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Caras e Caros colegas 

A apresentação do presente Relatório e das contas relativas ao exercício de 2018, coincide com o final do 

mandato para que fomos eleitos, já que no mês de fevereiro 2019 teve lugar o habitual processo eleitoral. 

Estamos convictos de que o caminho que trilhámos durante estes 3 anos, foi importante para a Região Sul, 

tornando a Ordem dos Engenheiros cada vez mais um veículo de dignificação da Engenharia Portuguesa. 

Desde sempre, estivemos cientes da responsabilidade que assumimos. É hoje evidente a relevância que a Região 

Sul tem dentro da Ordem dos Engenheiros. 

A Região Sul pela sua dimensão, com mais de metade dos membros da Ordem a nível nacional, tem uma 

importância acrescida, pelo papel fundamental que desempenha diariamente na vida profissional de muitos 

milhares de Engenheiros. 

A Engenharia Portuguesa conhece atualmente uma realidade nunca antes vivida, exportando com prestígio, o 

nome de Portugal para mercados exigentes competitivos e globalizados. 

Com base nestes pressupostos podemos afirmar que o trabalho que desenvolvemos, reforçou o nosso 

compromisso inicial, que assentava em três grandes linhas: 

- A primeira, numa relação de maior proximidade com as Delegações Distritais, de modo a proporcionar 

um maior envolvimento na vida associativa da região em que se inserem, baseada no estreitamento das 

relações institucionais com as Universidades, Associações empresariais e entidades públicas e privadas. 

- A segunda, prende-se com o trabalho levado a cabo na valorização, promoção e qualificação da 

engenharia. 

- Por último, mas não menos importante, o grande desafio de captar novos Membros. Neste sentido, 

reforçamos a aproximação às escolas de engenharia e ao ecossistema empreendedor português, na 

parcela que se relaciona com os jovens engenheiros. 

A adesão dos jovens é reconhecidamente fundamental, para o rejuvenescimento da nossa associação 

profissional, e assim sendo, para o seu futuro e relevância junto dos seus Membros. 

Consideramos ainda, que a nossa Ordem deve antecipar os movimentos deste nosso tempo (a Sociedade Digital), 

apoiando os seus membros na necessária adaptação.  

Dentro do lema com que nos candidatámos, “A caminho de uma nova Ordem: Profissão e futuro”, continuámos, 

em sintonia com os Órgãos Nacionais e com o Senhor Bastonário, a percorrer o caminho que tem permitido, o 

fortalecimento e modernidade da imagem da nossa associação profissional. 

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

desenvolvimentos. 

Temos, pois, olhado para dentro da Região Sul, sem, contudo, deixar 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. 



 

Tudo o que realizamos, não seria possível sem a colaboração motivada e competente de todos os membros 

eleitos e de todos os colaboradores da Região Sul, que nos têm ajudado a superar o desafio de responder 

adequada e prontamente aos cerca de 28.000 membros que integram a nossa Região. 

Em nome do Conselho Diretivo, a todos eles dirijo o meu agradecimento pelo empenho e motivação que têm 

demonstrado. 

Com estima, 

 

Jorge Grade Mendes 

O Presidente em Exercício 

do Conselho Diretivo da Região Sul 

 

 



 

    

 





 

Em 18 de abril de 2018, o Presidente do Conselho Diretivo da Região Sul, Eng. António Carlos Laranjo da Silva, 

suspendeu o seu mandato na sequência da sua recondução no cargo de Presidente do Conselho de 

Administração da IP – Infraestruturas de Portugal, S.A.. 

Tal como ocorrera no período de 1 de agosto de 2016 a 1 de agosto de 2017, em que o mandato também esteve 

suspenso, o Vice-Presidente, Eng. Jorge Grade Mendes, assumiu de novo as funções e competências estatutárias 

e regulamentarmente atribuídas ao Presidente, na qualidade de Presidente em Exercício do Conselho Diretivo 

da Região Sul. 

No final do ano de 2018, o número total de membros inscritos na Região Sul ultrapassava a barreira dos 28000, 

tendo aumentado 1132 membros (cerca de 4,2%) relativamente ao ano anterior, mantendo aproximadamente 

o ritmo de crescimento líquido do número total de membros. 

Neste ano, observou-se a manutenção da tendência de aceleração do ritmo de crescimento do contingente de 

membros efetivos (3,9% contra 3,3% em 2017), e um forte crescimento de 26,9% do número de membros 

estagiários, se bem que inferior ao do ano antecedente. 

Contrariando a tendência geral, o número de membros estudantes decresceu ligeiramente em 2018, 

confirmando a volatilidade desta categoria de membros que tem oscilado entre altos e baixos. 

Continua a constatar-se que uma parte significativa do crescimento líquido do número de membros efetivos 

desde 2014, cifrado em mais de 2600 membros, resulta de continuarem com inscrição em vigor bastantes 

membros que deixaram de pagar as suas quotas e se desinteressaram da Ordem dos Engenheiros, pois ainda não 

foi adotado, desde a revisão do Estatuto (Lei n.º 123/2015), nenhum procedimento de cobrança coerciva ou de 

suspensão disciplinar que contrarie a acumulação destas situações. 

O quadro seguinte sistematiza a evolução, ao longo dos últimos cinco anos, do número de Membros inscritos na 

Região Sul, por categorias. 



 

 

 

O quadro e gráficos seguintes exibem informação detalhada da distribuição dos Membros inscritos na Região Sul 

por Colégios de Especialidade, tanto globalmente, como por categoria de Membro. 

 

 

Categoria 2014 2015 2016 2017 2018

Efetivo 22 946 23 224 23 837 24 625 25 576

Estagiário  721  602  567  784  995

Estudante 1 334 1 374 1 302 1 448 1 417

Correspondente  9  10  12  14  15

TOTAL 25 010 25 210 25 718 26 871 28 003

Nota: Dados relativos aos membros com inscrição em vigor em 31 de dezembro de cada ano.
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A Lei n.º 123/2015, de 2 de setembro, introduziu 

alterações significativas no Estatuto da Ordem dos 

Engenheiros. Algumas dessas alterações redefiniram o 

Estágio de admissão à Ordem dos Engenheiros. Por isso, 

houve também uma reformulação do Regulamento dos 

Estágios da Ordem dos Engenheiros. 

Uma dessas alterações foi a introdução do exame de 

estágio obrigatório para a mudança de categoria de 

membro estagiário para membro efetivo. 

Estas alterações começaram no ano de 2016. Contudo, 

os anos de 2016 e 2017 ainda tiveram uma forte 

influência dos estágios iniciados ao abrigo do anterior 

regulamento e que foram concluídos com as regras nele contidas. Relembramos que no anterior regulamento 

não estava definido um exame de estágio. Havia a indicação de se fazer uma entrevista de carater facultativo. 

Por isso, o ano de 2018 foi o primeiro em que todos os estágios concluídos na Região Sul tiveram um exame de 

estágio. 

Para serem efetuados todos os exames de estágio de acordo com o regulamento, foi criada uma bolsa de 

avaliadores de onde são escolhidos dois elementos para fazerem parte do júri de cada exame. A bolsa de 

avaliadores de exames de estágio está aberta às inscrições de membros efetivos da Região Sul. 

Durante o ano de 2018 realizaram-se os seguintes exames de estágio: 

 

COLÉGIO EXAMES

Civil 178

Eletrotécnica 20

Mecânica 33

Geológica e de Minas 1

Química e Biológica 1

Naval

Geográfica 4

Agronómica 1

Florestal

Materiais

Informática

Ambiente 8

Total da Região Sul 246

EXAMES DE ESTÁGIO (2018)

Data

Hora

Local

Sala

Sim Não Sim Não Sim Não

X X X

Sim Não Sim Não Sim Não

X

Número do membro

ESTÁGIO

EXAME DE ESTÁGIO (ENTREVISTA)

Nome

Tema do Estágio

ESTAGIÁRIO ORIENTADOR DO ESTÁGIO AVALIADOR DO REL. DE ESTÁGIO

MEMBRO DO JÚRI

Presenças

Colégio



 

O artigo n.º 146 da Lei n.º 123/2015 (Estatuto da Ordem dos 

Engenheiros), estipula o seguinte no seu n.º 1: “Todos os 

pedidos, comunicações e notificações previstos no presente 

Estatuto entre a Ordem e profissionais, sociedades de 

engenheiros ou outras organizações associativas de 

profissionais para o exercício de engenharia, com exceção dos 

relativos a procedimentos disciplinares, são realizados por 

meios eletrónicos, através do balcão único eletrónico dos 

serviços, referido nos artigos 5.º e 6.º do Decreto -Lei n.º 

92/2010, de 26 de julho, acessível através do sítio na Internet 

da associação pública profissional em causa”. 

Para dar cumprimento a esta imposição, a Ordem dos 

Engenheiros colocou à disposição dos seus membros em fevereiro de 2017 o Balcão Único eletrónico onde os 

seus membros podem executar todos os pedidos e procedimentos relacionados com o movimento associativo. 

A disponibilização do Balcão Único eletrónico veio alterar a forma de comunicação dos membros com a Ordem 

dos Engenheiros pois o membro pode aceder pela Internet, quando quiser, a esse balcão sem limite horário e 

pode efetuar os seus pedidos do movimento associativo e alterar os seus dados pessoais sendo que na quase 

totalidade das operações o resultado para o membro é imediato. 

Os membros podem aceder no balcão único para consultar os seus dados e podem ainda aceder às seguintes 

funcionalidades: 

− Emissão de declarações e documentos profissionais na hora 

− Disponibilização dos documentos em formato eletrónico e de um arquivo desses documentos (declarações, 

faturas, cópia de documentos, etc.) 

− Possibilidade de, através de meios modernos e rápidos, os membros poderem efetuar os seus pagamentos 

− Aceder e alterar os seus dados pessoais diretamente na base de dados e com efeitos imediatos 

− Consultar o seu histórico do movimento associativo 

− Pedir a outorga de título profissionais 

− Efetuar todas as operações relativas ao estágio (pedido de início de estágio, pedido de avaliação de estágio, 

etc.) 

− Introduzir o seu percurso profissional e curricular 

− Pedir a alteração da região onde se encontra inscrito 

− Pedir a alteração da sua situação (pedido de isenção, pedido de cancelamento, etc.) 

− Inscrever-se automaticamente em ações de formação e outros eventos 

O Balcão Único eletrónico tem vindo a ser um importante meio de comunicação dos membros com os serviços 

da Região Sul. Além disso, permite uma maior rapidez de resposta aos pedidos dos membros. 



 

O Dia Regional do Engenheiro foi celebrado pelo 8º ano consecutivo. As comemorações reuniram, uma vez mais, 

os membros da Ordem dos Engenheiros e acompanhantes, em diversos momentos institucionais, culturais, 

desportivos e lúdicos, nos dias 12 e 13 de maio, na cidade de Lisboa. 

O programa completo deste Dia Regional do Engenheiro teve início no dia 12 de maio, com uma receção de boas-

vindas na Sala do Arquivo dos Paços do Concelho da Câmara Municipal de Lisboa, pelo vereador João Paulo 

Saraiva, tendo contado com a presença do Presidente em Exercício do Conselho Diretivo da Região Sul, Eng. Jorge 

Grade Mendes, bem como de vários outros dirigentes e membros eleitos a nível regional e nacional. 

A par desta atividade, decorriam outras quatro, dirigidas aos membros e respetivos familiares, a saber: visitas 

guiadas ao Oceanário de Lisboa, à Cidade do Futebol e ao Antigo Sistema de Abastecimento de Água de Lisboa e 

circuito turístico no Hippotrip. 

Na tarde desse mesmo dia, os engenheiros e seus familiares, amigos e convidados reuniram-se no Auditório da 

Fundação Champalimaud para uma Sessão Solene, que ficou marcada pela atuação do Coro da Região Sul, pela 

homenagem ao Eng. João Bártolo, pela entrega dos Prémios Inovação Jovem Engenheiro 2017 e por uma Mesa 

Redonda moderada pelo Eng. João Appleton, alusiva a um tema muito atual, a 'Reabilitação Urbana e a Questão 

Ambiental'. As intervenções institucionais na cerimónia ficaram a cargo do Presidente em Exercício do Conselho 

Diretivo da Região Sul, Eng. Jorge Grade Mendes, e do Bastonário da Ordem dos Engenheiros, Eng. Carlos Mineiro 

Aires. 

A Região Sul, que alberga mais de metade dos membros da Ordem a nível nacional, terminou as celebrações do 

Dia Regional do Engenheiro no Palácio de Xabregas, espaço histórico que abriu as suas portas para um jantar 

abrilhantado com vários momentos musicais. 

No domingo, e à semelhança dos anos anteriores, foi a vez do golfe e do karting assumirem o papel de 

protagonistas. A Quinta do Peru, em Azeitão, acolheu o torneio e a clínica de golfe, promovidos pelo Clube de 

Golfe dos Engenheiros e que contou com cerca de 70 participantes. O convívio de karting, fruto de uma iniciativa 

conjunta com o Núcleo de Karting da Ordem dos Engenheiros, deu-se no Kartódromo Internacional de Palmela, 

cuja pista de corrida foi pequena para as cinco dezenas de participantes que quiseram competir nas provas de 

iniciados e avançados. 

 

 



 

  

 

 





 

A frequência e aprovação nos cursos de Formação em Ética e Deontologia Profissional são obrigatórias para 

admissão de novos Membros efetivos e constituem também uma oportunidade para a reflexão sobre a atuação 

do Engenheiro na vida profissional e em sociedade. 

Em 2018, foram promovidas pelo Conselho Diretivo quatro edições do curso (65.ª, 66.ª, 67.ª e 68ª).  A edição 65 

decorreu apenas em Lisboa, a 66 em Lisboa e Portalegre e as restantes (67 e 68) em Lisboa e em todas as 

Delegações Distritais, mantendo-se, igualmente, a modalidade de participação à distância por videoconferência. 

Deste modo, os residentes nas áreas abrangidas pelas delegações de Évora, Faro, Portalegre e Santarém, assim 

como os residentes no estrangeiro e nas Regiões Autónomas, tiveram oportunidade de frequentar o curso sem 

terem que se deslocar a Lisboa. 

 

Curso Datas Teóricas Práticas 
N.º 

Formandos 

     

65.º 13, 19 e 20 de janeiro 1 3 142 

66.º 17, 23 e 24 de março 1 3 126 

67.º 9, 15 e 16 de junho 1 3 142 

68.º 13, 19 e 20 de outubro 1 3 196 

     

Totais 4 12 606 

 

No total das quatro edições participaram e realizaram a prova escrita de avaliação 606 formandos, tendo 542 

obtido aprovação e 64 foram aprovados com distinção. 





 

Realizaram-se durante o ano de 2018 sete módulos do Curso de Especialização em Engenharia e Gestão (CEEG), 

promovidos pelo Conselho Diretivo da Região Sul, em parceria com o Departamento de Engenharia e Gestão 

(DEG) do Instituto Superior Técnico. 

A 9 de janeiro, deu-se início à primeira edição do módulo “Business Intelligence e Analítica Avançada de Dados”, 

com a duração de um mês e que contou com vinte e uma inscrições. A 18 de abril seguiu-se a segunda edição, 

com onze inscritos. De 17 de maio a 14 de junho decorreu a unidade curricular “Gestão Relacional”, com dois 

participantes. Ainda em maio, abriram inscrições para o módulo “Gestão para Engenheiros”, terminando a 16 de 

julho, com 13 formandos.  

Em outubro realizou-se a terceira edição de “Business Intelligence e Analítica Avançada de Dados”, que decorreu 

entre 16 de outubro e 7 de novembro e teve 7 formandos. De 13 de novembro a 6 de dezembro foi a vez da 

unidade curricular “Engenharia da Decisão”, com 6 participantes. O último módulo do ano - “Gestão de Projetos 

de Engenharia” - aconteceu de 15 de novembro de 2018 a 17 de janeiro de 2019, tendo 10 participantes. 

Todos estes módulos podem ser encarados como cursos independentes, ou como unidades curriculares do Curso 

de Especialização em Engenharia e Gestão do IST. 

Em setembro iniciou-se a 17.ª edição do “Curso de Especialização em Gestão – Formação Avançada para 

Engenheiros”, com data de conclusão em abril de 2019. O curso é 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. 

O Curso de Especialização em Gestão tem uma duração de 144 horas e uma equivalência a 30 ECTS (European 

Credit Transfer and Accumulation System), com 11 participantes. 

A 26 de novembro, o Conselho Diretivo estabeleceu com a Coimbra Business School-ISCAC um protocolo de 

parceria de divulgação e apoio a algumas ações formativas naquela instituição.  

Neste âmbito, foi publicada no Portal informação sobre a primeira edição, em Lisboa, da Pós-Graduação em 

Avaliação e Gestão na Atividade Imobiliária, que terá início em janeiro de 2019. 



 

 

Nos últimos anos, de forma consistente, as formações em línguas estrangeiras têm contado com uma grande 

adesão por parte dos membros, permitindo a sua integração em diferentes meios culturais e a adaptação aos 

principais mercados laborais de expatriação e emigração dos engenheiros.  

A segunda edição do curso de Mandarim teve lugar de 6 de março a 5 de junho, na Sede da Região Sul. Esta 

formação surgiu na sequência do grande interesse e curiosidade que os membros da Região Sul manifestaram 

na primeira edição, realizada em 2017, não só pela intenção de aprender um idioma menos comum, como pela 

importância das relações comerciais, laborais e diplomáticas com este mercado emergente e de grande potencial 

para a engenharia portuguesa.  

Com uma carga horária de 45h, participaram nesta ação 19 formandos. 

 

 



 

 

Com o objetivo de acompanhar as tendências científicas e tecnológicas e os desafios de futuro na profissão e 

contribuir para o debate e reflexão sobre a resposta da engenharia a questões novas e disruptivas que se 

levantam, na atualidade, em diversas áreas da sociedade, o Conselho Diretivo da Região Sul patrocinou o Ciclo 

de Conferências sobre “Os Novos Desafios da Engenharia”, promovido pela comissão organizadora constituída 

para o efeito. 

A primeira sessão, intitulada “Espaço Terra e Mar”, realizou-se a 16 de outubro, no Auditório da Região Sul. 

Moderada pelo Eng. Francisco Ferreira (Professor Associado da Universidade NOVA de Lisboa e Presidente da 

"ZERO – Associação Sistema Terrestre Sustentável”), teve como oradores os Engs. Mário Ferreira (Professor 

Catedrático da Universidade de Aveiro), Carlos Antunes (Professor Auxiliar da Faculdade de Ciências da 

Universidade de Lisboa) e Emir Sirage (Edisoft, SA).  

Foram debatidos os temas seguintes: os Materiais Auto-Reparáveis e a Sustentabilidade, a Subida do Nível do 

Mar: Causas, Consequências e Desafios, e ainda o Ecossistema Espacial em Portugal e o Posicionamento da 

Edisoft. 

A 7 de novembro, realizou-se a segunda conferência integrante deste ciclo, intitulada "Sociedade e Tecnologia”. 

Esta sessão foi moderada pelo Eng. Arlindo de Oliveira (professor catedrático e presidente do Instituto Superior 



 

Técnico) e teve como oradores a Engª Elvira Fortunato  (professora catedrática na Faculdade de Ciências e 

Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e diretora do Centro de Investigação de Materiais - CENIMAT), o Eng. 

Faustino Gomes (presidente do Conselho de Administração da TIS.pt - Consultores em Transportes, Inovação e 

Sistemas, SA) e a Drª. Ana Sofia Vaz (assessora do Conselho Diretivo da Agência Portuguesa do Ambiente - APA, 

I.P.). 

