de utilização, cujo saldo tem um valor 

aproximado de 259,6 mil euros. 

Quanto à rúbrica de Valorização profissional e cultural, verifica-se que apresenta um saldo de -217,9 mil euros 

para um total de gastos de 500,7 mil euros, representando 14,6% do total de gastos.  

Esta diferença entre gastos e rendimentos, reflete e deve-se à preocupação do Conselho Diretivo da Região Sul 

de suportar uma parte dos custos de valorização profissional dos seus membros, como é o caso dos Cursos de 

Ética e Deontologia Profissional, onde se regista um saldo negativo de -26,3 mil euros. 

Finalmente destaca-se o saldo de -359,7 mil euros apresentado pelo centro de gastos de Comunicação e 

promoção institucionais, resultado que é fruto da forte campanha de comunicação e promoção efetuada pelo 

Conselho Diretivo da Região Sul, nomeadamente a Gala dos 75 anos da Ordem dos Engenheiros, evento de 

âmbito nacional, integrado na comemoração dos 75 anos da Ordem dos Engenheiros, que se realizou em 

Lisboa e foi organizado pela Região Sul, e o Dia Regional do Engenheiro 2012, que teve lugar em Faro. 

Em 31 de dezembro de 2012, a  contabilidade analítica registava os seguintes valores: 



Agregados Saldo

F A D Desagregados (Euros) (%) (Euros) (%) (Euros)

1 1 Serviços para o exercício da profissão  304 100,61 € 8,9 2 754 993,13 € 83,8 2 450 892,52 €

1 1 01 Filiação e documentação profissionais  180 069,14 € 5,2  229 857,63 € 7,0  49 788,49 €

1 1 02 Delegação D. Faro (doc. profissionais) 0,0  6 485,00 € 0,2  6 485,00 €

1 1 03 Delegação D. Évora (doc. profissionais) 0,0  2 208,00 € 0,1  2 208,00 €

1 1 04 Delegação D. Santarém (doc. profissionais) 0,0  1 560,00 € 0,0  1 560,00 €

1 1 05 Delegação D. Portalegre (doc. profissionais) 0,0   220,00 € 0,0   220,00 €

1 1 06 Quotização  57 997,08 € 1,7 2 514 662,50 € 76,5 2 456 665,42 €

1 1 07 Estágios profissionais  55 919,18 € 1,6 0,0 - 55 919,18 €

1 1 08 Aconselhamento jurídico  10 115,21 € 0,3 0,0 - 10 115,21 €

1 2 Valorização profissional e cultural  506 244,74 € 14,7  282 793,14 € 8,6 - 223 451,60 €

1 2 01 Cursos de Ética e Deontologia Profissional  54 854,61 € 1,6  28 600,70 € 0,9 - 26 253,91 €

1 2 02 Outros cursos, seminários, colóquios e similares  289 381,00 € 8,4  235 290,00 € 7,2 - 54 091,00 €

1 2 03 Visitas técnicas  15 867,95 € 0,5  4 091,00 € 0,1 - 11 776,95 €

1 2 04 Serviços de documentação técnica  105 160,22 € 3,1   29,00 € 0,0 - 105 131,22 €

1 2 05 Karting  15 694,06 € 0,5  12 049,95 € 0,4 - 3 644,11 €

1 2 06 Outras actividades culturais,desp.e lazer  18 774,06 € 0,5  1 210,00 € 0,0 - 17 564,06 €

1 2 07 D. D. Faro (valorização profissional e cultural)  2 196,89 € 0,1   730,00 € 0,0 - 1 466,89 €

1 2 08 D. D. Évora (valorização profissional e cultural)  3 346,46 € 0,1   550,00 € 0,0 - 2 796,46 €

1 2 09 D. D. Santarém (valorização profissional e cultural)   753,49 € 0,0   242,49 € 0,0 -  511,00 €

1 2 10 D. D. Portalegre (valorização profissional e cultural)   216,00 € 0,0 0,0 -  216,00 €