Os temas abordados foram, respetivamente, as Tecnologias e Aplicações da Inteligência Artificial, os Novos 

Desafios das Nanotecnologias, a Mobilidade como Serviço e, por último, o contributo da Economia Circular na 

aceleração do Combate às Alterações Climáticas. 

Em ambas as conferências, a abertura esteve a cargo do Presidente em Exercício da Região Sul, Eng. Jorge Grade 

Mendes, com encerramento pelo Bastonário da Ordem dos Engenheiros, Eng. Carlos Mineiro Aires. Contando 

com uma vasta audiência, presente no Auditório da Região Sul, verificou-se um vivo debate com os oradores e 

os moderadores após as apresentações.  

Em suma, neste Ciclo de Conferências foram abordados assuntos de inegável pertinência e atualidade, 

mostrando como a engenharia portuguesa procura responder aos grandes desafios tecnológicos, ambientais e 

civilizacionais que enfrenta atualmente.  Pela qualidade demonstrada e elevado interesse que despertaram as 

duas sessões realizadas, justifica-se que a Região Sul dê continuidade a esta iniciativa no ano de 2019. 

Em complemento e paralelamente à iniciativa acima, realizou-

se o Concurso de Fotografia sobre o mesmo tema, aberto a 

todos os membros da Ordem dos Engenheiros, com o objetivo 

de promover a engenharia na vertente estética, criativa e 

artística. A cerimónia de entrega dos prémios aos vencedores 

decorreu a 14 de dezembro. 

O Presidente em Exercício do Conselho Diretivo, Eng. Jorge 

Grade Mendes, na presença de alguns membros do Conselho 

Diretivo e da Comissão Organizadora do Ciclo de Conferências, 

procedeu à entrega dos prémios aos vencedores: Eng. Ricardo 

Valverde - 1º Lugar na categoria a Preto e Branco; Eng. Jorge Coimbra - 1º Lugar na categoria a Cores; e Engª. 

Catarina Lamego - duas Menções Honrosas também na categoria a Cores. 

Nesta ocasião, os Engenheiros premiados tiveram oportunidade de explicar o conceito criativo e o significado 

das suas fotografias. 

 



 

 

 





 

A atividade do Conselho Regional do Colégio de Engenharia Civil em 2018 teve como objetivos principais a 

divulgação de práticas recentes ou atualizadas do exercício da profissão de engenheiro civil. 

A 26 de janeiro, promoveu uma Conferência subordinada ao tema ”Visão Integrada sobre Reabilitação”, 

organizada em colaboração com a Coordenação do Curso de Pós-graduação em Construção e Reabilitação 

Sustentável, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade NOVA de Lisboa. 

A conferência teve como oradores principais o Professor João Appleton e o Arquiteto Vítor Mestre, que 

abordaram diversos aspetos relacionados com a realização de projetos de reabilitação de qualidade de diversas 

tipologias de edifícios - desde o processo de conceção até à utilização do edifício, exemplificando a apresentação 

com alguns trabalhos desenvolvidos em comum.  

O evento contou com uma audiência de cerca de 200 participantes, evidenciando a pertinência e a atualidade 

da temática.  

 

No dia 3 de maio, no auditório da Sede da 

Região Sul, o Conselho Regional do Colégio de 

Engenharia Civil promoveu a conferência 

subordinada ao tema "A Engenharia Civil na 

Economia Portuguesa. Situação Atual e 

Perspetivas Futuras", uma organização 

conjunta com o Conselho Diretivo da Região 

Sul. 

A conferência contou com a participação, 

entre outros, do Presidente do Laboratório 

Nacional de Engenharia Civil (LNEC) e diversos 

representantes do setor da Arquitetura, 

Engenharia e Construção (AEC) e da Universidade, os quais apresentaram e discutiram diferentes indicadores de 

desempenho da Engenharia Civil Portuguesa no âmbito económico. 

Discutiu-se também, a forma como a profissão se está a preparar para os próximos desafios, tais como os 

inerentes à digitalização de todo o processo construtivo. Juntou um total de 56 participantes. 



 

No dia 23 de maio, no auditório da 

Sede da Região Sul da Ordem dos 

Engenheiros, em Lisboa, decorreu o 

"SePI18 – Seminário sobre Proteção 

de Infraestruturas: Resiliência face 

aos Efeitos de Explosões”, numa 

organização conjunta da Academia 

Militar, da Faculdade de Ciências e 

Tecnologia da Universidade Nova de 

Lisboa e do Instituto Superior Técnico, 

em parceria com este colégio da 

Região Sul. 

Neste Seminário, que contou com 85 participantes e a presença de diversas entidades militares e civis, foram 

abordados aspetos técnicos da proteção de infraestruturas contra explosões e soluções protetivas para 

incremento da sua resiliência, com aplicação na proteção de infraestruturas sensíveis em tempo de paz, proteção 

de forças militares destacadas em zonas de conflito e proteção de pessoas e infraestruturas em contexto 

industrial, face a explosões acidentais. 

Com a colaboração do Colégio Regional de Engenharia Geológica e de Minas e em parceria com a Delegação 

Distrital de Faro, promoveu, ao final da tarde de 3 de dezembro, a palestra "Groundwater Risks and Benefits to 

the Design and Construction of Underground Structures", que contou com 27 participantes, entre os quais 

representantes de ambos os colégios, tendo a abertura e encerramento ficado a cargo do Coordenador deste 

colégio. A sessão foi transmitida via streaming, como combinado com a Delegação Distrital de Faro. 

A 13 de dezembro, o Conselho Regional do Colégio de Engenharia Civil realizou uma visita técnica à obra de 

construção do Hospital CUF Tejo, a cargo da empresa Teixeira Duarte, SA (TD), em Lisboa. 

A visita, que contou inclusivamente com as presenças dos Engenheiros Pedro Teixeira Duarte e Henrique Teixeira 

Duarte, iniciou com uma apresentação do Eng. Tiago Pereira da TD que descreveu de forma detalhada o projeto 

em execução, com destaque para a escavação e a contenção periférica, execução da estrutura, instalações, 

acabamentos, principais tecnologias construtivas e o modelo BIM, desenvolvido pela TD, utilizado na gestão da 

obra. Foram também divulgados alguns desafios com os quais os responsáveis da obra se foram deparando. A 

apresentação finalizou com as questões colocadas pelos presentes. 

A segunda parte da atividade consistiu na visita à obra, tendo os engenheiros podido observar a evolução da 

construção em vários pisos e diversos aspetos construtivos e estruturais referidos na apresentação inicial. 

 



 

Em 2018, o Conselho Regional Sul do Colégio de Engenharia Eletrotécnica promoveu a realização de 1 sessão 

informativa, 2 conferências, 1 workshop e 2 visitas técnicas. 

No dia 8 de fevereiro, promoveu uma sessão 

informativa intitulada "Instalações Elétricas - O 

Novo Regime", a qual contou com cerca de 150 

participantes e teve lugar no auditório da Região Sul.  

A sessão foi transmitida em direto via “streaming” e 

teve ampla participação, devido ao facto de ter 

entrado em vigor no 1 de janeiro de 2018 o DL n.º 

96/2017, de 10 de agosto, que veio alterar de forma 

significativa as regras de licenciamento das 

instalações elétricas, introduzindo novos desafios 

ao setor, nomeadamente com a atribuição à 

Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) a 

responsabilidade de controlar e acompanhar esta atividade, por meio de uma plataforma eletrónica que terá de 

criar. 

No dia 17 de abril, o Conselho Regional Sul do 

Colégio de Engenharia Eletrotécnica promoveu, em 

colaboração com o Centro Nacional de 

Cibersegurança e o Gabinete Nacional de 

Segurança, a realização de uma Conferência 

subordinada ao tema "Os Desafios do Ciberespaço 

e da Transformação Digital", no auditório da sede 

da Região Sul.  

Este evento contou com a presença de 60 

participantes e teve como oradores o Coordenador 

do Centro Nacional de Cibersegurança, Eng. Pedro 

Veiga, e o Diretor-Geral do Gabinete Nacional de Segurança, Contra-Almirante António Gameiro Marques. 

Funcionou essencialmente como uma ação de sensibilização para os riscos e ameaças a que o ciberespaço está 

exposto e o impacto que os mesmos poderão ter no dia-a-dia dos cidadãos e no regular funcionamento das 

organizações, muito particularmente dos serviços essenciais. 



 

A 15 de maio, realizou-se a segunda edição da visita técnica 

à central de trigeração de produção de energia de elevada 

eficiência da empresa Climaespaço, um projeto único de 

distribuição de calor e frio, essencialmente para climatização 

e produção de águas quentes sanitárias a cerca de 150 

edifícios/subestações do Parque das Nações, em Lisboa. 

Organizada pelo Conselho Regional Sul do Colégio de 

Engenharia Eletrotécnica, foi conduzida pelo Eng. João 

Castanheira, administrador da Climaespaço.  

Além de se visitar as instalações e equipamentos da central, 

foram dados a conhecer a história da Climaespaço, as 

características técnicas do projeto e seus benefícios 

ambientais bem como os desafios deparáveis na exploração 

de instalações com este grau de complexidade. Esta 

iniciativa contou com a presença de 11 engenheiros.  

 

A 22 de maio, realizou uma visita técnica à central fotovoltaica de produção de energia da loja da IKEA, em 

Alfragide (Lisboa). 

Cerca de meia centena de engenheiros participaram 

nesta iniciativa, tendo sido recebidos pelo Facility 

Manager da IKEA Portugal, responsável por coordenar 

as atividades de manutenção das cinco lojas IKEA no 

país, promover a eficiência energética e a utilização de 

energias renováveis.  

Durante esta visita foi possível ficar a conhecer as 

características técnicas, os benefícios ambientais e 

também os desafios com que se confronta a IKEA na 

implementação e exploração de umas das maiores 

centrais fotovoltaicas para autoconsumo do país.  

 

No dia 19 de setembro promoveu uma conferência 

sobre "Gamificação, O Poder dos Videojogos no 

Mundo Real", organizada em parceria com o 

Conselho Diretivo da Região Sul, a qual contou com 

50 participantes. 

A aplicação dos videojogos ao mundo empresarial é 

hoje uma realidade. As aplicações são infindáveis, 

transversais a todos os setores da sociedade, 

aplicáveis aos mais diversos objetivos, envolvem os 

mais variáveis grupos de pessoas e abrangem 

diversas áreas, tais como a saúde, a educação, a 

economia ou a gestão das empresas. 

Esta Conferência pretendeu esclarecer em que consiste a Gamificação, que mecanismos emocionais estão por 

detrás dos videojogos, como é que se consegue materializar estes conceitos, que ferramentas estão disponíveis 

e qual o impacto que têm nas pessoas, ou seja, como é que se cria um jogo real / vivido que atinja um objetivo 



 

maior e seja, de uma forma positiva, viciante. Para uma melhor compreensão, foram apresentados dois casos 

reais: um para promover a eficiência energética e outro para potenciar o desempenho de uma equipa.  

No dia 14 de novembro realizou-se no auditório da Região 

Sul, em parceria com a EDP Distribuição, o "Workshop 

Jornadas da Ligação – EDP Distribuição”, como que "um 

compacto” de um conjunto de sessões realizadas pela 

EDP Distribuição, no âmbito do ciclo de encontros 

subordinado ao tema da ligação à rede de distribuição - 

"Jornadas da Ligação”, encontros que se desenvolveram 

em várias localidades do país durante o mês de junho.  

Durante este workshop, para além da apresentação das 

principais novidades tecnológicas e regulamentares, foi 

aberto um espaço de debate a todos os participantes. 

Em 2018, o Conselho Regional Sul do Colégio de Engenharia Mecânica procurou diversificar a tipologia das 

atividades desenvolvidas, dando primazia a temáticas atuais e de interesse para a Engenharia Mecânica. 

Realizou-se, a 13 de março, a visita ao Centro de Comando Central 

da EPAL, organizada pelo Conselho Regional Sul do Colégio de 

Engenharia Mecânica, em coordenação com o Conselho Regional 

Sul do Colégio de Engenharia do Ambiente. 

A comitiva, constituída por 17 colegas, foi recebida pela Dr.ª 

Conceição Martins, nas instalações da EPAL no Parque das Nações. 

Os Engenheiros Nazaré Rebola (Exploração), Nuno Ferreira 

(Intervenções) e Marco Santos (Segurança) apresentaram as 

atividades das áreas da sua responsabilidade na sala de reuniões do 

Centro de Comando, de onde era possível observar as salas de 

operações de rede e de intervenção. 

No dia 24 de maio, promoveu uma visita técnica às 

instalações da TAP Maintenance & Engineering, situada 

no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, que juntou 

20 participantes. A visita iniciou-se com uma 

apresentação da oficina de motores. Seguiu-se a área de 

preparação de motores para ensaio e o próprio banco de 

ensaio de motores, onde são testadas cerca de 120 

unidades por ano. A atividade terminou com uma 

deslocação ao Hangar 6, espaço com cerca de 209 metros 

de comprimento, onde se realiza a manutenção de base e onde trabalham cerca de 650 pessoas.  

Foi possível verificar a dimensão e complexidade técnica das intervenções realizadas, que visam alcançar altos 

padrões de segurança e operacionalidade. 



 

Em 10 de julho, organizou a visita técnica às 

instalações de Armazenagem Subterrânea de Gás 

Natural no Carriço, em coordenação com o Conselho 

Regional de Colégio de Engenharia Mecânica da 

Região Centro. 

Os 27 participantes foram recebidos pelo 

responsável da instalação, Eng. Lemos Pinto, que 

efetuou uma apresentação detalhada do projeto e da 

operação da instalação, incluindo os aspetos de 

segurança relacionados com o processo. Seguiu-se a visita às instalações de superfície, estação de compressão, 

redução, secagem e medição de gás natural e a uma das cabeças das cavernas. 

 

Promoveu, no dia 17 de outubro, uma visita técnica às instalações da SCC 

– Sociedade Central de Cervejas e Bebidas, em Vialonga.  

A visita iniciou-se com uma apresentação da Central de Cogeração, uma 

área nova e modernizada onde, através de um consumo de gás de cerca de 

2000 m3/h, se produz vapor e eletricidade, sendo esta totalmente vendida 

à rede. Seguiu-se uma visita à Malteria.  

Na etapa seguinte, foi mostrada a zona da molha, germinação, secagem e 

desrediculagem, a que se seguiu uma explicação detalhada de todo o 

processo produtivo. Finalmente, foi possível ver a zona de enchimento, 

extremamente automatizada, com todas as operações de lavagem, 

enchimento, pasteurização, rotulagem, embalagem e paletização. 

Contando com 45 participantes, a visita terminou com a degustação dos 

vários tipos de bebidas produzidas pela empresa. 

 

Por iniciativa deste Conselho Regional de Colégio, 

decorreu no dia 29 de outubro, no Auditório da sede 

da Região Sul, o seminário "Desafios para o 

Engenheiro Mecânico em Tempos de Mudança".  

O mesmo contou com 40 participantes, verificando-

se uma significativa assistência por parte de jovens 

estudantes de Engenharia Mecânica. 

Foram abordados os desafios que a profissão de 

Engenheiro Mecânico enfrenta atualmente, com as 

transformações e mudanças verificadas na indústria 

e em geral. Pretendeu-se, desta forma, falar sobre 

toda a envolvente ao exercício da profissão, necessidades, competências e características, antecipando para hoje 

a realidade de amanhã. O evento terminou com um interessante debate. 

Em 21 de novembro, os Conselhos Regionais Sul dos Colégios de Engenharia Química e Biológica e de Engenharia 

Mecânica promoveram, em parceria, um jantar-debate intitulado "Repsol Polímeros: Petroquímica de excelência 

no cluster industrial português”, o qual reuniu 28 participantes. 



 

Na sequência da atividade anteriormente referida, e 

com o objetivo dar aos membros a oportunidade de 

ver localmente o complexo industrial descrito e 

debatido no jantar-debate, estes mesmos Conselhos 

Regionais promoveram, em parceria, no dia 13 de 

dezembro, uma visita técnica ao Complexo 

Petroquímico da Repsol, em Sines, a qual terminou 

com um almoço na casa rústica de Monte Feio, 

localizada dentro do próprio complexo industrial. 

Durante o ano de 2018, o Conselho Regional do Colégio de Engenharia Geológica organizou 1 seminário e 1 

palestra seguidos de debate e 1 visita técnica.  

O seminário "Boas Práticas Ambientais em Minas e Pedreiras" teve lugar a 13 de setembro no auditório da sede 

da Região Sul e contou com 48 participantes.  

Neste seminário estiveram presentes vários oradores, cujas intervenções técnicas contribuíram para o 

conhecimento de boas práticas de empresas portuguesas e dos esforços que estas promovem para a 

minimização e mitigação de problemas ambientais na indústria extrativa. 

Em cooperação com a Delegação Distrital de Évora, o Conselho Regional de Colégio de Engenharia Geológica e 

de Minas promoveu, a 27 de outubro, uma Visita Técnica à Zona dos Mármores (Borba-Vila Viçosa). Esta visita 

teve 27 participantes. 



 

Em conjunto com o Conselho Regional Sul do 

Colégio de Engenharia Civil e em parceria com 

a Delegação Distrital de Faro, promoveu no dia 

3 de dezembro a palestra "Groundwater Risks 

and Benefits to the Design and Construction of 

Underground Structures", proferida pelo Eng. 

Stephen Thomas, especialista em Engenharia 

Geológica.  

Esta sessão teve como objetivo apresentar 

vários casos práticos, nos quais foi 

demonstrado como o controlo de águas 

subterrâneas, dentro e fora de estruturas de 

retenção de terra, permite a redução de riscos 

e traz benefícios para a segurança e eficiência na construção subterrânea. Ministrada em inglês e transmitida via 

streaming no Portal da Ordem dos Engenheiros, contou com uma plateia bastante participativa de 27 

engenheiros.  

Com o objetivo de reunir membros do Colégio de Engenharia 

Geológica e de Minas provenientes de diferentes áreas de atividade 

profissional e promover um contacto regular entre os mesmos, bem 

como a troca de ideias e o debate de questões técnicas, oportunidades 

de mercado e novas tendências na área, o Conselho Regional Sul do 

Colégio promoveu 3 almoços-debate. Nestes almoços foram oradores 

convidados os Eng.s António Morgado (COBA) e Patrícia Falé (DGEG), 

ambos avaliadores de estágio para este Conselho Regional, e a Prof. 

Graça Brito (UNL-FCT). Estiveram presentes, no total das três ações, 

34 colegas.  

 

 

No dia 4 de dezembro, o Colégio de Engenharia Geológica e de Minas apoiou a realização das XII Jornadas de 

Santa Bárbara, promovidas pelo NUMIST - Núcleo de Alunos de Minas do Instituto Superior Técnico e realizadas 

nas instalações desta universidade. 

O Conselho Regional do Colégio de Engenharia Química e Biológica teve como metas, em 2018, a divulgação da 

Ordem dos Engenheiros junto dos estudantes de Engenharia Química e Biológica das escolas de ensino superior 

de engenharia da área de Lisboa, através da participação em eventos estudantis, assim como a realização de 

ações de valorização profissional e cultural. 

Neste âmbito, organizou, no dia 6 de fevereiro, um jantar-debate sobre o tema "Resiquímica - Há Química em 

Nós", no qual foi orador o Dr. Marcos Lagoa, presidente do Conselho de Administração e CEO da Resiquímica - 

Resinas Químicas SA.  



 

Foi feita uma apresentação sobre a génese e evolução da empresa, com partilha de diversos factos relevantes 

associados à sua história, crescimento, áreas de negócio, processo de internacionalização e indicadores 

económicos.  

Em 20 de março, promoveu a visita técnica à instalação 

industrial da Resiquímica – Resinas Químicas SA, em 

Mem Martins, na sequência do referido jantar-debate.  

Os participantes visitaram os laboratórios de 

investigação e desenvolvimento, controlo de qualidade 

e assistência técnica, bem como as unidades de 

produção de emulsões aquosas e de resinas alquídicas, 

poliésteres insaturados e resinas acrílicas de base 

solvente.  

Este evento incluiu ainda uma visita guiada ao museu 

da pólvora negra instalado na Fábrica da Pólvora de 

Barcarena.  

Decidiu associar-se à comemoração do 20º aniversário do 

curso de Engenharia Biológica do IST. Para tal, promoveu o 

jantar-debate "O curso de Engenharia Biológica do IST e as 

suas interações com o setor bioindustrial", em 26 de junho, 

na Ordem dos Engenheiros, o qual contou com a intervenção 

do Presidente em exercício.  

Esta iniciativa teve dois objetivos principais: 1. Dar a 

conhecer o departamento e o curso de Bioengenharia do IST 

e a sua evolução ao longo dos seus 20 anos de vida, como 

centro de conhecimento técnico e científico, e como gerador 

de técnicos de engenharia biológica; 2. Confirmar o potencial dos engenheiros biológicos como agentes de 

mudança e progresso na economia, através da descrição de casos reais trazidos da vida profissional por alguns 

alumni do curso.   

 

 

Em parceria com o Conselho Regional de Colégio da 

Região Centro, organizou, em 27 de junho, uma visita 

técnica ao Biocant Park – Centro de Inovação em 

Biotecnologia. Situado em Cantanhede, o Biocant Park é 

o primeiro parque de biotecnologia em Portugal. Tem 

como objetivo patrocinar, desenvolver e aplicar o 

conhecimento avançado na área das ciências da vida, 

apoiando iniciativas empresariais de elevado potencial. A 

visita incluiu empresas de referência na área da 

biotecnologia, situadas no parque, nomeadamente a 

Crioestaminal, a CBRA Genomics e o UC-Biotech – a nova 

infraestrutura de investigação e capacitação empresarial do Centro de Neurociências e Biologia Celular da 

Universidade de Coimbra, para o setor da biotecnologia. Houve ainda oportunidade para uma breve visita à 

Adega Cooperativa de Cantanhede, na qual foram descritas as especificidades técnicas do método tradicional de 

fabrico de espumantes.  

No dia 19 de novembro promoveu o jantar-debate "O início da carreira de Engenheiro". Tratou-se de uma sessão 

de mentoria dirigida pelo Grupo de Jovens Engenheiros Químicos e Biológicos (GJEQB), com o objetivo de dar a 



 

conhecer aos mais jovens as experiências e dificuldades dos jovens engenheiros, na sua entrada no competitivo 

mercado de trabalho e nos primeiros anos de carreira profissional. A oportunidade foi ainda aproveitada para 

dar a conhecer o papel chave da Ordem dos Engenheiros ao longo da vida profissional dos engenheiros. 

 

 

Em parceria com o Conselho Regional do Colégio de Engenharia Mecânica, realizou o jantar-debate “Repsol 

Polímeros: Petroquímica de Excelência no Cluster Industrial Português”, em 21 de novembro. Este evento contou 

com as presenças dos Eng.s Arsénio Salvador - Diretor Geral e André Vilelas - Diretor de Produção de Olefinas, 

ambos do Complexo Industrial da Repsol em Sines. Este último fez uma apresentação muito completa sobre a 

evolução do complexo da Repsol em Sines, desde o seu início nos anos 70 até hoje, dos processos que lá operam 

e da respetiva tecnologia, bem como dos investimentos realizados pela Repsol.  

Em complemento a esta iniciativa e promovida igualmente em 

parceria, seguiu-se a visita técnica à Repsol - Complexo 

Petroquímico de Sines, que decorreu em 13 de dezembro, 

oportunidade para se ver o complexo in loco. 

Depois de uma breve introdução, foram percorridas, em 

autocarro, as várias unidades do complexo petroquímico, 

desde a Central Termoeléctrica, o Steam Cracker e as Fábricas 

de Polietileno até às salas de controlo dos principais processos. 

Finalmente, foi visitado o laboratório de ensaios e controlo de 

poliolefinas.  

Durante o ano de 2018, o Conselho Regional do Colégio de Engenharia Naval promoveu três iniciativas. 

Realizaram-se entre 7 e 9 de maio de 2018, no 

Instituto Superior Técnico, as 15as Jornadas de 

Engenharia e Tecnologia Marítima (JETM 2018). 

Este evento representou uma continuidade em 

relação às tradicionais Jornadas Técnicas de 

Engenharia Naval, que se começaram a realizar 

em 1987, sempre por meio de uma organização 

conjunta do Instituto Superior Técnico, do 

Colégio de Engenharia Naval da Ordem dos 

Engenheiros e do Conselho Regional do Colégio da Região Sul.  



 

Estas Jornadas, de natureza técnico-científica, permitiram a apresentação dos trabalhos que se vão produzindo 

no setor, constituindo uma oportunidade de debate sobre problemas das várias áreas ligadas ao setor marítimo 

nacional, com vista a contribuir para o seu progresso. Foram realizados sessões e painéis de debate sobre 

estaleiros navais, materiais compósitos, projeto naval, navios militares, eficiência energética e novos 

combustíveis, transportes marítimos, portos, economia do mar, pescas e aquacultura, entre outros temas. Em 

paralelo, realizou-se a 4ª conferência internacional MARTECH 2018, dedicada à vertente académica do mesmo 

tema. 

Na sequência destas Jornadas foi realizado um jantar-convívio de engenheiros navais no restaurante da sede da 

Região Sul, o qual promoveu o contacto entre membros da Ordem dos Engenheiros e outros profissionais ativos 

no setor marítimo e permitiu a troca de impressões e experiências no âmbito nesta área.  

No dia 20 de setembro, o Conselho Regional do Colégio 

de Engenharia Naval organizou uma visita técnica ao 

catamaran “Energy Observer”, onde foi possível 

conversar com a tripulação e os responsáveis pelo 

projeto, Victorien Erussard e Jérôme Delafosse, 

comandante e líder da expedição, respetivamente.  

Trata-se do primeiro navio a hidrogénio a navegar sem 

quaisquer emissões de gases de efeito estufa ou de 

partículas finas, usando apenas energia renovável. 

Este navio largou do porto francês de Saint-Malo em 

junho de 2017 para uma volta ao mundo durante 6 

anos, fazendo 101 escalas em portos de 50 países, sem 

uma única gota de combustível fóssil a bordo.  

Nele, a propulsão elétrica funciona graças ao acoplamento de energias renováveis e de um sistema de produção 

de hidrogénio com baixas emissões de carbono a partir da água do mar. Este desafio tecnológico e científico tem 

a ambição de testar, em condições extremas, tecnologias de ponta, prefigurando as redes energéticas do futuro.  

O Conselho Regional do Colégio de Engenharia Geográfica realizou, durante o ano de 2018, duas atividades. 

Decorreu, no dia 21 de maio, no auditório da sede da 

Região Sul, em Lisboa, uma sessão debate 

subordinada ao tema ‘Estado d’Arte dos PDM´s de 2ª 

Geração. Aplicação da Normas Técnicas da DGT’. 

Com esta iniciativa conjunta do Conselho Regional do 

Colégio de Engenharia Geográfica e da Especialização 

em Sistemas de Informação Geográfica da Ordem dos 

Engenheiros, pretendeu-se promover o debate entre 

os diversos interessados, desde a administração 

pública ao setor privado, sobre uma temática importante para o país, com foco na definição das novas 

Especificações Técnicas de cartografia e informação geográfica de referência e nas Normas Técnicas sobre o 

Modelo de Dados para a elaboração do Plano Diretor Municipal.  



 

Este Conselho Regional realizou ainda, nos dias 18 e 19 de junho, o 2º Workshop de QGIS (Sistemas de Informação 

Geográfica Quantum) - Avançado, através de uma iniciativa conjunta com a Comissão de Coordenação da 

Especialização em Sistemas de Informação Geográfica, 

na sede da Região Sul, em Lisboa. 

Os participantes tiveram a oportunidade de utilizar as 

ferramentas disponíveis no software, com o objetivo de 

abordar a produção e atualização de cartografia de 

risco a aplicar no processo de revisão ou atualização 

dos Planos Diretores Municipais.  

O workshop permitiu igualmente complementar conhecimentos adquiridos, solidificar os conceitos e as 

metodologias usadas e promover novas experiências com a utilização do software QGIS. Este processo de 

aprendizagem transmitiu conhecimentos práticos da utilização do QGIS aplicado a situações reais, no âmbito do 

'Ano OE das Alterações Climáticas'. 

No ano de 2018, a equipa que compõe o Conselho Regional do Colégio de Engenharia Agronómica conseguiu por 

em prática a quase totalidade das ações previstas.  

Em parceria com a Casa do Azeite - Associação do Azeite de Portugal, foram realizadas duas masterclasses 

subordinadas ao tema “Azeite”, com prova de azeites de marcas identificadas de acordo com o tema.  

A 14 de fevereiro, na Sala Manuel Rocha e com um total de 

22 participantes, deu-se a 1.ª masterclass de 2018 alusiva à 

temática "Azeites de Portugal", dedicada aos azeites 

portugueses DOP (Denominação de Origem Protegida) e 

que incluiu uma prova de azeites provenientes de várias 

destas regiões.  

As mais recentes informações tecnológicas, os gostos da 

moda ou, ainda, o que se passa pelo mundo foram alguns 

dos temas abordados nesta masterclass. 

A 19 de abril, realizou-se a 2ª masterclass sobre a temática "Azeites do Mundo", num encontro de final da tarde, 

que teve lugar na mesma Sala Manuel Rocha. A sessão, que contou com a participação de 25 pessoas, foi 

dedicada aos azeites de outros países produtores - Espanha, Itália, Grécia, Israel e Argentina - e incluiu a prova 

de alguns azeites que se candidataram ao 8º Concurso Internacional de Azeites Virgem Extra – Prémio Ovibeja, 

promovido pela ACOS,  em conjunto com a Casa do Azeite. 

Em parceria com a empresa Vinositas-Soluções em Enologia, o Conselho Regional promoveu, a 23 de junho, a 

primeira edição da visita enoturística “À descoberta da alma do vinho alentejano”. O grupo de 42 engenheiros e 

acompanhantes foi acolhido por Vila Alva, no concelho de Cuba (distrito de Beja).  



 

Localizada ao lado da vila romana da 

Península Ibérica, os visitantes tiveram 

oportunidade de descobrir a alma do vinho 

alentejano.  

O programa do dia incluiu a visita a adegas 

de vinho da talha e a vinhas centenárias, 

visita ao Museu Casa do Arco, em Vila de 

Frades - espólio da vila romana de S. 

Cucufate - e a visita ao mestre talheiro 

António Rocha, que construiu um forno 

romano para recuperar a milenar tradição 

da produção de talhas. 

A 13 de outubro, em parceria com a Delegação Distrital de 

Évora, o Conselho Regional realizou uma visita técnica à 

Adega Cooperativa de Vidigueira, Cuba e Alvito, uma 

atividade que contou com a participação de 52 pessoas. 

Com uma produção aproximada de 5,1 milhões de litros de 

vinho por ano, esta adega recebe, processa e transforma 

anualmente cerca de 8 milhões de quilos de uvas, tendo sido 

considerada Adega do Ano em 2015. Nesta visita foram 

observadas as áreas de produção de vinho tinto e de vinho 

branco, o museu de aguardente, a zona de envelhecimento 

de vinhos tintos, vinhos licorosos e aguardentes, e a nova e 

moderna linha de engarrafamento. Houve da parte da tarde 

uma visita cultural às Ruínas da Vila Romana de São Cucufate, 

Casa do Arco e Museu Municipal de Vidigueira. 

 

Em 2018, o Conselho Regional do Colégio de Engenharia Florestal desenvolveu iniciativas no sentido de elaborar 

e reproduzir, de forma digital, obras de membros notáveis da OE na área florestal.  

Nesse sentido, fez uma identificação de publicações do Eng. Ernesto Goes e selecionou as mais relevantes para 

republicação eletrónica. De igual modo, identificou e contactou as entidades editoras das publicações originais 

no sentido de clarificar questões relacionadas com direitos de autor, bem como solicitou autorização dos 

familiares diretos do Eng. Ernesto Goes. Foi iniciado o desenho de uma maquete para formatação da publicação 

eletrónica e foram desenvolvidos contactos com a associação TECNICELPA, que manifestou interesse em 

partilhar a responsabilidade da iniciativa. 

Foi feita a preparação de um Seminário sobre Florestas e Alterações Climáticas, cuja organização seria partilhada 

com o Colégio Nacional em outubro. Por motivos de agenda e logística, foi decidido adiar a realização deste 

Seminário para 2019. 



 

No ano de 2018, foi desenvolvido um trabalho de discussão sobre a identidade da Engenharia Informática com 

colegas mais séniores ou com responsabilidades de liderança em entidades públicas ou privadas.  

É ainda de relevar o Seminário subordinado ao tema “Bilhética Virtual - Fins de Tarde ITS”, realizado em parceria 

com a Associação ITS Portugal, que decorreu a 11 de julho e teve uma participação alargada de responsáveis de 

entidades públicas e privadas do setor dos transportes. 

O Conselho Regional do Colégio de Engenharia do Ambiente efetuou uma visita técnica e uma conferência 

durante o ano de 2018. 

Realizou, no dia 13 de março, uma visita técnica ao Centro de Comando Central da EPAL, promovida  em 

colaboração com o Conselho Regional Sul do Colégio de Engenharia Mecânica, na qual participaram cerca de 

duas dezenas de membros de vários colégios. 

O Centro de Comando Central da EPAL, situado no Recinto do Parque das Nações, dispõe de um Centro de 

Operações e de um Centro de Intervenções, responsáveis pela receção, controlo e vigilância dos dados dos 

sistemas de distribuição de água, permitindo a gestão mais eficiente dos sistemas, integrando, ainda, uma área 

de "Security”. Sempre com equipas presentes, funciona 24 horas por dia, 365 dias por ano.  

 Em 24 de maio, realizou o seminário 'Economia de 

Baixo Carbono', na sede da Região Sul da Ordem 

dos Engenheiros, em Lisboa. Esta iniciativa contou 

com 35 participantes e a presença da Eng.ª Ana 

Paula Rodrigues, do Ministério do Ambiente e da 

Transição Energética, do Dr. Pedro Martins Barata 

da Get2C (consórcio para o Roteiro de Neutralidade 

Carbónica 2050), da Prof. Doutora Júlia Seixas, 

coordenadora do Projeto Climate KIC Portugal e da 

Eng.ª Inês Mourão, da CAOS Borboletas e 

Sustentabilidade.  

Foram efetuadas diversas apresentações, numa abordagem integrada entre área institucional, empresarial e 

técnico-científica, focadas na aplicação prática na atividade profissional de todos os presentes, tais como a 

divulgação de projetos inovadores, aplicabilidade no mercado, oportunidades de financiamento ou formas de 

implementação das estratégias de baixo carbono, nomeadamente nos países em vias de desenvolvimento - os 

mais vulneráveis à mudança climática. 

Seguiu-se um período de debate, com grande interesse e muito participado e um cocktail de networking. 

 



 

 

 





 

Durante o ano de 2018, a Delegação Distrital de Faro levou a efeito um conjunto de atividades, das quais se 

destacam 5 conferências, 4 visitas técnicas e vários momentos de convívio entre os membros. 

A Delegação promoveu, no dia 9 de fevereiro, uma sessão de esclarecimento acerca das “Principais Alterações 

ao Código dos Contratos Públicos”, na sua sede. 

No dia 17 de fevereiro, com o apoio do Conselho Regional do Colégio de Engenharia Civil, levou a cabo uma visita 

técnica à obra da ETAR da Companheira, em Portimão. A nova infraestrutura, uma obra de referência para o 

Barlavento Algarvio, terá capacidade para tratar os esgotos de 140 mil habitantes pertencentes aos Concelhos 

de Portimão, Lagoa e Monchique, e processar 47 mil metros cúbicos de esgoto por dia. A visita contou com 17 

participantes.  

A 22 de março realizou, na sua sede, o colóquio “A energia nas suas variantes técnica e económica - Breve análise 

do caso português”.  

A 26 de março, apoiou a realização do workshop subordinado ao tema "Projetos de Escolas Resilientes aos Sismos 

no Território do Algarve e de Huelva", que decorreu na Universidade do Algarve. O workshop Persistah abordou 

a temática da segurança sísmica do Algarve. 

A Delegação promoveu, com o apoio do Conselho 

Regional do Colégio de Engenharia Civil, uma visita 

técnica às obras da ETAR de Faro-Olhão, em 28 de 

abril, que contou com cerca de 30 participantes.  

Localizada em plena Ria Formosa, esta 

infraestrutura é de grande importância para os 

concelhos de Faro e Olhão.  

 

 

 

A Delegação Distrital de Faro fez-se representar pelo seu delegado e um delegado adjunto no seminário 'A 

Engenharia Mecânica na Sociedade – O Que Podem Fazer os Engenheiros Mecânicos', organizado pelo 

Departamento de Engenharia Mecânica do Instituto Superior de Engenharia da Universidade do Algarve (ISE-

UAlg), e que teve lugar a 4 de maio, nas instalações daquela universidade. Nesta ocasião, transmitiram aos 

ouvintes o enquadramento legal da profissão, a acessibilidade ao título profissional e as categorias da carreira 

profissional de engenheiro. 

No dia 8 de junho, realizou uma apresentação técnica 

sobre o Projeto BIM - Building Information Modeling, nas 

suas instalações. 

Esta sessão teve como objetivo sensibilizar o universo de 

membros da Ordem dos Engenheiros para a 

problemática do BIM e proporcionou aos 22 membros 

presentes informação útil para implementação desta 

ferramenta nas suas atividades de projeto e de obra.  



 

Decorreu em 5 de julho, nas instalações da Delegação, uma sessão de convívio com prova de vinhos brancos do 

Algarve, oportunidade para uma agradável confraternização entre os 25 membros presentes e para aprenderem 

um pouco sobre a tecnologia de produção do vinho. 

 

 

A 20 de outubro, foi realizada uma jornada técnica, promovida pela Delegação, 

composta por duas visitas técnicas, que contou com 34 participantes. De manhã, 

houve lugar a uma apresentação sobre o Ombria Resort, empreendimento turístico, 

situado em Loulé, que se caracteriza pela sustentabilidade das soluções em 

construção, seguida de visita à obra, tendo sido detalhado o aproveitamento 

geotérmico previsto para apoiar os processos de climatização, aquecimento de 

piscinas e águas sanitárias. 

Da parte da tarde, decorreu uma visita à Quinta da Tôr, um projeto recente dedicado 

à atividade vitivinícola, onde decorre a produção de vinho em lagar, tendo 

culminado com uma prova de vinhos.  

Em 16 de novembro, a Delegação promoveu um jantar-debate sobre “Reabilitação dos Centros Históricos – 

Desafios e Oportunidades".  

O evento contou 70 participantes e com as presenças de representantes, ao mais alto nível, das várias entidades 

da região com responsabilidade na gestão urbanística dos centros históricos, cultura e turismo. Após as 

respetivas intervenções, abriu-se espaço ao debate, iniciado com as exposições dos convidados acerca da 

temática em apreço, o qual foi alargado aos demais presentes. 