1 3 Comunicação e promoção institucionais  402 636,89 € 11,7  48 529,73 € 1,5 - 354 107,16 €

1 3 01 Boletim Informativo 0,0 0,0   0,00 €

1 3 02 Internet e informação electrónica  25 840,11 € 0,8 0,0 - 25 840,11 €

1 3 03 Prémio Inovação Jovem Engenheiro  42 522,31 € 1,2 0,0 - 42 522,31 €

1 3 04 Dia Regional do Engenheiro  74 669,32 € 2,2  2 600,00 € 0,1 - 72 069,32 €

1 3 09 Outras actividades de promoção institucional  259 605,15 € 7,6  45 929,73 € 1,4 - 213 675,42 €

2 1 Funcionamento dos orgãos sociais  151 051,09 € 4,4   0,00 € 0,0 - 151 051,09 €

2 1 01 Conselho Directivo  90 049,37 € 2,6 0,0 - 90 049,37 €

2 1 02 Assembleia Regional e respectiva Mesa  1 701,49 € 0,0 0,0 - 1 701,49 €

2 1 03 Conselho Fiscal  2 308,63 € 0,1 0,0 - 2 308,63 €

2 1 04 Conselho Disciplinar  29 126,44 € 0,8 0,0 - 29 126,44 €

2 1 05 Conselhos Regionais de Colégio  16 046,55 € 0,5 0,0 - 16 046,55 €

2 1 06 Delegação Distrital de Faro (órgão)  4 059,32 € 0,1 0,0 - 4 059,32 €

2 1 07 Delegação Distrital de Évora (órgão)  4 558,36 € 0,1 0,0 - 4 558,36 €

2 1 08 Delegação Distrital de Santarém (órgão)  2 297,45 € 0,1 0,0 - 2 297,45 €

2 1 09 Delegação Distrital de Portalegre (órgão)   903,48 € 0,0 0,0 -  903,48 €

2 2 Eleições e referendos  16 041,07 € 0,5   0,00 € 0,0 - 16 041,07 €

2 2 01 Eleições, referendos e similares  16 041,07 € 0,5 0,0 - 16 041,07 €

2 3 Gastos por conta do CDN e outras Regiões 1 302 803,07 € 37,9   0,00 € 0,0 -1 302 803,07 €

2 3 01 Contribuição para o CDN (quotização) 1 301 791,38 € 37,9 0,0 -1 301 791,38 €

2 3 02 Outros gastos por conta do CDN e outras Regiões  1 011,69 € 0,0 0,0 - 1 011,69 €

2 4 Funções e estruturas de suporte global  699 321,86 € 20,4  24 899,35 € 0,8 - 674 422,51 €

2 4 01 Gestão Administrativa e Financeira  157 080,40 € 4,6   93,10 € 0,0 - 156 987,30 €

2 4 02 Gestão e formação dos recursos humanos  55 357,14 € 1,6 0,0 - 55 357,14 €

2 4 03 Sistemas e tecnologias de Informação  105 858,95 € 3,1   775,89 € 0,0 - 105 083,06 €

2 4 04 Instalações: Manutenção e condições de utilização  277 118,99 € 8,1  17 530,36 € 0,5 - 259 588,63 €

2 4 05 Gestão de arbitragens e peritagens  5 386,61 € 0,2 0,0 - 5 386,61 €

2 4 06 Delegação D. Faro (estrutura de suporte)  19 376,86 € 0,6 0,0 - 19 376,86 €

2 4 07 Delegação D. Évora (estrutura de suporte)  22 328,13 € 0,7  6 500,00 € 0,2 - 15 828,13 €

2 4 08 Delegação D. Santarém (estrutura de suporte)  44 853,42 € 1,3 0,0 - 44 853,42 €

2 4 09 Delegação D. de Portalegre (estrutura de suporte)  11 961,36 € 0,3 0,0 - 11 961,36 €

3 1 Actividades complementares  45 469,21 € 1,3  174 841,02 € 5,3  129 371,81 €

3 1 01 Aluguer de espaços e outros recursos   89,15 € 0,0  4 584,69 € 0,1  4 495,54 €