 



 

Durante o ano de 2018, a Delegação Distrital de Évora desenvolveu várias ações com vista à informação e 

formação dos membros residentes no distrito. 

Entre 22 de junho e 1 de julho, a 

Delegação participou na Feira de S. 

João 2018, em Évora, através da 

presença de stand, com o objetivo 

de divulgar e promover as atividades 

da OE junto dos visitantes, assim 

como fornecer um atendimento 

mais próximo junto dos membros e 

candidatos a membros e esclarecer 

sobre as condições de admissão à 

Ordem dos Engenheiros.  

A 10 de outubro promoveu a realização, na sua sede, da sessão técnica subordinada ao tema 'Projeto BIM - 

Building Information Modeling'. Teve como objetivo sensibilizar o universo de membros projetistas da Ordem 

dos Engenheiros para a utilização desta ferramenta, proporcionando informação útil para a sua implementação 

nos gabinetes de projeto.  

Em colaboração com o Conselho 

Regional do Colégio de Engenharia 

Agronómica, promoveu, em 13 de 

outubro, a visita técnica à Adega 

Cooperativa de Vidigueira, Cuba e 

Alvito e a visita cultural às Ruínas da 

Vila Romana de São Cucufate, Casa 

do Arco e Museu Municipal de 

Vidigueira.  

Em 27 de outubro, a Delegação promoveu a visita técnica à Zona dos Mármores de Borba-Vila Viçosa, em 

colaboração com o Conselho Regional Sul do Colégio de Engenharia Geológica e de Minas.  

A subida à escombreira da Marmoz 

marcou o início desta visita, que 

continuou para as pedreiras, para 

mostrar o ciclo de trabalhos que 

ocorre numa exploração subterrânea, 

assim como a exploração de 

mármores a céu aberto. A tarde 

iniciou com a Visita ao Museu do Mármore em Vila Viçosa e terminou no atelier do escultor calipolense, César 

Valério. 

A visita técnica às instalações da GESAMB - Gestão Ambiental e de Resíduos, decorreu em 20 novembro, também 

por iniciativa da Delegação.  



 

Esta empresa é responsável pela 

gestão e exploração do Sistema 

Intermunicipal de Valorização e 

Tratamento de Resíduos Sólidos 

Urbanos do Distrito de Évora 

(SIRSU), que integra os municípios 

de Alandroal, Arraiolos, Borba, 

Estremoz, Évora, Montemor-o-Novo, Mora, Mourão, Redondo, Reguengos de Monsaraz, Vendas Novas e Vila 

Viçosa. 

No ano de 2018, a Delegação Distrital de Santarém promoveu 11 ações, compostas por 5 noites temáticas, 5 

ações de caráter técnico e cultural e a participação habitual na Feira Nacional da Agricultura. 

No dia 8 de fevereiro, promoveu uma noite temática sob o 

tema "Tomada de Decisão Estratégica em Ambiente de 

Incerteza”, tendo como orador o Professor Heitor Barras 

Romana, Presidente do Conselho Científico do ISCSP, que 

contou com a presença de 39 membros.  

A palestra teve como fio condutor o ambiente de incerteza 

que se vive atualmente e as implicações que aquela 

transporta para a tomada de decisão. O atual contexto 

geopolítico leva, na opinião de Heitor Romana, a que as 

“decisões estratégicas” tenham evoluído cada vez mais, 

especialmente no mundo ocidental, para “políticas” e mais 

recentemente para “medidas”, sendo notório o caráter de curto prazo das decisões, sejam elas de natureza 

política, económica ou social. 

Decorreu, no dia 1 de março, a segunda palestra do ciclo “Santarém na Ordem”, subordinada ao tema “A Pessoa 

e a Edificação da Sociedade”, que contou com a presença de cerca de uma centena de pessoas, incluindo o Bispo 

de Santarém, D. José Traquina. Teve como principal orador o Cardeal Patriarca de Lisboa D. Manuel Clemente e 

decorreu no Auditório da Escola Superior Agrária, em Santarém.  

 

A Delegação promoveu, no dia 12 de abril, uma noite temática sobre o tema "Reabilitação Urbana”, tendo como 

oradores os engenheiros civis Furtado Marques e Nuno Guerra. 

Nesta sessão, que contou com a presença de 32 membros, foram apresentadas 3 obras de reabilitação urbana 

em Lisboa - Edifício Liberdade 203, Edifícios 94, 90 e 86 da Rua Duque de Loulé e Palacete de Santa Catarina – 

com incidência nos aspetos estruturais da execução das mesmas, nos processos construtivos utilizados em cada 



 

uma das obras e nas dificuldades encontradas no decurso da sua execução, resultantes de situações 

imprevisíveis, comuns a este tipo de obras. 

No dia 10 de maio teve lugar uma noite temática subordinada ao tema "Revisão do Código dos Contratos 

Públicos”.  

Contando com a presença de 25 membros, teve como oradora a Dra. Carla 

Lima, jurista da Região Sul da Ordem dos Engenheiros. 

 

No dia 26 de maio, com a colaboração do Instituto 

de Conservação da Natureza e Florestas, a 

Delegação promoveu uma visita técnica à Reserva 

Natural do Paul do Boquilobo. 

No Centro de Interpretação localizado na Quinta do Paul, os participantes ficaram a 

saber que esta foi a primeira área portuguesa a integrar a rede mundial de reservas da 

Biosfera da UNESCO, desde 1981, classificação esta que está para o património natural 

como a classificação da UNESCO para o património cultural. 

A iniciativa contou com a presença de 23 membros. 

 

O Centro Nacional de Exposições em Santarém recebeu, de 2 a 10 de Junho, a 55ª Feira Nacional de Agricultura 

/ 65ª Feira do Ribatejo, cujo destaque foi dado ao “Olival e Azeite”, onde a Delegação Distrital de Santarém 

marcou presença com um balanço muito positivo. 

A Delegação promoveu no dia 5 de julho uma Conferência para apresentação do 

"Projeto TEJO – Aproveitamento Hidráulico de Fins Múltiplos do Tejo e Oeste”, 

tendo como oradores Miguel Campilho, administrador da empresa Lagoalva, e 

Jorge Vitorino Froes, engenheiro agrónomo. 

A ação totalizou 30 participantes.  

No dia 15 de setembro realizou uma visita técnica sobre a Rota dos Avieiros e o 

potencial turístico do rio Tejo, que contou com a presença de 30 membros. O programa iniciou-se com uma 

viagem de barco no rio Tejo, entre Valada do Ribatejo (no concelho do Cartaxo) e a aldeia avieira da Palhota, e 

prosseguiu em direção ao Escaroupim (no concelho de Salvaterra de Magos). 

 

A Delegação Distrital de Santarém celebrou o Dia Distrital do Engenheiro, cujas comemorações decorreram na 

cidade de Tomar, no dia 29 de setembro. O evento contou com as presenças dos engenheiros Jorge Grade 

Mendes e Arnaldo Pêgo, respetivamente Presidente em exercício e Tesoureiro do Conselho Diretivo da Região 

Sul, para além de 30 membros. 

No dia 18 de outubro, realizou mais uma noite temática sobre o tema "Hidroponia”, tendo como orador o Eng. 

Philip Thownshend, que contou com a presença de 25 membros. Trata-se de uma técnica de cultivar plantas sem 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Planta


 

solo, onde as raízes recebem uma solução nutritiva balanceada que contém água e todos os nutrientes essenciais 

ao desenvolvimento da planta (potássio, magnésio, cálcio, ácido bórico, etc.). 

 

A última noite temática organizada pela Delegação, subordinada ao tema “Patologias 

dos Edifícios”, decorreu a 15 de novembro e contou com a presença de 30 membros.  

Teve como orador o Eng. Celestino Quaresma, membro do Conselho de Admissão e 

Qualificação da Ordem dos Engenheiros (CAQ). 

 

A Delegação Distrital de Portalegre integrou a visita técnica à empresa Delta Cafés, sita na vila alentejana de 

Campo Maior, empresa fundada em 1961 por Rui Nabeiro e que processa e comercializa café. O evento foi 

organizado pela Especialização em Engenharia Alimentar da Ordem dos Engenheiros e teve lugar no dia 17 de 

janeiro. 

Em 28 de julho promoveu uma visita técnica ao Forte da Graça, na cidade de Elvas, uma fortificação terrestre, 

construída na segunda metade do séc. XVIII, com projeto do engenheiro Schaumbourg-Lippe, constituindo o 

forte setecentista mais importante do país e de caraterísticas ímpares no mundo. 

Participou também na 11ª edição da ENOVE+, a Feira de 

Emprego e Empreendedorismo organizada anualmente 

pelo Instituto Politécnico de Portalegre, a qual decorreu 

no Coliseu Rondão de Almeida, em Elvas.  

Trata-se de uma iniciativa que reúne stands de empresas 

de diferentes setores e entidades públicas e privadas 

com relevância para o exercício empresarial, workshops 

e debates de promoção do empreendedorismo e apoio 

ao emprego e à qualificação profissional.  

Contou com uma forte adesão de mais de 3 mil pessoas nos dois dias em que decorreu - 7 e 8 de novembro. A 

Delegação Distrital de Portalegre esteve presente com o seu stand institucional. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Solo
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A 19 de novembro, o Conselho Diretivo da Região Sul apoiou o lançamento do livro "Um império projetado pelo 

silvo da locomotiva. O papel da Engenharia portuguesa na apropriação do espaço colonial africano. Angola e 

Moçambique (1869-1930)", da autoria do Dr. Bruno Navarro, que teve lugar no auditório da Região Sul.  

Iniciou a sessão o Eng. Jorge Grade Mendes, Presidente em Exercício do Conselho Diretivo da Região Sul, que 

deu as boas-vindas aos presentes e aproveitou para saudar e promover este tipo de iniciativas que valorizam a 

Engenharia Portuguesa nos mais diversos contextos. 

Seguiram-se as apresentações do Dr. Fernando Mão-de-Ferro, Editor da Colibri, da Prof. Doutora Maria Paula 

Diogo, Coordenadora do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas da FCT-NOVA, que acompanhou de perto 

toda a pesquisa e trabalho desenvolvidos pelo Investigador e, por último, do próprio autor do livro, que 

enquadrou o desenvolvimento da obra, a qual nasceu a partir da sua tese de Doutoramento. 

Durante a sessão, todos reconheceram a importância desta obra como referência não só numa perspetiva 

histórico-cultural, mas também como prova do impacto da engenharia portuguesa no desenvolvimento da 

diáspora africana, facultando uma interpretação abrangente e exaustiva do que, historiograficamente, tem sido 

identificado como a "marca da colonização portuguesa nas terras de África”. 



 

O Conselho Diretivo da Região Sul promoveu, dia 28 de novembro de 2018, o lançamento do livro "Uma nova 

visão sobre o Imobiliário – Plataforma para a criação de riqueza no século XXI", da autoria do Eng. João Correia 

Gomes. 

O evento teve início com uma sessão de autógrafos acompanhada de welcome drink, no átrio do auditório da 

sede da Região Sul. Em seguida passou-se ao auditório, para a apresentação contextualizada do livro pelo autor, 

a qual foi antecedida de umas breves palavras de boas vindas aos presentes por parte do Presidente em exercício 

do Conselho Diretivo da Região Sul, Eng. Jorge Grade Mendes. 

Ao longo da sessão, foram evidenciadas as transformações em curso no setor imobiliário, justificando a 

relevância desta obra na conjuntura atual. 

  

O Conselho Diretivo da Região Sul promoveu no dia 17 de dezembro, no auditório da sua sede, em Lisboa, a 

cerimónia de lançamento do livro "Gestão para Engenheiros", da autoria de Luís Mira Amaral. 

Editada pela Nomics, a obra lança um olhar atual e pertinente sobre componentes de gestão, que incluem não 

só os conhecimentos nas áreas da contabilidade e finanças, mas também ao nível da liderança e motivação, 

mercados de capitais e avaliação económica de empresas, ou até do marketing. 

Perto de 200 pessoas marcaram presença no evento, cuja apresentação esteve a cargo dos docentes José 

Figueiredo (Instituto Superior Técnico) e Eduardo Correia (ISCTE-IUL) e que contou com a presença do Bastonário 

da Ordem dos Engenheiros, Carlos Mineiro Aires, do Presidente em exercício do Conselho Diretivo da Região Sul, 

Jorge Grade Mendes, e de ilustres convidados. 



 

   

O Conselho Diretivo da Região Sul da OE 

inaugurou, no dia 8 de outubro, a exposição 

Pedro Neu, Pintura”, da autoria do Eng. 

Joaquim Pedro Matos Neu. 

Sob a designação artística de Pedro Neu, o 

autor tem disponível um portefólio de cerca 

de 40 obras de pintura, distribuídas por 

“diversos dominantes formais e temáticas: 

mitologia, simbolismo, cubo-futurismo, 

estados de alma. Nelas podem-se encontrar 

remissões à pintura europeia, com alguma concentração na problemática das vanguardas do primeiro quartel 

do séc. XX.”. 

A exposição esteve patente no Átrio do Auditório da Região Sul, em Lisboa, de 8 de outubro a 2 de novembro de 

2018. 

O Coro da Região Sul da Ordem dos Engenheiros manteve uma atividade regular, tendo participado nos seguintes 

concertos e atividades: 

20-01 – Lisboa (Igreja de Santos-o-Velho), Festival SacroSanctus III 

10-03 – Lisboa, 10º aniversário do Coro da Região Sul da Ordem dos Engenheiros 

12-05 – Lisboa, Dia Regional do Engenheiro 2018 

26-05 – Lisboa (Igreja de Nª Sª de Fátima), Encontro de Coros 

08-12 – Lisboa (Igreja de Santos -o-Velho), Festival SacroSanctus IV 

15-12 – Lisboa (Igreja de Nª Sª da Penha de França), Concerto de Natal 



 

 

Organizado de forma ininterrupta desde 1999 pela 

Região Sul, o Troféu Interno de Karting teve a sua 

XX edição - "Kartistas da Ordem 2018”. Juntou 

quase quatro dezenas de participantes de norte a 

sul do país em convívios regulares, permitindo a 

prática desta modalidade apaixonante e cheia de 

adrenalina, num ambiente misto de convívio e 

competição.  

Depois de realizadas as habituais 8 provas entre 

setembro de 2017 e maio de 2018, esta edição do troféu interno de karting terminou com a prova final - o jantar 

de convívio, entrega de prémios e consagração dos vencedores, que teve lugar a 26 de maio, no restaurante da 

Região Sul da Ordem dos Engenheiros, como é tradição. 

O Núcleo de Karting ajudou ainda a dinamizar um convívio de karting, integrado nas comemorações do Dia 

Regional do Engenheiro, em maio, no KIP – Kartódromo Internacional de Palmela. Neste convívio, participaram 

entusiasticamente dezenas de membros e seus familiares, numa manhã preenchida por provas de iniciação e de 

pilotos experientes, culminando com um almoço de confraternização e distribuição de prémios. 

Em setembro, teve início a XXI edição, designada por “Kartistas da Ordem 2019”, que decorrerá nos moldes 

habituais até maio de 2019.  

Durante o ano decorreu o habitual “Torneio da Ordem de Mérito 2018”, iniciativa organizada anualmente pelo 

Clube de Golfe dos Engenheiros, com o patrocínio da Região Sul. O calendário foi constituído por 7 provas e uma 

Taça de Natal: 

10-02 – Oitavos (Cascais) 

29-04 – Palmares (Alvor/ Lagos) 



 

13-05 – Quinta do Perú (Azeitão) - data coincidente com o DRE 

23-06 – Royal Óbidos (Óbidos) 

15-07 – Praia D´El Rey (Óbidos) 

30-09 – Lisbon Sports Club (Lisboa) 

13-10 – Aroeira I (Aroeira) 

15-12 – Quinta da Marinha (Cascais) 

A Região Sul fez-se representar pelos membros praticantes e contribuiu com alguns prémios para o sorteio da 

tômbola, efetuado no final de cada prova e no jantar de final de ano.  

No dia 13 de maio, no âmbito do Dia Regional Sul do Engenheiro, a Quinta do Peru, em Azeitão, acolheu o torneio 

e a clínica de golfe, promovidos pelo Clube de Golfe dos Engenheiros, que contou com cerca de 70 participantes. 

A 3 de junho teve lugar a 2ª edição da Taça Ibérica Ingenium, uma prova em que se defrontaram engenheiros 

Portugueses e Espanhóis e que pretendeu fomentar o convívio e boa disposição entre os engenheiros Ibéricos. 

A 16 de setembro, decorreu a Taça 

Arte & Engenho no Dolce Campo 

Real Lisboa, uma competição 

amigável que pretende reforçar o 

espírito de amizade e 

confraternização que une o Clube 

de Golfe dos Engenheiros e o Clube 

de Golfe dos Arquitetos. Este 

torneio resulta de uma 

coorganização entre os dois clubes 

e contou com a participação de 63 jogadores. 

Durante o ano de 2018, prosseguiu a atividade do Clube de 

Bridge dos Engenheiros, com a organização de onze torneios de 

pares efetuados no restaurante da sede da Ordem dos 

Engenheiros. Todos estes torneios tiveram grande afluência. 

Em fevereiro de 2018, no segundo torneio, teve lugar a 

cerimónia de entrega de prémios aos vencedores de 2017, das 

1ª., 2.ª e 3ª. categorias e não filiados na Federação Portuguesa 

de Bridge, assim como o prémio de assiduidade, que foi entregue 

aos bridgistas que ao longo dos 11 torneios marcaram a sua 

presença em 8. 

 

 





 

 

 





 

Esta iniciativa, promovida anualmente pelo Conselho Diretivo da Região Sul da Ordem dos Engenheiros desde 

1990, tem como objetivo premiar trabalhos dos diversos ramos da engenharia que se evidenciem pela inovação 

e aplicabilidade prática. 

Na edição de 2017 do Prémio Inovação Jovem Engenheiro (PIJE), de entre as 14 candidaturas admitidas a 

concurso, o Júri, presidido pelo Eng. Paulo Emídio de Queiroz Lopes Reis, propôs atribuir dois primeiros prémios, 

um terceiro prémio e uma menção honrosa, previstos no Regulamento.  

A entrega dos PIJE 2017 decorreu no dia 12 de maio, no Auditório da Fundação Champalimaud, em Lisboa, 

durante a Sessão Solene do Dia Regional do Engenheiro 2018.  

Os trabalhos premiados pelo PIJE 2017 e respetivos autores constam no quadro abaixo: 

Prémio 

Atribuído 
Título do Trabalho Autor do Trabalho 

1.º Prémio 

(ex-aequo)  

Projeto, Fabrico e Teste de um Motor Elétrico de Alta Performance 

para um Veículo de Competição Formula Student 

João Gonçalo Viseu Vieira 

Sarrico 

1.º Prémio 

(ex-aequo)  

Metodologia para a Análise da Segurança de Circulação de 

Comboios Sobre Pontes 

Pedro Aires Moreira 

Montenegro e Almeida 

3.º Prémio 
Betão Digital - Modelos de Partículas para a Previsão do 

Comportamento do Betão. Uma Aplicação ao Betão de Barragens 

Carlos Luís de Oliveira Macedo 

Serra 

Menção 

Honrosa 

Otimização Aplicada à Distribuição dos Dispositivos Aéreos de 

Combate a Incêndios Florestais 
João António Duarte Zeferino 

Por convite do Conselho Diretivo da Região Sul, integraram o Júri do Prémio Inovação Jovem Engenheiro 2017 

os seguintes membros: Paulo Emídio de Queiroz Lopes Reis (Presidente), Clemente Manuel Pedro Vicente Nunes, 

José Manuel Caré Baptista Viegas, José Nuno Varandas da Silva Ferreira, Luis Ivens Ferraz Saavedra Portela, Luís 

Manuel Calado de Oliveira Martins, Luís Miguel Rochartre Álvares, Maria Teresa Correia de Barros, Pedro 

Alexandre Marques Bernardo, Pedro Manuel Brito da Silva Girão e Valter José da Guia Lúcio. 

Pelo trabalho, dedicação e empenho na avaliação dos trabalhos a concurso, a Região Sul agradece a todos os 

membros do Júri. 

 



 

 

A Região Sul promoveu, em 2018, a divulgação da 28.ª edição do Prémio Inovação Jovem Engenheiro.  

Para tal, foi enviado um mailing eletrónico a todos os potenciais candidatos e foram publicadas todas as 

informações referentes a esta iniciativa no site da Região Sul, com uma janela destacada (pop up) na página 

principal do Portal da Ordem dos Engenheiros, nomeadamente o seu regulamento. 

A divulgação incidiu também sobre empresas e instituições previamente selecionadas, para as quais foram 

enviados por correio desdobráveis com o regulamento e cartazes, solicitando a colaboração destas na sua 

distribuição e afixação.  

O prémio foi ainda divulgado através de comunicado de imprensa. Nas redes sociais afetas à Região Sul, Facebook 

e LinkedIn, a iniciativa foi divulgada através de duas publicações, tendo sido feito um reminder, na forma de 

publicação marcada no topo e na forma de foto de capa. 

 

O Conselho Diretivo da Região Sul definiu como meta prioritária em 2018 o desenvolvimento de ações tendentes 

a aproximar a Região Sul da Ordem dos Engenheiros ao ecossistema empreendedor português, na parcela que 

se relaciona com os jovens engenheiros.  

Neste sentido, foi estabelecida uma parceria com a Startup Lisboa em janeiro de 2018, dado o inegável interesse 

que as startups despertam hoje em dia, constituindo exemplos vivos de projetos inovadores no mercado 

português e internacional. 

No âmbito desta colaboração, teve muito sucesso a conferência 'Blockchain powered by Startup Lisboa', a qual 

resultou de uma coorganização tripartida entre a Região Sul da Ordem dos Engenheiros, a Startup Lisboa e a Play 

Growth e que decorreu no dia 20 de setembro.  

Considerada a maior inovação desde a internet, esta ferramenta revolucionária está a mudar o mundo e pode, 

no futuro, ser a base de grande parte das trocas de informação segura que ocorrem atualmente. No epicentro 

do debate esteve a utilidade da tecnologia blockchain e as infinitas possibilidades da sua aplicação a diversas 

áreas de negócio e indústrias.  



 

Tratou-se de um evento de meio dia, dirigido tanto para os principiantes com vontade de aprender sobre o tema, 

como para os profissionais de todas as indústrias com desejos de mergulhar nessa tecnologia e nas 

oportunidades de negócio que traz.  

A conferência foi proferida em inglês e contou com uma série de 

intervenções de especialistas nacionais e internacionais, que deram 

uma perspetiva muito prática, com base na sua experiência 

enquanto líderes de empresas em diversos setores. O auditório da 

Região Sul tornou-se num cenário de diversidade de 

nacionalidades, setores de atividade e idiomas, num total de 150 

participantes. 

A título de exemplo, Cornelius Ihle, doctoral researcher na Daimler 

AG, apresentou um caso prático acerca da forma como a Mercedes-

Benz está a integrar a tecnologia. Alguns dos outros oradores que 

enriqueceram a sessão foram: a norte-americana Kayla Sanders, 

founder e CEO da Remy, e uma das mais reconhecidas mulheres na 

indústria tecnológica, que está a reinventar a maneira como as 

organizações gerem os seus relacionamentos com reguladores e 

processos regulatórios; Álvaro Pinto, cofundador da Aptoide, 

startup portuguesa que gere um mercado global Android para 

aplicações com mais de 200 milhões de utilizadores e que levantou 

22 milhões de dólares através de investidores internacionais e de uma Initial Coin Offering – Appcoins ICO; e Saqr 

Ereiqat, Digital Strategy Leader da IBM, que passou os últimos dois anos a ajudar clientes a definir a sua agenda 

blockchain - da DHL à Shell, passando por várias autoridades governamentais do Dubai. 

As diversas palestras e debates mantiveram o interesse da audiência e suscitaram questões e comentários ao 

longo de toda a sessão, pelo que a mesma foi interativa e muito participada. 

É de destacar ainda a realização, no dia 10 de outubro, da primeira conferência conjunta com a Startup Lisboa 

subordinada ao tema 'Engenharia 4.0', considerada a próxima revolução do setor, que decorreu no auditório da 

sede da Região Sul. 

 



 

Contou com a presença de cerca de 50 participantes, em particular jovens engenheiros que quiseram tomar 

parte nesta atividade. 

Ao longo do encontro foram abordadas as melhores práticas na Engenharia 4.0, com várias startups tecnológicas 

lideradas por engenheiros – Framelink, Heptasense, Weldnote e Valispace – a partilharem os seus 

conhecimentos, experiências e principais limitações. 

Os casos de sucesso apresentados foram diversos: uma ferramenta que permite a ligação de dados disponíveis 

em vários ficheiros excel; um software de inteligência artificial capaz de detetar padrões de comportamento 

humanos a partir de diferentes entradas de sensores; outro software dirigido ao setor da metalomecânica, que 

agiliza o processo de gestão de documentos e de bases de dados; e, por fim, uma ferramenta de gestão de 

projetos, vocacionada para o setor da aviação, que suporta os processos produtivos e a tomada de decisão. 

A seguir às apresentações (pitches), decorreu um debate (fireside chat) sobre o tema, no qual tomaram parte 

Ricardo Santos (Heptasense), Tiago Rio (Weldnote), Louise Lindblad (Valispace), Pedro Moura (MapIdea) e 

Francisco Vilhena da Cunha (Tekever e membro da Região Sul da Ordem dos Engenheiros). A moderação ficou a 

cargo de João Oliveira (Framelink). 

Esta mesa redonda suscitou um elevado nível de participação por parte da audiência, que interveio com 

questões, sugestões e testemunhos. O evento terminou com um momento de networking. 

Este novo paradigma implica mudança e afeta a capacidade das empresas responderem rapidamente às 

condições de um mercado cada vez mais dinâmico e de adotarem rapidamente as ferramentas de engenharia 

mais modernas, para terem vantagem sobre as concorrentes. Como o impacto e os desenvolvimentos da 

Engenharia 4.0 ainda são incertos, foi mais que oportuno debater os melhores caminhos para que a engenharia 

cresça junto com esta tendência.  

 

 

 



 

   

 

 





 

Durante o ano de 2018 foram enviados 176 comunicados eletrónicos, como forma de veicular informações. 

 

A Newsletter é enviada mensalmente a todos os membros da Região Sul, reunindo um conjunto de informações 

importantes e úteis para os Membros, como os eventos futuros promovidos pela Região Sul ou as notícias sobre 

os eventos ocorridos no último mês. Em 2018 foram enviadas 11 Newsletters. 

 

 



 

Esta é uma das ferramentas de comunicação institucional de maior relevo utilizadas pela Região Sul. 

Em 2018 foi efetuada a divulgação de 133 eventos próprios da Região, num total de cerca de 4 686 participantes. 

Foram produzidas cerca de 196 notícias sobre as iniciativas consideradas relevantes para os membros, em 

estreita colaboração com os Conselhos Regionais dos Colégios de Engenharia da Região Sul e com as Delegações 

Distritais. 

 

Em 2018 a Região Sul participou nas três edições da revista Ingenium, enviando notícias sobre eventos e 

acontecimentos organizados pelo Conselho Diretivo e pelos vários Conselhos Regionais dos Colégios, Delegações 

Distritais e restantes Órgãos Regionais. No total, foram enviadas 50 notícias para publicação. 

Neste ano, a Região Sul promoveu adicionalmente uma entrevista com os quatro vencedores do PIJE 2017, que 

se traduziu num artigo de fundo de três páginas, publicado na edição nº 164 desta publicação. 

A Região Sul enviou 59 notícias, para publicação nas 10 Newsletters 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, obter mais informações sobre determinado evento. 

As redes sociais continuam a afirmar-se como plataformas importantes para comunicação com os membros da 

Ordem dos Engenheiros e com a demais sociedade, sendo por isso cada vez mais relevantes no panorama da 

comunicação institucional. 

O Facebook e o LinkedIn assumem-se como ferramentas de comunicação complementares ao Portal. Todos os 

eventos divulgados no mesmo são difundidos igualmente nestas páginas, permitindo um maior alcance para 

segmentos-alvo diferenciados.  



 

A página do Facebook da Região 

Sul totaliza 3 468 seguidores e 3 

472 likes (à data de 7 de fevereiro 

de 2019). 

Foi amplamente utilizada em 

2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A página de LinkedIn da Região Sul foi 

criada no início de julho, tendo sido 

efetuado o primeiro post dia 2 de agosto 

de 2018. 

Desde então totaliza 66 seguidores, 

sendo 50% dos mesmos oriundos da 

Região de Lisboa. Teve 40 visualizações 

em 2018. 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 





 

Com o objetivo de promover e divulgar a Engenharia e a sua missão, a Região Sul marcou presença em diversas 

iniciativas, onde se destacam as seguintes: 

A Região Sul marcou presença, através do seu stand institucional, na JORTEC de Engenharia e Gestão Industrial: 

“What’s next ?”, que decorreu no dia 7 de fevereiro, na sala Ágora da FCT-NOVA. 

No dia 8 de fevereiro, a Região Sul esteve presente com o seu stand institucional na JORTEC de Engenharia de 

Materiais, que decorreu no Anfiteatro Leopoldo Guimarães, na FCT-NOVA. 

No dia 9 de fevereiro, a Região Sul esteve presente com o seu stand institucional na JORTEC de Engenharia 

Química e Biológia, que decorreu no Grande Auditório, na FCT-NOVA. Neste evento, o coordenador do Conselho 

Regional do Colégio de Engenharia Química e Biológica da Região Sul integrou o painel de oradores presentes. 

A Região Sul marcou presença na JORTEC de Engenharia Geológica e de Minas com o seu stand institucional, no 

dia 9 de fevereiro. O evento decorreu no edifício da biblioteca da FCT-NOVA. Registou-se a inscrição de um novo 

membro estudante. 

A Região Sul apoiou a AEROTEC, promovida pelo Núcleo de Estudantes de Engenharia Aeroespacial, tendo 

registado uma inscrição de novo membro estudante durante a presença com o seu stand institucional, nos dias 

26 e 27 de fevereiro, no salão nobre do IST. 

A Região Sul patrocinou novamente as Jornadas de Engenharia Civil, realizadas nos dias 28 de fevereiro e 1 de 

março, no Pavilhão de Civil do IST, nas quais esteve presente através do seu stand institucional. Registou-se uma 

inscrição de novo membro estudante. 



 

A Região Sul apoiou a Tecstorm, promovida pela JUNITEC - Júnior Empresas do Instituto Superior Técnico, com o 

patrocínio do jantar do final do evento e esteve presente com o seu stand institucional no dia 2 de março. O 

evento decorreu no Pavilhão do Conhecimento durante os dias 2, 3 e 4 de março. 

O evento decorreu no Pavilhão de Eletricidade do IST de 5 a 9 de março. A Região Sul patrocinou estas jornadas 

com valor pecuniário e com a sua presença nos dias 7 e 8, através do stand institucional. Foram registadas duas 

inscrições de novos membros estudantes. 

A Região Sul patrocinou este evento com valor pecuniário e com a sua presença através do stand institucional 

nos dias 5 e 6 de março. O evento decorreu no Centro de Congressos do IST de 5 a 9 de março.  

De 12 a 15 de março, a Região Sul participou nas JEQ, realizadas também no Centro de Congressos do IST. 

Com o seu stand institucional, a Região Sul registou uma inscrição de novo membro estudante. 

Entre os dias 23 e 26 de março, a Região Sul apoiou o Encontro Nacional de Estudantes de Engenharia Química 

e Bioquímica, que se realizou na FCT- NOVA. Este apoio traduziu-se na oferta de vários brindes institucionais, 

bem como na presença do coordenador do Conselho Regional do Colégio de Engenharia Química, enquanto 

orador, para além da habitual presença do stand institucional. Foram registadas duas inscrições de novos 

membros estudantes. 

Entre os dias 8 e 10 de maio, realizou-se no ISEL o Forúm de Engenharia Química e Biológica, no qual a Região 

Sul participou, nos dias 8 e 9, através da presença do seu stand institucional, bem como na oferta de vários 

brindes promocionais.  



 

A Região Sul patrocinou este evento com um valor pecuniário e a presença do stand institucional durante os três 

dias em que decorreu - 8, 9 e 10 de maio – no IST, tendo-se registado a inscrição de um novo membro estudante. 

No âmbito da parceria estabelecida com a Associação de Estudantes do IST (AEIST), a Região Sul patrocinou a 

Semana do Caloiro, realizada entre 10 e 14 de setembro, para a qual ofertou um brinde a distribuir massivamente 

nos kits caloiro da AEIST, bem como incluiu um anúncio de uma página no Guia do Estudante e uma página 

informativa no Jornal Ponto Crítico, publicações editadas pela AEIST. O stand institucional da Região Sul esteve 

presente entre os dias 11 e 14 de setembro.  

A AEIST forneceu à Região Sul uma lista de novos alunos que deram autorização prévia para a partilha dos seus 

dados pessoais com a Ordem dos Engenheiros, os quais foram contactados pelos serviços de secretaria, para 

envio de email com informação sobre a Ordem. Destes contactos registou-se a inscrição de três novos membros 

estudantes.  

Ainda neste âmbito, a Região Sul participou, pela primeira vez, no Arraial do Técnico. Trata-se do maior e mais 

antigo evento de receção aos novos estudantes do ensino universitário em Lisboa, sendo uma referência 

incontornável no universo dos eventos de início do ano letivo. O público-alvo são todos os 110 mil estudantes 

do ensino superior da cidade de Lisboa.  

A 24ª edição realizou-se a 4 e 5 de outubro, na Alameda do Instituto Superior Técnico. Com a partilha online 

desta presença nas suas redes sociais, a Região Sul pretendeu reforçar a sua ligação com os alunos do IST e 

demais alunos de Engenharia, promover a notoriedade de marca e maximizar a divulgação da sua imagem junto 

da comunidade estudantil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A Jobfest é um festival de Empregabilidade e Empreendedorismo promovido pela Associação de Estudantes da 

FCT-NOVA, que tem como principal objetivo a promoção do contacto direto entre as empresas e a comunidade 

estudantil, divulgando empresas nacionais e internacionais. É dirigido em particular a alunos finalistas, para os 

quais constitui uma excelente oportunidade de conhecimento e networking. 



 

Em 2018 realizou-se de 10 a 12 de outubro, na Caparica, tendo a Região Sul apoiado este evento através da 

oferta de um brinde, da presença do stand institucional, da inclusão de uma página sobre a Ordem dos 

Engenheiros na revista da Jobfest, a ser distribuída duas semanas antes do evento e ainda da promoção de uma 

apresentação sobre a Ordem e suas atribuições, realizada no primeiro dia do evento. Registaram-se 43 pedidos 

de inscrição para novos membros estudantes. 

À semelhança de anos anteriores, a Região Sul participou no dia 4 de dezembro nas XIII Jornadas de Santa 

Bárbara, organizadas pelo NUMIST - Núcleo de Alunos de Minas do Instituto Superior Técnico. 

Para além da presença do stand institucional, a Região Sul ofertou alguns brindes promocionais aos participantes. 

Registaram-se 2 inscrições de novos membros estudantes, os quais vão beneficiar da isenção da anuidade de 

membros estudantes relativa a 2019, conforme deliberado pelo Conselho Diretivo 

.



 

 

 





 

Em 2018 foram recebidas, através da caixa de correio eletrónico do Provedor da Região Sul, 118 comunicações 

de membros e de não–membros, contendo sugestões ou reclamações, na sua maioria relacionadas com atos de 

engenharia e questões inerentes ao movimento associativo.  

Nos casos em que não foi possível encontrar uma solução imediata, foram encaminhados internamente para os 

órgãos e serviços nacionais ou regionais competentes, tendo sido dado conhecimento aos interessados. 

Uma das responsabilidades do Serviço Jurídico da Região Sul é apoiar os Engenheiros relativamente a assuntos 

decorrentes do exercício da profissão, no âmbito da legislação aplicável.  

No decurso de 2018 manteve-se a tendência, já manifestada nos anos anteriores, de uma predominância dos 

temas de caráter laboral, seguidos de questões técnicas, com a recuperação de montantes em dívida e questões 

de cariz deontológico. Releva mencionar que uma percentagem significativa de engenheiros recorreu ao Serviço 

Jurídico por mais de uma vez, donde se conclui que foi considerada uma valiosa ajuda para os membros.  

Foram realizadas cerca de 45 reuniões presenciais com membros inscritos na Região, no sentido de lhes serem 

prestadas informações sobre matérias diretamente relacionadas com o exercício da profissão de Engenheiro.  

A par das reuniões, foram ainda efetuados cerca de 257 contactos via telefone ou email com Engenheiros 

inscritos na Região Sul e nas Regiões da Madeira e dos Açores, a quem a Região Sul também presta apoio, 

mantendo-se um total geral superior a 300 esclarecimentos prestados.  

No que respeita aos pedidos de indicação de peritos por parte dos tribunais, estes aumentaram 35%, tendo o 

Serviço Jurídico da Região Sul recebido 93 pedidos das mais diversas áreas (Engenharia Civil, Mecânica, 

Informática, Naval, Agronómica, Geológica e de Materiais, entre outras) e conseguido, quase na sua totalidade, 

dar uma resposta positiva às solicitações recebidas.  

A Região Sul consolida, assim, o seu papel fundamental no auxílio à efetivação da Justiça e de colaboração com 

os seus órgãos e instituições. 

O Restaurante da Região Sul, localizado no último piso da sede da Ordem dos Engenheiros, tem uma 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, revela-se na sua elevada procura. 



 

 

O Restaurante continua a acolher e a prestar serviços às atividades institucionais, associativas e outras, realizadas 

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

 



 

 

 





 

A Região Sul continuou a contar com um quadro de trabalhadores estável, que lhe permite responder às 

solicitações quotidianas, incluindo o funcionamento da estrutura administrativa, do SIGOE e do Balcão Único, 

bem como a organização das diversas atividades formativas, culturais e de comunicação. 

Em janeiro cessou funções, por iniciativa própria, a trabalhadora Sofia Gonçalves, Coordenadora dos Serviços de 

Formação, Comunicação e Cultura, na sede da Região Sul, em Lisboa, tendo sido simultaneamente revogado o 

Acordo de Cedência Parcial Ocasional ao Conselho Diretivo Nacional, para exercício de funções no Gabinete do 

Bastonário, celebrado no ano anterior. 

Em março foi admitida, por concurso, a trabalhadora Mariana de Castro, para assumir o cargo de Coordenadora 

dos Serviços de Formação, Comunicação e Cultura, na sede da Região Sul, em Lisboa. 

Em maio cessou funções, por iniciativa própria, a trabalhadora Diana Augusto, Técnica Superior do Serviço 

Jurídico, na sede da Região Sul, em Lisboa. 