3 1 02 Restaurante  35 030,03 € 1,0  14 424,69 € 0,4 - 20 605,34 €

3 1 03 Aplicação de recursos financeiros 0,0  149 047,44 € 4,5  149 047,44 €

3 1 04 Venda de mercadorias  10 350,03 € 0,3  6 784,20 € 0,2 - 3 565,83 €

3 9 Não especificados  6 237,42 € 0,2  2 765,54 € 0,1 - 3 471,88 €

3 9 99 Não especificados  6 237,42 € 0,2  2 765,54 € 0,1 - 3 471,88 €

Totais 3 433 905,96 € 100,0 3 288 821,91 € 100,0 - 145 084,05 €

(*) F - Aproximação à demonstração dos resultados por funções

A - Agregado

D - Desagregado

Contas de JAN-DEZ 2012

Contabilidade Analítica

Código Gastos Rendimentos

Centros de gastos e rendimentos Resultados do exercício

 



 

Como se referiu, a esmagadora maioria dos rendimentos gerados na Região Sul provém da cobrança de quotas 

aos membros da Ordem dos Engenheiros inscritos nesta Região, sendo de referir que apenas uma parte destes 

rendimentos fica, de facto, na Região Sul, sendo a maior parte transferida para o CDN, de acordo com os 

procedimentos e repartições aprovadas a nível nacional. 

Esta contribuição da Região para os órgãos nacionais da Ordem, está prevista estatutariamente, sendo as 

respetivas percentagens aprovadas pela Assembleia de Representantes. 

O quadro e o gráfico seguintes, mostram a evolução dos rendimentos de quotização ao longo dos últimos oito 

anos, bem como a sua repartição com o CDN. 

Ano
Quotas cobradas

(total)

Contribuição para o 

CDN

Quotas - receita 

própria da Região Sul

2005 2.210.414,76 €             1.140.036,08 €             1.070.378,68 €             

2006 2.335.697,32 €             1.207.804,86 €             1.127.892,46 €             

2007 2.241.931,48 €             1.203.040,13 €             1.038.891,35 €             

2008 2.309.337,70 €             1.238.457,57 €             1.070.880,13 €             

2009 2.399.566,07 €             1.323.729,71 €             1.075.836,36 €             

2010 2.461.410,72 €             1.277.914,90 €             1.183.495,82 €             

2011 2.637.999,74 €             1.372.161,26 €             1.265.838,48 €             

2012 2.514.662,50 €             1.301.791,38 €             1.212.871,12 €             

Total 19.111.020,29 €          10.064.935,89 €          9.046.084,40 €             
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O Conselho Diretivo propõe que os resultados líquidos do exercício de 2012 sejam aplicados da seguinte forma: 

 145.084,05 euros para Resultados Transitados. 

 



 

 



 



 

I. Em cumprimento das disposições estatutárias, designadamente do disposto no Art. 33.º do Estatuto 

da Ordem dos Engenheiros, vem o Conselho Fiscal da Região Sul emitir o seu parecer sobre o Relatório 

e Contas do Conselho Diretivo respeitantes ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2012. 

II. Ao longo do exercício, o Conselho Fiscal desempenhou com regularidade as funções que lhe foram 

confiadas, tendo nomeadamente procedido às verificações que considerou convenientes, efetuado 

reuniões periódicas e apreciado as contas e os atos de gestão mais relevantes desta Região, tendo-se 

apoiado no trabalho desenvolvido e documentos emitidos pelo Técnico Oficial de Contas. Para o 

efeito, o Conselho Diretivo prestou os esclarecimentos e informações solicitados. 

III. No encerramento do exercício, o Revisor Oficial de Contas apreciou o Relatório e Contas apresentado 

pelo Conselho Diretivo e emitiu a sua opinião com vista à certificação das contas. 

IV. Face ao que antecede, e apreciados os documentos referidos, assim como as conclusões dos trabalhos 

de Auditoria, o Conselho Fiscal considera as contas conformes. 