Em maio foi admitida a colaboradora Sara Sanches, Técnica de Comunicação, para os Serviços de Formação, 

Comunicação e Cultura, na sede da Região Sul, em Lisboa. 

Em virtude da necessidade se substituir uma trabalhadora em licença parental, exerceu funções entre maio a 

outubro a trabalhadora Patrícia Félix, Assistente Administrativa na Delegação Distrital de Portalegre 

 

  

Mariana de Casto Sara Sanches 

 

 

Tempo 

inteiro

Tempo 

parcia l
Total

Tempo 

inteiro

Tempo 

parcia l
Total

Tempo 

inteiro

Tempo 

parcia l
Total

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

Delegações  Distri ta is - 5 5 - 4 4 - 4 4

Total  da Região Sul  20 6 26 19 6 25 20 5 25

Número de trabalhadores ao serviço em 31 de dezembro de cada ano.
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Durante o ano de 2018, os trabalhadores da Região Sul participaram nas seguintes ações de formação: 

Ação Data Entidade formadora e local Formandos 

Ação de Formação sobre 
Regulamento Geral da Proteção de 
Dados – Preenchimento da Modelo 
22 | Micoentidades e Pequenas 
Entidades) 

8 de abril 
Ordem dos Contabilistas 
Certificados 

Coordenador do Serviço 
Administrativo e Financeiro,  
1 trabalhador da Tesouraria.  

Sessão de formação sobre o 
sistema de avaliação do 
desempenho 

7 de 
dezembro 

SHL Portugal 
Todos os trabalhadores da 
Região Sul  

Ação de Formação sobre a 
utilização do SIGOE na organização 
de eventos 

17 de 
dezembro 

Serviços da Região Sul  
Trabalhadoras das Delegações 
Distritais da Região Sul  

 



 

 

   

 





 

O Conselho Diretivo desempenhou as suas funções estatutárias segundo a descrição constante deste Relatório 

de Atividades, tendo, durante o ano 2018, realizado 13 reuniões. 

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

Conselhos Regionais de Colégio e com os Delegados Distritais, com vista a articular e coordenar ações, potenciar 

sinergias e criar uma maior proximidade entre os órgãos eleitos. 

Nesse sentido, assumiram particular importância a elaboração conjunta do Plano e Orçamento e a coordenação 

das ações dos vários Conselhos Regionais de Colégio/Delegações Distritais, o que permitiu que esse trabalho 

fosse desenvolvido de forma conjunta e partilhada. 

 

 

Os representantes, por inerência, do Conselho Diretivo participaram, ainda, nas seguintes reuniões do Conselho 

Diretivo Nacional:  

Data Local 

16 janeiro Coimbra 

20 fevereiro Lisboa 

20 março Porto 

17 abril Lisboa 

18 maio Ponta Delgada 

19 junho Lisboa 

07 julho Funchal 

18 setembro Porto 

16 outubro Lisboa 

20 novembro Coimbra 

11 dezembro Lisboa 

Estes representantes estiveram também presentes nas Reuniões Ordinárias das Assembleias de Representantes 

realizadas em 24 de março e em 15 de dezembro, ambas em Lisboa. 



 

Ao longo do ano, elementos do Conselho Diretivo estiveram ainda presentes em vários eventos, em 

representação, quer da Região Sul, quer da Ordem dos Engenheiros, nomeadamente:  

− VII Convenção das Delegações Distritais, em Óbidos, no dia 3 de fevereiro;  

− “Sessão Informativa: Instalações Elétricas – o novo regime”, no Auditório da Ordem dos Engenheiros, 

no dia 8 de fevereiro; 

− Cerimónia de Acolhimento aos novos membros da Ordem dos Engenheiros, Inspetores da IGAMAOT, 

no Auditório da Ordem dos Engenheiros, no dia 19 de fevereiro;  

− Conferência de lançamento do “Plano Metropolitano de Adaptação às Alterações Climáticas – Área 

Metropolitana de Lisboa”, no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa, no dia 27 de fevereiro; 

− Dia Nacional do Engenheiro “KIVI – Royal Netherlands Society of Engineers”, em Amsterdão, no dia 

21 de março; 

− Assembleia Geral Ordinária da AME (Associação Mutualista dos Engenheiros), em Lisboa, no dia 22 

de março; 

− 2º Encontro dos trabalhadores da Ordem dos Engenheiros, na Barragem de Montargil, nos dias 14 e 

15 de abril; 

− 7º Conselho da Região Hidrográfica do Alentejo, em Évora, no dia 14 de maio; 

− Dia da Arma de Engenharia e do Regimento de Engenharia Nº 1, em Tancos, no dia 13 de julho; 

− 3.º Congresso dos Engenheiros de Língua Portuguesa, na cidade de Maputo, Moçambique, entre os 

dias 12 a 13 de setembro; 

− Dia Distrital do Engenheiro (Delegação Distrital de Santarém), em Tomar, no dia 29 de setembro; 

− 8ª Conferência Anual da AME (Associação Mutualista dos Engenheiros), em Braga, no dia 29 de 

outubro; 

− 8º Conselho da Região Hidrográfica do Alentejo, em Montemor-o-Novo, no dia 19 de novembro; 

− Dia Nacional do Engenheiro, no Porto, entre os dias 23 a 25 de novembro: 

− Jantar de Natal da Delegação Distrital de Faro, no dia 7 de dezembro; 

− Comemoração do 107º Aniversário da AEIST, no Instituto Superior Técnico, no Tagus Park, no dia 11 

de dezembro. 

Em particular, o Presidente em Exercício do Conselho Diretivo, Engº Jorge Grade Mendes, na qualidade 

de membro do Comité Português da FEANI – Federação Europeia das Associações Nacionais de 

Engenharia, participou nos seguintes eventos internacionais: 

− South Regional Meeting FEANI, que decorreu no dia 13 de março, em Lisboa;  

− FEANI: “Inauguration of the Engineers Europe Advisory Group”, em Bruxelas, Bélgica, no dia 11 de 

setembro; 

−  FEANI Annual Business Meetings, em Malta, entre os dias 4 a 6 de outubro. 



 

Em cumprimento das disposições estatutárias, o Conselho Fiscal examinou, em 20 de fevereiro, o Relatório e 

Contas de 2017 e emitiu o respetivo Parecer. Igualmente, em 6 de novembro, e dando cumprimento às 

disposições do novo Estatuto, examinou o Plano de Atividades e Orçamento para 2019 e emitiu o respetivo 

Parecer. 

O Conselho Fiscal reuniu-se ainda nas seguintes datas: 

− 9 de janeiro, para análise das contas relativas a setembro de 2017; 

− 22 de maio, para análise das contas relativas a março de 2018 e 

− 11 de setembro, para análise das contas relativas a 30 de junho de 2018. 

O Conselho Disciplinar, dada a especificidade das suas funções, constitui um órgão independente e 

suficientemente distanciado da gestão corrente da Região Sul, razão pela qual o relato da sua atividade será feito 

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 a colaboração possível que nos foi 

solicitada pelo Conselho Disciplinar, nomeadamente através da adequação de meios, o que pensamos ter 

permitido facilitar a atividade deste órgão disciplinar.  

O Conselho Diretivo da Região Sul entende novamente reiterar a manifestação da sua disponibilidade para 

continuar a apoiar a atividade desenvolvida pelo Conselho Disciplinar para que o mesmo continue a 

desempenhar as suas funções com o mesmo brio e competência com que as tem realizado. 

 





 

 

 





 

O Sistema de Normalização Contabilística (SNC), publicado pelo Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de julho, entrou 

em vigor em 1 de janeiro de 2010, revogando o Plano Oficial de Contas (POC) e as Diretrizes Contabilísticas 

associadas. 

Com a publicação do Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 9 de março, que aprovou o regime da normalização 

contabilística para as Entidades do Setor Não Lucrativo (ESNL), e que faz parte integrante do SNC, foram criadas 

regras contabilísticas próprias, aplicáveis especificamente às entidades que prossigam, a título principal, 

atividades sem fins lucrativos e que não possam distribuir aos seus membros qualquer ganho económico ou 

financeiro direto. Estão entre estas entidades as Associações Profissionais, nomeadamente, a Ordem dos 

Engenheiros. 

Dada a necessidade de informação a prestar aos associados e a crescente exigência de informação económico-

financeira por parte das entidades públicas, a Comissão de Normalização Contabilística (CNC) definiu um modelo 

contabilístico próprio, composto por uma norma contabilística e de relato financeiro para as entidades do setor 

não lucrativo (NCRF-ESNL), um código de contas específico e modelos de Demonstrações Financeiras. 

Perante o reconhecimento da crescente importância e necessidade de regulação e controlo das ESNL, as suas 

Demonstrações Financeiras anuais passaram a estar sujeitas à Certificação Legal das Contas (CLC) de acordo com 

os limites referidos no artigo 262.º do Código das Sociedades Comerciais (CSC). 

Dado que a Ordem dos Engenheiros se enquadra no normativo descrito, as contas da Região Sul seguem o 

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

Não Lucrativo (ESNL). 

A Região Sul (RS) em conjugação com o Conselho Diretivo Nacional (CDN), utiliza um plano de contas que está 

em conformidade com os princípios normativos para as ESNL. É uma ajuda importante para a posterior 

elaboração das contas únicas da Ordem dos Engenheiros como entidade individual e que são apresentadas ao 

Tribunal de Contas (TC). 

As Demonstrações Financeiras da Região Sul, respeitam o que foi legalmente determinado para as Entidades do 

Sector Não Lucrativo (ESNL) que foram promulgados pela Portaria 218/2015, de 23 de julho (sobre o Quadro e 

Código das Contas) e Portaria 220/2015, de 24 de julho (relativamente aos Modelos das Demonstrações 

Financeiras). 

O objetivo das Demonstrações Financeiras é o de proporcionar informação acerca da solidez financeira e sobre 

o desempenho económico da Região Sul. É com base nessa informação que o Conselho Diretivo da Região Sul 

toma decisões económicas na gestão diária da associação. 

A informação acerca da posição financeira é principalmente proporcionada num Balanço, ao passo que a 

informação acerca do desempenho é principalmente dada numa Demonstração de Resultados. 

As Demonstrações Financeiras retratam os efeitos financeiros das transações e de outros acontecimentos 

agrupados em grandes classes de acordo com as suas características económicas (Ativo, Passivo, Fundos 

Patrimoniais, Rendimentos e Gastos). 

Apresentam-se, neste capítulo, as contas do exercício de 2018, designadamente: 

- Balanço 

- Demonstração dos Resultados por Naturezas 

- Demonstração dos Resultados por Funções 

- Demonstração das Alterações do Capital Próprio 

- Demonstração dos Fluxos de Caixa 

- 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 e as respetivas Demonstrações Financeiras foram submetidas à apreciação de uma 

sociedade de Revisores Oficiais de Contas, cujo Relatório de Auditoria figura num capítulo mais à frente no 

presente Relatório e Contas. 

A economia portuguesa continuou a crescer durante o ano de 2018 a um ritmo superior à média europeia e ao 

observado na última década. Este dinamismo foi transversal à generalidade dos setores de atividade verificando-

se também uma melhoria dos índices do nível de desemprego. 

Esta melhoria da economia portuguesa contribuiu para um bom desempenho económico da Região Sul da Ordem 

dos Engenheiros. Esse bom desempenho económico está expresso no Resultado Líquido do Exercício (RLE) de 

2018 que foi positivo e cifrou-se em 235.569,46 euros. 

Este valor representa um desvio positivo de aproximadamente 234,3 mil euros em relação ao valor previsto no 

Orçamento (1.300,00 euros). Este desvio é consequência de dois fatores: 

o Aumento do número de membros superior ao previsto no orçamento 

o As principais rúbricas de rendimentos (quotas e joias) registam valores acima dos valores 

orçamentados 

 

Em 2018 e comparativamente a 2017, na rúbrica de Gastos verificou-se um aumento de 2,3%, equivalente a 37,8 

mil euros. 
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No mesmo período, a rúbrica de Rendimentos registou também um aumento de 3,3%, equivalente a 62,1 mil 

euros. 

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

Através de uma gestão equilibrada dos recursos financeiros e humanos por parte do Conselho Diretivo da Região 

Sul, foi possível conseguir uma subida dos Resultados Líquidos do exercício mantendo-se, no entanto, uma 

grande e visível atividade ao nível dos Conselhos Regionais de Colégio, das Delegações Distritais da Região Sul e 

do próprio Conselho Diretivo em benefício dos seus membros. 

De referir que os Resultados Líquidos do Exercício representam 12,2% do total dos Rendimentos Líquidos da 

Região Sul. 

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. 

Os aspetos fundamentais a ter em conta no Balanço, prendem-se com a distinção entre corrente e não corrente. 

O balanço da Região Sul contempla essa distinção separando os ativos e passivos correntes dos ativos e passivos 

não correntes. 

Em termos genéricos, a distinção entre corrente e não corrente está relacionada com o período de doze meses 

ou com o decurso normal do ciclo operacional. Uma quantia deve ser classificada como corrente quando se 

espera que seja recuperada ou liquidada num prazo inferior a doze meses. 

O balanço de uma entidade permite também a comparação do ativo com o passivo proporcionando um retrato 

da situação financeira decorrente dos valores apresentados nas contas de Fundos Patrimoniais. 

Da análise do Balanço a 31 de dezembro de 2018, constatamos que as principais rúbricas não sofreram alterações 

significativas de 2017 para 2018, continuando a verificar-se no exercício de 2018 a manutenção da solidez 

financeira da Região Sul. Essa solidez fica bem evidenciada nos mais de 6,2 milhões de euros de Fundos 

Patrimoniais. 

São de referir os seguintes factos: 

− Ativo não Corrente 

Esta rúbrica registou um decréscimo de 2017 para 2018 de aproximadamente -114,1 mil euros 

(correspondente a -4,2%). 

O valor desta rúbrica é constituído basicamente por Ativos Fixos Tangíveis, e em particular, pelo 

correspondente a metade do valor líquido de cada um dos dois edifícios da sede em Lisboa. 

Os dois imóveis estão, nesta data, registados na contabilidade da Região Sul e do Conselho Diretivo 

Nacional (CDN) a preços de aquisição adicionados dos gastos das obras de beneficiação que foram 

sendo efetuadas nos dois edifícios, ao longo dos anos. 

Inclui, também, o valor líquido contabilístico dos imóveis das quatros sedes das delegações 

distritais: 

- Delegação Distrital de Faro 

- Delegação Distrital de Santarém 

- Delegação Distrital de Évora 



 

- Delegação Distrital de Portalegre 

No montante total do Ativo não corrente encontra-se também registado o valor de 

aproximadamente 111,1 mil euros referente a investimentos em obras de remodelação do 

auditório Armando Lencastre. 

De salientar ainda que a 31 de dezembro de 2018, a Região Sul não tinha investimentos em curso. 

Todo o investimento em Ativos Fixos Tangíveis efetuado nos últimos anos, reflete a preocupação 

do Conselho Diretivo da Região Sul no bem-estar e na melhoria do atendimento aos Membros, na 

dignidade e imagem da Ordem dos Engenheiros, refletido no contínuo investimento na 

modernização das instalações e dos sistemas de comunicação da Região Sul. 

− Ativo Corrente – Fundadores / Beneméritos / Patrocinadores / Doadores / Associados / Membros 

Estão registados nesta conta os seguintes saldos: 

o Região Norte: 4.811,62 euros 

o Região Centro: 113,04 euros 

o Região Açores: 524,09 euros 

o Quotas por receber: 370.062,00 euros 

o Joias por receber: 2.100,00 euros 

Está também registada nesta rúbrica uma imparidade acumulada de 255.830,85 euros. No Anexo, 

mais à frente no capítulo das Demonstrações Financeiras, encontra-se discriminado por anos o 

valor das quotas em divida e o cálculo das imparidades (Nota 9 do Anexo). 

De assinalar a existência de um controlo rigoroso dos saldos e transferências entre o Conselho 

Diretivo Nacional e a Região Sul. Esse controlo simplifica a posterior elaboração das contas únicas 

da Ordem dos Engenheiros. 

− Ativo Corrente – Caixa e Depósitos Bancários 

Manteve-se a tendência para o aumento do valor desta rúbrica. De 2017 para 2018 registou-se um 

aumento de, aproximadamente, 396,6 mil euros (11,5%). O valor das disponibilidades detidas pela 

Região Sul tem vindo a aumentar nos últimos exercícios por dois fatores: 

o Aumento do número de membros com o consequente aumento dos Rendimentos (Quotas, 

joias e outras rúbricas) mantendo-se estabilizados os Gastos estruturais 

o Aplicação de políticas rigorosas ao nível dos Gastos e de politicas seletivas ao nível dos 

investimentos efetuados pela Região Sul 

Esta rúbrica regista a 31 de dezembro de 2018 um valor de aproximadamente 3,84 milhões de 

euros, valor que evidencia a boa solidez financeira da Região Sul, sendo que a quase totalidade 

desta verba (3,715 milhões) está aplicada em depósitos a prazo constituídos em várias instituições 

bancárias, que têm uma taxa de remuneração variável e que é periodicamente negociada com a 

banca, aquando do vencimento ou renovação de cada aplicação. 

− Fundos Patrimoniais 

Esta classe de contas é resultado da diferença entre o Ativo e o Passivo e retrata a situação 

financeira da Região Sul, constatando-se que, no exercício de 2018, se continuou a verificar um 

reforço do valor dos Fundos Patrimoniais. 

O valor registado de cerca de 6,214 milhões de euros, é inferior à soma do valor registado em duas 

rúbricas do Ativo: 

o Ativos fixos tangíveis: 2,622 milhões de euros 



 

o Caixa e depósitos bancários: 3,839 milhões de euros 

Este indicador é revelador da solidez financeira da Região Sul. 

− Fundos Patrimoniais – Outras variações nos fundos patrimoniais 

Esta rúbrica regista as comparticipações do Conselho Diretivo Nacional (CDN) nos investimentos da 

Região Sul e, mais uma vez, não teve movimentos no exercício de 2018. 

De salientar que, nos últimos anos, a Região Sul investiu mais de 1,1 milhões de euros na aquisição, 

modernização e apetrechamento das suas instalações (sede e delegações distritais) e registou 

comparticipações do Conselho Diretivo Nacional no montante de 87,6 mil euros, ou seja, 

aproximadamente 8%. 

− Passivo 

O Passivo não corrente da Região Sul é zero o que espelha a não existência de dívidas de médio e 

longo prazo (mais de 12 meses). 

Regista-se ainda que a Região Sul não tem nenhum financiamento (empréstimo bancário, leasing, 

renting, etc.) em Instituições Bancárias nacionais ou estrangeiras. 

A rúbrica de Fornecedores do Passivo corrente teve um aumento de aproximadamente 39 mil euros 

registando um valor residual de 84,1 mil euros. Este aumento é consequência do registo em 

dezembro de duas faturas de montante elevado (CTT e SHL) e que foram liquidadas já em janeiro 

de 2019. De salientar que as faturas por regularizar no fecho do exercício estavam todas dentro dos 

prazos de pagamento acordados com os fornecedores. 

A rúbrica de Fundadores / Beneméritos / Patrocinadores / Doadores / Associados / Membros, 

regista uma ligeira diminuição de aproximadamente -3,8 mil euros. Estão registados nesta conta os 

seguintes saldos: 

o Conselho Diretivo Nacional (CDN): 78.762,99 euros 

o Região Madeira: 641,68 euros 

o Membros da Região Sul com saldos credores: 13.883,64 euros 

O Passivo da Região Sul regista assim um aumento de aproximadamente 79,7 mil euros (21,9%). 