V. Conselho Fiscal verificou que se atingiram os seguintes valores: 

Gastos 2 132.114,58€ 

Rendimentos (valor líquido) 1.987.030,53€ 

Resultado líquido do período -145.084,05€ 

 



PARECER: 

O Conselho Fiscal, tendo em conta os considerandos anteriormente referidos, é de parecer que a Assembleia 

Regional aprove: 

a) Relatório e Contas do exercício de 2012, tal como foram apresentados pelo Conselho Diretivo da 

Região Sul; 

b) A aplicação de resultados proposta pelo Conselho Diretivo. 

Finalmente, o Conselho Fiscal agradece ao Conselho Diretivo, aos Serviços e colaboradores da Região Sul, 

incluindo o Técnico Oficial de Contas, toda a colaboração prestada no exercício das suas funções. 

 

Lisboa, 28 de Fevereiro de 2013 

 

 

O Conselho Fiscal, 

Bernardo Manuel Palma Mira Delgado  
Presidente 

Maria Teresa da Encarnação de Jesus 

Christian Bastos Andersen 

 



 

À semelhança do que já tinha ocorrido nos Relatórios relativos a exercícios  anteriores, é entendimento do 

Conselho Diretivo da Região Sul que o Conselho Disciplinar, dada a especificidade das suas funções, deve 

constituir um órgão independente e suficientemente distanciado da gestão corrente da Região Sul, razão pela 

qual o relato da sua atividade será feita de forma autónoma, sem prejuízo da sua integração na ordem de 

trabalhos da Assembleia da Região Sul. 

Neste particular aspeto, interessa informar que julgamos ter prestado toda a colaboração que nos foi solicitada 

pelo Conselho Disciplinar, nomeadamente através da contratação de uma jurista, o que pensamos ter 

permitido facilitar a atividade deste órgão disciplinar.  

O Conselho Diretivo da Região Sul entende reiterar a manifestação da sua disponibilidade para continuar a 

apoiar a atividade desenvolvida pelo Conselho Disciplinar. 



 

O Conselho Diretivo da Região Sul agradece todos os contributos e apoios recebidos para a realização das suas 

atividades e projetos, os quais foram, para nós, muito importantes e incentivadores na concretização dos 

nossos objetivos. 

O Conselho Diretivo agradece, ainda, a colaboração que recebeu dos restantes Órgãos da Região, bem como de 

todos os funcionários e colaboradores que, empenhadamente, contribuíram para a realização dos objetivos 

estatutários e para a dignificação da Ordem dos Engenheiros. 

Uma palavra especial de agradecimento, deve ainda ser dirigida ao Senhor Bastonário, aos Senhores Vice-

presidentes Nacionais, aos colegas das Regiões Norte e Centro e das Secções Regionais dos Açores e Madeira, 

cujo apoio e solidariedade muito nos tem ajudado a prosseguir este mandato. 

Ao Conselho Fiscal e ao Conselho Disciplinar, fica o nosso agradecimento e reconhecimento pelo trabalho 

desenvolvido e pela solidariedade, o que é igualmente extensivo a todos os membros eleitos, que participam 

quotidianamente na vida da Ordem dos Engenheiros. 

Uma palavra de especial apreço pelo trabalho desenvolvido e pelo apoio prestado é também dirigida ao Senhor 

Presidente e aos Secretários da Mesa da Assembleia da Região Sul. 

Lisboa, 28 de fevereiro de 2013 

O Conselho Diretivo, 

Carlos Alberto Mineiro Aires 

Presidente 

António Albano Liberal Ferreira 

Vice-Presidente 

Maria Filomena de Jesus Ferreira 

Secretário 

Maria Helena Kol de Carvalho Santos Almeida de Melo Rodrigues 

Tesoureiro 

Luís Filipe Cameira Ferreira 

Vogal 

Fernando Manuel Moreira Borges Mouzinho 

Vogal 

José Manuel Leitão Sardinha 

Vogal 