 

Para o exercício de 2019 estão previstos alguns investimentos, nomeadamente: 

• Conclusão do investimento na modernização e aquisição de equipamentos e mobiliário para o 

Auditório Armando Lencastre na sede em Lisboa 

• Remodelação e atualização dos elevadores do edifico Sidónio Pais 

• Aquisição de equipamento ou reparação pontual dos equipamentos e do sistema de AVAC 

• Substituição de algum equipamento informático de uso diário pelos serviços da Região Sul 

• Aquisição de equipamento ou reparação pontual ao nível de outros equipamentos (estores e 

equipamento do restaurante da OE) 

• Modernização do espaço ocupado pelo restaurante da Ordem dos Engenheiros 

 

A política de investimentos da Região Sul continuará a ser feita doseadamente e de forma moderada, de modo 

a não afetar a solidez financeira da Região Sul e procurando manter o total do valor do Passivo em valores 

residuais e pouco significativos. 



 

 

  

Valores em Euros

(CÓDIGO CONTAS) NOTAS 31.12.2018 31.12.2017

Ativo não corrente

Ativos fixos tangíveis 43 e 453 1 2 622 010,23 € 2 734 965,86 €

Bens do património histórico e cultural 432

Ativos intangíveis 44 (exc. 441) e 454 2 1 292,16 € 3 233,24 €

Investimentos financeiros 41 1 794,48 € 988,09 €

2 625 096,87 € 2 739 187,19 €

Ativo corrente

Inventários 32/3/4/5/6/9 3 25 465,64 € 28 158,69 €

Créditos a receber 21 (exc. 218) e 228/9 11 117,00 € 4 283,50 €

Estado e outros entes públicos 24 2 547,43 € 6 352,69 €

Diferimentos 28 5 27 903,36 € 35 808,49 €

Outros ativos correntes 141 e 22/3/7/9 3 734,00 € 7 182,02 €

Caixa e depósitos bancários 11/2/3 6 3 839 036,76 € 3 442 481,29 €

4 031 584,09 € 3 602 269,39 €

6 656 680,96 € 6 341 456,58 €

Fundos 51

Excedentes técnicos 52

Reservas 55 444 534,16 € 444 534,16 €

Resultados transitados 56 5 445 981,96 € 5 234 647,30 €

Excedentes de revalorização 58

Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais 59 87 600,00 € 87 600,00 €

Resultado líquido do período 818 7 235 569,46 € 211 334,66 €

6 213 685,58 € 5 978 116,12 €

Passivo não corrente

Provisões 29

Provisões específicas 298

Financiamentos obtidos 25

Outras contas a pagar 21/3/6/7 e 273 e 2742

0,00 € 0,00 €

Passivo corrente

Fornecedores 22 84 064,37 € 45 106,11 €

Adiantamentos de clientes e utentes 218

Estado e outros entes públicos 24 15 304,12 € 12 262,64 €

Financiamentos obtidos 25

Diferimentos 28 8 123 747,38 € 105 708,09 €

Outras passivos correntes 21/3/7/8 e 1422/1432 126 591,20 € 103 162,10 €

442 995,38 € 363 340,46 €

442 995,38 € 363 340,46 €

6 656 680,96 € 6 341 456,58 €

Obs.: Ver notas do balanço na página seguinte

Total do Ativo

Fundadores / beneméritos / patrocinadores

/ doadores / associados / membros

Fundadores / beneméritos / patrocinadores

/ doadores / associados / membros

Fundos Patrimoniais e Passivo

Total do Passivo

Subtotal

Fundos Patrimoniais

Subtotal

Subtotal

26 4 121 779,90 €

26

Total dos Fundos Patrimoniais

Passivo

78 002,71 €

93 288,31 €

Ordem dos Engenheiros - Região Sul

Fundadores / beneméritos / patrocinadores

/ doadores / associados / membros
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Ativo

97 101,52 €

Subtotal

Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo



 

 
  

Notas do Balanço:

8. No saldo credor dos diferimentos o valor registado corresponde aos investimentos em curso na Região Sul e imputados ao CDN.

6. Regista-se o acréscimo de aproximadamente 397 mil euros no valor desta rubrica e o seu montante está quase na sua totalidade aplicado 

em  depósitos a prazo repartidos por várias instituições financeiras (3,72 milhões de euros).

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

3. Esta conta contém o valor dos produtos de merchandising da Região Sul.

4. Estão registados nesta rubrica aproximadamente 370,1 mil euros de quotas de exercícios anteriores ainda não pagas pelos membros e 

sobre este valor foi estimada uma imparidade acumulada no montante de 255,8 mil euros.

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

5. O saldo devedor dos diferimentos é maioritariamente constituido por duas verbas: Uma relativa à especialização anual do valor 

referente a seguros contratados pela Região Sul (12,1 mil euros) e outra verba relativa à parcela de investimentos comuns distribuída pelo 

CDN à Região Sul (13,8 mil euros).

1. Este montante contém o valor bruto dos Ativos Fixos Tangíveis (AFT) (€ 4.439.241,01), descontadas as Depreciações

Acumuladas (€ 1.817.230,78). De salientar que em 31-12-2018 a Região Sul não tinha Investimentos em Curso.

Apesar de se registar um aumento do valor bruto dos AFT, verifica-se uma diminuição do respetivo valor liquido em 2018 relativamente ao 

período anual anterior. Este facto deve-se ao efeito redutor das Depreciações.

O Presidente em exercício O Secretário O Tesoureiro 

Jorge Grade Mendes Maria Helena Kol Rodrigues Arnaldo Moreira Pêgo 

   

O Vogal O Vogal O Vogal 

Maria Filomena Ferreira Arménio Figueiredo Gil Esperança Manana 

   

O Assessor Financeiro   

Armando Bernardo (CC 17011)   
 



 

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

os itens de Rendimentos e de Gastos reconhecidos num período devem ser incluídos nos Resultados. 

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 (a sua natureza). 

Em 31 de dezembro de 2018, a Região Sul regista nas contas 71 e 72 (Vendas e Serviços Prestados), o valor de 

aproximadamente 1,9 milhões de euros, o que representa um aumento de cerca de 81,4 mil euros, ou seja, 

aproximadamente 4,5%, quando comparado com o valor obtido no mesmo período do ano anterior (2017). 

O total dos Rendimentos da Região Sul em 2018 aumentou, aproximadamente, 62,1 mil euros (3,3%). 

A repartição dos Rendimentos e o peso de cada rúbrica no total dos Rendimentos, em 2018 e 2017, foram 

respetivamente os seguintes: 

 
 

 

 

Por outro lado, no que se refere ao Total dos Gastos da Região Sul verificou-se também um aumento num valor 

que ronda os 37,8 mil euros (2,3%). 

A repartição dos Gastos e o peso de cada rúbrica no total dos Gastos em 2018 e 2017 foram os seguintes: 
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Nas próximas páginas do relatório serão analisados em pormenor os Rendimentos e os Gastos fazendo a 

comparação ao exercício anterior (2017) e ao orçamento para o ano de 2018. 
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PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 Valores em Euros

RENDIMENTOS E GASTOS (CÓDIGO CONTAS) NOTAS 31.12.2018 31.12.2017

Vendas e serviços prestados 71 e 72 1 1 897 467,77 € 1 816 110,30 €
Subsídios à exploração 75
Variação nos inventários da produção 73
Trabalhos para a própria entidade 74

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 61 -2 922,62 € -2 428,95 €
Fornecimentos e serviços externos 62 2 -720 686,11 € -636 357,16 €
Gastos com o pessoal 63 3 -701 951,24 € -667 870,34 €
Ajustamento de inventários (perdas / reversões) 652 e 7622
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões) 651 e 7621 -89 497,90 € -116 979,95 €
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 78 (exc. 785) 32 999,93 € 45 491,53 €
Outros gastos 68 (exc. 685) -57 267,40 € -108 593,14 €

Gastos / reversões de depreciação e de amortização 64 e 761 -130 102,55 € -132 365,04 €

Juros e rendimentos similares obtidos 79 4 7 529,58 € 14 337,88 €
Juros e gastos similares suportados 69 -10,47 €

Resultado operacional (antes de impostos (EBT) 811 235 569,46 € 211 334,66 €

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

Resultado líquido do período 818 5 235 569,46 € 211 334,66 €

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)
358 142,43 € 329 372,29 €

Resultado operacional (antes de gastos de financiamentos e 

impostos (EBIT)

Resultado das atividades descontinuadas (líquido de 

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

197 007,25 €228 039,88 €



 

 

  

Notas da Demonstração dos Resultados por Naturezas:

2. Regista-se um aumento do valor dos FSE. Esse aumento é consequência da contabilização no exercício de 2018 de gastos relativos às eleições 

para o mandato 2019 - 2022 e, por outo lado, a um aumento do valor dos gastos com os cursos de formação disponibilizados aos menbros da 

Ordem dos Engenheiros.

5. Regista-se uma subida do Resultado Liquido comparativamente ao exercício de 2017 e acima do valor orçamentado para o período (2018).

Este aumento é consequência do acréscimo dos Rendimentos da Região Sul (ver capitulo seguinte das Demonstrações Financeiras).

4. Apesar dos valores registados no total das Disponibilidades terem subido de 2017 para 2018, regista-se nesta rubrica uma continuada redução 

do seu valor. Esta redução é consequência da contenção pela banca das taxas de juro passivas.

3. O aumento aqui verificado foi consequência da introdução de uma tabela salarial e o respetivo ajustamento da remuneração de alguns 

colaboradores da Região Sul. Esta politica foi introduzida pelo CDN e depois alargada às regiões da Ordem dos Engenheiros.

1. A principal componente dos Serviços prestados é representada pelo valor líquido das quotas debitadas aos membros da Região Sul. No valor 

total dessas quotas, que ascendeu a € 2.702.501,00, estão incluídos € 196.929,00 de quotas ainda não regularizadas pelos membros. A contribuição 

da Região Sul para o CDN foi de € 1.246.6119,27.

O Presidente em exercício O Secretário O Tesoureiro 

Jorge Grade Mendes Maria Helena Kol Rodrigues Arnaldo Moreira Pêgo 

   

O Vogal O Vogal O Vogal 

Maria Filomena Ferreira Arménio Figueiredo Gil Esperança Manana 

   

O Assessor Financeiro   

Armando Bernardo (CC 17011)   
 



 

Em 2018, os Rendimentos Brutos da Região Sul atingiram o valor de 3.256.616,55 euros, valor superior ao 

registado em 2017 (3.155.054,47 euros), o que representa um aumento de aproximadamente 101,6 mil euros 

(3,2%). 

Desta verba, foi transferido para o Conselho Diretivo Nacional (CDN), o valor de 1.246.619,27 euros, referente à 

repartição do valor das quotas cobradas aos Membros da Região Sul, e o valor de 72.000,00 euros referente à 

transferência para o CDN do valor das taxas de candidatura, ficando o total dos Rendimentos Líquidos da Região 

Sul reduzido ao valor de 1.937.997,28 euros, valor que representa um aumento de aproximadamente 62,1 mil 

euros (3,3%) em relação a 2017. 

 

De salientar que a Região Sul continua a ter à venda nas suas lojas na sede em Lisboa e nas Delegações Distritais 

um conjunto de produtos de merchandising da Ordem dos Engenheiros, nomeadamente, conjuntos de canetas, 

faqueiros, serviços de copos, chapéus-de-chuva, bolas de golf, etc. para além de livros técnicos de Engenharia e 

de Ética e Deontologia Profissional. 

Outros aspetos que merecem destaque especial no comportamento dos Rendimentos em 2018, 

comparativamente a 2017, são: 

− Uma subida do valor de vendas de merchandising e de publicações registando um montante de 

aproximadamente 4,6 mil euros (60,8% de crescimento). 

Não obstante a subida, este valor tem um peso residual ao nível dos Rendimentos. Ainda assim, a 

Região Sul irá continuar a apostar neste tipo de produtos estimulando o interesse dos Membros da 

RENDIMENTOS

1 000 000

1 100 000

1 200 000

1 300 000

1 400 000

1 500 000

1 600 000

1 700 000

1 800 000

1 900 000

2 000 000

2 100 000

2 200 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018



 

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

sua filiação profissional. 

− Um aumento do valor das Quotas (total) em cerca de 48,8 mil euros (1,8%), comparativamente ao 

ano de 2017. Este aumento é consequência direta do aumento do número de membros ativos na 

Região Sul. De referir que, neste valor, estão incluídos 196,9 mil euros de quotas que não foram 

regularizadas pelos Membros (Ver nota 9 do Anexo). 

Esta rúbrica representou, no ano em análise, 83% dos Rendimentos Brutos da Região Sul, quando, 

em 2017, tinha representado 84,1%. Este número demonstra a importância da cobrança de quotas 

nos Rendimentos da Região Sul. Ter diminuído o seu peso de 2017 para 2018 revela um ligeiro 

aumento da importância das outras fontes de Rendimentos. 

 

− Um aumento significativo do valor recebido de Joias, em comparação com o ano anterior, 

correspondente a cerca de 38,5 mil euros (27,4%). 

A joia é o valor pago para um candidato se inscrever na categoria de Membro Efetivo com dispensa 

de Estágio ou para um Membro Estagiário alterar a sua categoria para Membro Efetivo. 

O valor registado em 2018 de 178,6 mil euros implica um aumento de aproximadamente 1.200 

membros na categoria de membros efetivos (inscrição direta com dispensa de estágio ou mudança 

de categoria de membro estagiário para membro efetivo). É um valor acima do verificado nos 

últimos anos. 

− Na rúbrica de Rendimentos referente à emissão de Cédulas Profissionais e Outros Cartões de 

Membro, regista-se um valor insignificante e que está associado à decisão tomada pela Ordem dos 
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Engenheiros em deixar de cobrar, aos seus membros, qualquer custo pela emissão dos cartões de 

membro. 

Apenas tem custo para os membros os cartões pedidos para substituição de cartões emitidos e que 

se encontram ainda dentro da sua validade. 

Ainda assim regista-se o aumento em relação ao ano anterior de 14,2% e de se verificar um aumento 

continuado do seu valor nos últimos três anos coincidente com a entrada em funcionamento do 

SIGOE e do balcão único eletrónico da Ordem dos Engenheiros. 

− A rúbrica de Declarações e Certificados de Inscrição regista um aumento de 5,6% atingindo um 

valor de aproximadamente 92 mil euros. Mantém-se assim a tendência registada nos últimos anos 

de subida do número de documentos profissionais emitidos para os membros. 

Reflete a subida do investimento no setor das Obras Públicas e da Construção Civil. 

− Verifica-se também uma subida no valor da rúbrica de Formação Profissional e Cultural. No 

entanto, salienta-se que essa subida do valor registado é consequência do aumento do número de 

ações e não do aumento unitário do valor das ações. 

Continuou assim a política do Conselho Diretivo da Região Sul em promover ações de valorização 

profissional e cultural para os Membros da Ordem dos Engenheiros mantendo os preços acessíveis 

aos membros e suportando parte dos custos dessas ações. 

Esta rúbrica apresenta os seguintes valores nos últimos anos: 

 

O valor de 2018 representa um aumento de 16,9% comparativamente a 2017. 

− A rúbrica de Vendas e Serviços Prestados teve um aumento de 81,4 mil euros (4,5%). 

− De registar que, nos últimos anos e, nomeadamente em 2018, a Região Sul não recebeu nenhum 

subsídio de entidades públicas ou privadas. 

− Em 2013 verificou-se o último registo de Rendimentos na rúbrica de Outros Rendimentos e Ganhos 

- Comparticipação de Seguros. Esse Rendimento era entregue à Região Sul tendo por base o 

contrato de seguro regulado pelo Protocolo existente entre a Ordem dos Engenheiros e a 

seguradora AXA. 

Entre 2014 e 2018 não foi contabilizada nenhuma verba nesta rúbrica das contas da Região Sul. 

− A rúbrica de Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares registou uma nova redução do seu 

valor em cerca de -6,8 mil euros (-47,5%) comparativamente a 2017, continuando a refletir-se as 

baixas taxas de juro praticadas pela banca na remuneração das aplicações a prazo. 

O Conselho Diretivo da Região Sul continuou em 2018 a privilegiar a segurança dos fundos da Região 

Sul em detrimento dos resultados financeiros e, por isso, manteve a política de utilização de diversas 

instituições financeiras e não aplicou fundos em operações que tivessem risco para o capital 

investido. 

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Formação 130 602,00 111 747,90 104 986,50 125 165,00 155 927,05 181 582,92 266 880,00 273 791,25



 
 

Realizado 

JAN-DEZ 

2018

Orçamento 

JAN-DEZ 

2018

Realizado 

JAN-DEZ 

2017

(A) (B) (C)

(€) (€) (€) (%) (€) (€) (%)

71 Vendas

De mercadorias 4 564,72 5 000 -435 -8,7% 2 838,16 1 727 60,8%

De publicações 0,00 0 0 0,0% 0,00 0 0,0%

4 564,72 5 000 -435 -8,7% 2 838,16 1 727 60,8%

72 Prestações de Serviços

Quotas (total) 2 702 501,00 2 600 000 102 501 3,9% 2 653 665,00 48 836 1,8%

       Contribuição p/ o CDN -1 246 619,27 -1 269 000 -22 381 -1,8% -1 221 114,76 25 505 2,1%

Quotas - receita própria da Região Sul 1 455 881,73 1 331 000 124 882 9,4% 1 432 550,24 23 331 1,6%

Joias 178 550,00 137 250 41 300 30,1% 140 100,00 38 450 27,4%

1 634 431,73 1 468 250 166 182 11,3% 1 572 650,24 61 781 3,9%

Cédulas Profissionais 2 850,00 1 000 1 850 185,0% 2 495,00 355 14,2%

       Transferência p/ o CDN 0,00 0 0 0,0% 0,00 0 0,0%

Cédulas - receita própria da Região Sul 2 850,00 1 000 1 850 185,0% 2 495,00 355 14,2%

Outros cartões de membro 0,00 0 0 0,0% 0,00 0 0,0%

2 850,00 1 000 1 850 185,0% 2 495,00 355 14,2%

Declarações e Certificados de Inscrição 91 672,00 85 000 6 672 7,8% 86 773,00 4 899 5,6%

Formação 130 602,00 145 000 -14 398 -9,9% 111 747,90 18 854 16,9%

Lazer e Desporto 6 243,06 13 000 -6 757 -52,0% 8 063,47 -1 820 -22,6%

Cedência de Instalações e de Meios 13 073,21 22 000 -8 927 -40,6% 16 756,78 -3 684 -22,0%

Taxas de candidatura 72 000,00 112 960 -40 960 -36,3% 58 000,00 14 000 24,1%

       Transferência p/ o CDN -72 000,00 -112 960 -40 960 -36,3% -58 000,00 14 000 -24,1%

Taxas de Reativação e Avaliações Curriculares 13 980,00 13 500 -480 3,6% 12 540,00 -1 440 -11,5%

Outras Rubricas 51,05 1 500 -1 449 -96,6% 2 245,75 -2 195 -97,7%

255 621,32 280 000 -24 379 -8,7% 238 126,90 17 494 7,3%

Vendas e Serviços Prestados 1 897 467,77 1 754 250 143 218 8,2% 1 816 110,30 81 357 4,5%

75 Subsídios à Exploração

Do Estado e Outros Entes Públicos 0,00 0 0 0,0% 0,00 0 0,0%

De Outras Entidades 0,00 0 0 0,0% 0,00 0 0,0%

0,00 0 0 0,0% 0,00 0 0,0%

78 Outros Rendimentos e Ganhos

Comparticipação de Seguros 0,00 0 0 0,0% 0,00 0 0,0%

Correções Rel. a Per. Ant. e Comp. Amort. (CDN) 26 608,59 23 500 3 109 -13,2% 26 104,97 504 1,9%

Outras Rubricas 6 391,34 3 500 2 891 82,6% 19 386,56 -12 995 -67,0%

32 999,93 27 000 6 000 22,2% 45 491,53 -12 492 -27,5%

79 Juros, Dividendos e Outros Rendim. Similares 7 529,58 23 500 -15 970 -68,0% 14 337,88 -6 808 -47,5%

TOTAL DOS RENDIMENTOS 1 937 997,28 1 804 750 133 247 7,4% 1 875 939,71 62 058 3,3%

Rubricas

DISTRIBUIÇÃO DOS RENDIMENTOS POR NATUREZA JAN-DEZ2018

Comparação com o Orçamento e o período homólogo do ano anterior

Desvio

(A) - (B)

Desvio

(A) - (C)



 

Em 2018, os Gastos da Região Sul atingiram o valor de 1.702.427,82 euros, valor superior ao registado em 2017 

(1.664.605,05 euros), o que representa um aumento de aproximadamente 37,8 mil euros (2,3%). 

Apesar dessa subida e da melhoria da economia portuguesa e da consequente subida dos valores dos 

Rendimentos obtidos pela Região Sul, continuou, como objetivo do Conselho Diretivo da Região Sul, manter os 

Gastos do exercício devidamente controlados e ao nível dos últimos anos. 

 

 

Na componente dos Gastos, destacam-se as seguintes rúbricas: 

− Fornecimentos e Serviços Externos (FSE) 

Rúbrica sobre a qual continuou a incidir um maior esforço de contenção e de boa utilização dos 

recursos disponíveis, tendo os FSE atingido o montante de aproximadamente 720,7 mil euros, o que 

representa um acréscimo de 84,3 mil euros (13,3%) relativamente ao exercício anterior (2017). 
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Dentro desta rúbrica destacam-se as seguintes subcontas: 

o Comunicação 

Com a entrada em funcionamento do SIGOE alterou-se a forma de comunicação entre 

os serviços da Região Sul e os membros, os órgãos eleitos e os avaliadores de relatórios 

de estágio. 

Assim, o envio de correspondência ou de encomendas pelo correio postal foi 

substituído pela comunicação eletrónica. Como consequência, registou-se uma 

continua redução do valor da rúbrica Correios nos últimos anos. 

Em 2018 esta rúbrica cresceu comparativamente a 2017 aproximadamente 7,2 mil 

euros (64,2%). Este crescimento foi originado pela decisão do Conselho Diretivo da 

Região Sul de, no final do ano de 2018, enviar um calendário de 2019 a cada um dos 

membros da Região Sul (foram produzidos 25.600 calendários). Esta decisão resultou 

da reclamação de vários membros, sobretudo os mais idosos e com vários anos de 

inscrição na Ordem dos Engenheiros, por se ter interrompido o envio do calendário 

anual aos membros. Por isso, decidiu o CDRS enviar o calendário de 2019. 

Verifica-se ainda o crescimento da rúbrica de Outras comunicações que inclui as 

comunicações móveis e os meios para a utilização da internet. 

Em 2018 o Conselho Diretivo da Região Sul decidiu modernizar as comunicações 

eletrónicas das Delegações Distritais para permitirem o streaming e a 

videoconferência entre as Delegações e a Sede da Região Sul em Lisboa. Este 

investimento junto com a modernização da régie do auditório da Sede em Lisboa, 
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permite a transmissão dos Cursos de Ética e Deontologia (ou outros cursos) que se 

realizam em Lisboa para as Delegações Distritais. 

Presta-se assim um melhor serviço aos membros. Por outro lado, este sistema permite 

evitar algumas deslocações de colaboradores da Região Sul entre as Delegações 

Distritais e a Sede em Lisboa. 

o Deslocações, Estadas e Transportes 

Tem um aumento de aproximadamente 21,4 mil euros comparativamente a 2017 

(166,0%) e 2,3 mil euros em relação ao orçamentado para o exercício de 2018 (7,2%). 

Parte do aumento é consequência de, ainda em dezembro, se terem contabilizado 

nesta rúbrica aproximadamente 11,2 mil euros de gastos de comparticipação com a 

campanha eleitoral feita pelas listas concorrentes às eleições para o mandato 2019 a 

2022. 

o Publicidade e Propaganda 

Regista uma diminuição de -20,6 mil euros (-72,6%) quando comparado com o 

exercício de 2017 e -69,0% abaixo do valor orçamentado para 2018. 

Foi possível em 2018 usar grande parte do material promocional adquirido no último 

trimestre de 2017. Pretendeu-se esgotar os artigos de merchandising em stock para a 

promoção da Região Sul de forma a poder ser feita uma renovação dos artigos 

utilizados junto de entidades externas como as escolas de engenharia e outras 

entidades. 

O Conselho Diretivo da Região Sul continuou assim a 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 (poderão ser consultadas as ações no capítulo 

anterior deste Relatório e Contas). 

o Trabalhos Especializados 

Apresenta um acréscimo de aproximadamente 31,4 mil euros (22,4%). Este desvio 

explica-se pelos seguintes fatores: 

o Serviços Empresariais de Formação: Aumento de cerca de 46,3 mil euros 

relativamente a 2017 (74,1%). Este aumento é em grande parte explicado 

pelos gastos com a parceria que a Região Sul estabeleceu com a Startup 

Lisboa e cujas faturas começaram a ser contabilizadas em 2018. Esta parceria 

levou à organização de eventos que se debruçaram sobre assuntos de grande 

cariz técnico e tecnológico. 

Destaca-se também o valor da organização de um curso de acústica que foi 

promovido pelo CDRS e efetuado no auditório da sede da Região Sul em 

Lisboa. 

o Outros trabalhos: O aumento de valor desta rúbrica entre 2018 e 2017 é 

explicado pela contabilização em dezembro de 2018 dos serviços da SHL no 

montante aproximado a 13,1 mil euros e referente à revisão do sistema de 

avaliação do desempenho dos colaboradores da Região Sul. 

o Serviços Bancários 



 

Uma das consequências da entrada em funcionamento do Sistema Integrado de 

Gestão do movimento associativo foi que este programa (SIGOE) começou a produzir 

os ficheiros de cobrança (SEPA) dentro das normas bancárias. Esta melhoria permitiu 

uma diminuição dos gastos com os serviços bancários pela Região Sul. 

Em 2018 regista-se uma estabilização do valor desta rúbrica mantendo-se um valor 

equivalente ao contabilizado em 2017. 

o Serviços de Promoção Institucional 

Regista um aumento de aproximadamente 28,7 mil euros (30,4%) comparativamente 

ao ano anterior (2017) e 22,9 mil euros (22,9%) em relação ao orçamento para 2018. 

O Dia Regional do Engenheiro da Região Sul decorreu na cidade de Lisboa. Apesar da 

redução da duração deste evento, os valores praticados pelas empresas onde 

decorreu a cerimónia (Fundação Champalimaud e Convento do Beato) ficaram acima 

do que estava previsto e orçamentado. 

Está também contabilizada nesta rúbrica o valor da deslocação de um membro do 

Conselho Diretivo da Região Sul ao congresso dos Engenheiros da Língua Portuguesa 

que decorreu em Moçambique. 

Apesar do aumento do valor desta rúbrica, continuaram os Serviços de Formação da 

Região Sul a seguir as diretrizes específicas recebidas do Conselho Diretivo da Região 

Sul para a otimização de recursos já existentes e, procurando ainda assim a excelência, 

conseguir também negociar condições vantajosas para a Ordem dos Engenheiros em 

vários eventos e, em particular, no Dia Regional do Engenheiros de 2018, realizado em 

Lisboa. 

− Gastos com o Pessoal 

Esta rúbrica regista um aumento do seu valor de 5,1% em comparação com 2017 (34,1 mil euros) e 

1,8% (12,4 mil euros) relativamente ao orçamentado para o período (2018). Este aumento é 

consequência da introdução de uma tabela salarial na Ordem dos Engenheiros com uma perspetiva 

de carreira para os colaboradores da Ordem e da Região Sul em particular. 

Para implementação da tabela salarial foi necessário fazer alguns ajustes pontuais na remuneração 

de alguns colaboradores. 

Ainda em 2018 foi estabilizado o quadro dos colaboradores da Região Sul com a entrada da Dr.ª. 

Mariana de Castro que veio ocupar o cargo de Coordenadora dos Serviços de Formação, 

Comunicação e Cultura. 

Neste momento a Região Sul e o Conselho Diretivo Nacional repartem os seguintes colaboradores: 

o Eng. Carlos Pereira, Coordenador do Gabinete de Informática, Tecnologias da 

Informação e Comunicação 

o Eng. Miguel Pinto, Coordenador do Gabinete de Manutenção e Gestão dos Ativos 

Imobiliários 

o Nuno Sá Fernandes, rececionista / telefonista 

As subcontas de Gastos com o Pessoal – Outras e Seguros registam os seguintes valores: 

o Seguros de acidentes no trabalho e doenças: 3.083,48 euros 

o Seguro de saúde: 10.995,08 euros 

o Segurança e higiene no trabalho: 720,00 euros 



 

o Outros: 12.705,35 euros 

− Gastos de Depreciação e de Amortização 

Depois dos investimentos efetuados nos anos anteriores com o consequente aumento dos Ativos 

Fixos Tangíveis e do valor dos respetivos Gastos de Depreciação e de Amortização, o exercício de 

2018 continua a evidenciar uma estabilização dos valores registados nesta rúbrica. O investimento 

efetuado na modernização do auditório já está devidamente contabilizado. 

A rúbrica regista uma redução de -1,7% (cerca de -2,3 mil euros) relativamente ao exercício do ano 

anterior. O total destes gastos foi de cerca de aproximadamente 130,1 mil euros. 

− Perdas por imparidade 

A expressão ‘Perda por Imparidade’ é definida pelas Normas Internacionais de Contabilidade como 

o valor pelo qual a quantia escriturada de um ativo excede a sua quantia recuperável. 

Seguindo o conselho dos auditores e aplicando um critério uniforme na Ordem dos Engenheiros 

para a contabilização das quotas ainda não pagas pelos membros no final do exercício, a Região Sul 

procedeu em 2018 à contabilização do montante em divida. O valor total acumulado de quotas não 

pagas pelos membros é de 370.062,00 euros e 2.100,00 euros de joias. Todavia, considera-se que 

uma parte desse valor não será regularizada pelos membros, pelo que, se procedeu ao ajuste do 

valor de imparidades. Assim a Região Sul tem 255.830,85 euros de imparidades (ver nota 9 do 

Anexo) sendo que 89.497,90 euros foram constituídos no exercício corrente. 

O novo Estatuto da Ordem dos Engenheiros (EOA) veio alterar os procedimentos e implicações de 

suspensão dos membros pelo não pagamento de quotas. O que era um processo administrativo 

previsto no antigo Estatuto passou agora a ser uma sanção disciplinar de suspensão. Prevê-se que 

esta alteração seja de difícil execução e demorada, pelo que o Conselho Jurisdicional já está a 

trabalhar numa alteração ao Regulamento Disciplinar para facilitar a aplicação da sanção disciplinar 

de suspensão aos membros que incumpram o dever de pagar quotas. 

De referir ainda que a Lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro, que estabelece o regime jurídico de criação, 

organização e funcionamento das associações públicas profissionais, prevê no seu Art.º 43, nº 4, 

que a cobrança dos créditos resultantes das receitas previstas nas alíneas a) e b) do n.º 1 segue o 

processo de execução tributária. 

− A rúbrica de Outros Gastos e Perdas regista em 2018 o montante de aproximadamente 57,3 mil 

euros. Este montante representa uma redução de -51,3 mil euros (-47,3%) e resulta de em 2017 

estar contabilizado nesta rúbrica o pagamento ao CDN de 56.960,00 euros referentes às Taxas de 

Candidatura de 2012 que, nesse exercício, não foram transferidas para o Conselho Diretivo Nacional 

(De referir que, por decisão da Assembleia de Representantes, as taxas de candidatura são uma 

receita do CDN). 

Nesta rúbrica estão também contabilizados os gastos com o Prémio Inovação Jovem Engenheiro 

(iniciativa da Região Sul), os donativos para Associações de Estudantes de Escolas Superiores de 

Engenharia e o donativo à Associação Mutualista dos Engenheiros (AME). 

− A conta de Gastos e Perdas de Financiamento não tem valores contabilizados em 2018. 
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61 Custo das Mercadorias Vendidas 2 922,62 4 000 -1 077 -26,9% 2 428,95 494 20,3%

62 Fornecimentos e Serviços Externos

Energia e Fluídos 47 374,31 52 350 -4 976 -9,5% 48 269,97 -896 -1,9%

Livros e Documentação Técnica 108,05 1 500 -1 392 -92,8% 0,00 108 100,0%

Material de Escritório 12 793,75 13 800 -1 006 -7,3% 14 890,99 -2 097 -14,1%

Rendas e Alugueres 22 223,06 35 000 -12 777 -36,5% 27 116,65 -4 894 -18,0%

Comunicação 36 534,69 41 000 -4 465 -10,9% 26 381,63 10 153 38,5%

      da qual:

Correios 18 515,83 19 000 -484 -2,5% 11 274,84 7 241 64,2%

Outras comunicações 18 018,86 22 000 -3 981 -18,1% 15 106,79 2 912 19,3%

Deslocações, Estadas e Transportes 34 307,28 32 000 2 307 7,2% 12 897,98 21 409 166,0%

Comissões 0,00 0 0 0,0% 0,00 0 0,0%

Honorários 49 016,32 93 200 -44 184 -47,4% 38 488,69 10 528 27,4%

      dos quais:

Cursos e Formação Profissional 11 962,56 51 000 -39 037 -76,5% 11 436,50 526 4,6%

Manutenção de instalações 0,00 2 500 -2 500 -100,0% 0,00 0 0,0%

Assessoria jurídica 0,00 0 0 0,0% 0,00 0 0,0%

Avaliação de Estágios 23 237,62 26 000 -2 762 -10,6% 13 434,48 9 803 73,0%

Est., Gr. Coral, Des. Gráfico e Cursos de E&D 13 816,14 13 700 116 0,8% 13 617,71 198 1,5%

Conservação e Reparação 20 193,18 20 000 193 1,0% 18 810,81 1 382 7,3%

Publicidade e Propaganda 7 757,50 25 000 -17 243 -69,0% 28 333,20 -20 576 -72,6%

Limpeza, Higiene e Conforto 37 796,39 41 000 -3 204 -7,8% 37 602,16 194 0,5%

Vigilância e Segurança 58 164,21 55 800 2 364 4,2% 54 852,71 3 312 6,0%

Trabalhos Especializados 171 166,18 234 900 -63 734 -27,1% 139 788,46 31 378 22,4%

      dos quais:

Contabilidade 26 985,01 28 200 -1 215 -4,3% 26 985,01 0 0,0%

Informática 1 648,42 1 000 648 64,8% 869,63 779 89,6%

Serviços Empresariais de Formação 108 685,03 134 600 -25 915 -19,3% 62 440,05 46 245 74,1%

Manutenção de instalações 0,00 0 0 0,0% 0,00 0 0,0%

Avaliação de Estágios (faturas) 16 994,64 53 600 -36 605 -68,3% 35 947,16 -18 953 -52,7%

Trab. Temp., Des. Gráfico, Trab. de Foto/Vídeo 1 897,17 15 000 -13 103 -87,4% 9 438,16 -7 541 -79,9%

Outros trabalhos 14 955,91 2 500 12 456 498,2% 4 108,45 10 847 264,0%

Serviços Bancários 11 323,88 12 500 -1 176 -9,4% 10 295,67 1 028 10,0%

Serviços Diversos 81 390,63 90 350 -8 959 -9,9% 78 467,55 2 923 3,7%

      dos quais:

Cultura, Convívio e Desporto 8 488,90 13 600 -5 111 -37,6% 15 000,44 -6 512 -43,4%

Despesas de Restauração 49 538,13 65 650 -16 112 -24,5% 37 667,84 11 870 31,5%

Mat. Cons. Corrente, S. Decor. e Consumiveis 17 101,33 9 100 8 001 87,9% 16 996,65 105 0,6%

Outros serviços 6 262,27 2 000 4 262 213,1% 8 802,62 -2 540 -28,9%

Serviços de Promoção Institucional 122 877,71 100 000 22 878 22,9% 94 215,46 28 662 30,4%

      dos quais:

Conceção e Fornec. de Stands e Mat. Prom. 31 916,02 5 000 26 916 538,3% 26 633,09 5 283 19,8%

Org. de Viagens de Promoção Institucional 3 181,17 2 000 1 181 59,1% 2 175,76 1 005 46,2%

Deslocações e Estadas (Prom. Institucional) 6 635,75 5 000 1 636 32,7% 20 196,98 -13 561 -67,1%

Aluguer de Espaços 30 365,71 15 000 15 366 102,4% 1 830,72 28 535 1558,7%

Comunicações e afins 0,00 1 500 -1 500 -100,0% 0,00 0 0,0%

Animação Cultural, Desportiva e Espetáculos 11 188,32 25 000 -13 812 -55,2% 13 773,35 -2 585 -18,8%

Serviços de Catering 31 065,13 40 000 -8 935 -22,3% 22 178,26 8 887 40,1%

Outros Serviços de Promoção 8 525,61 6 500 2 026 31,2% 7 427,30 1 098 14,8%

Outras rubricas 7 658,97 8 100 -441 -5,4% 5 945,23 1 714 28,8%

720 686,11 856 500 -135 814 -15,9% 636 357,16 84 329 13,3%

63 Gastos com o Pessoal

Remunerações do Pessoal 546 490,18 540 950 5 540 1,0% 523 415,33 23 075 4,4%

Horas Extraordinárias e Trabalho Noturno 11 879,26 11 500 379 3,3% 13 427,44 -1 548 -11,5%

Encargos sobre Remunerações 115 973,10 115 100 873 0,8% 109 152,76 6 820 6,2%

Seguros de Acidentes de Trabalho e de Saúde 14 078,56 18 500 -4 421 -23,9% 12 845,23 1 233 9,6%

Outras Rubricas 13 530,14 3 500 10 030 286,6% 9 029,58 4 501 49,8%

701 951,24 689 550 12 401 1,8% 667 870,34 34 081 5,1%

64 Gastos de Depreciação e de Amortização 130 102,55 150 000 -19 897 -13,3% 132 365,04 -2 262 -1,7%

65 Perdas por imparidade 89 497,90 40 000 49 498 123,7% 116 979,95 -27 482 -23,5%

68 Outros Gastos e Perdas

Impostos 258,07 500 -242 -48,4% 12,71 245 1930,4%

Prémio Inovação Jovem Engenheiro 17 500,00 17 500 0 0,0% 17 500,00 0 0,0%

Donativos, Subsidios e outros apoios cocedidos 9 468,59 10 000 -531 -5,3% 9 034,75 434 4,8%

Correções Rel. a Per. Ant. e Comp. Amort. (CDN) 30 040,74 35 400 -5 359 -15,1% 82 045,68 -52 005 -63,4%

57 267,40 63 400 -6 133 -9,7% 108 593,14 -51 326 -47,3%

69 Gastos e Perdas de Financiamento 0,00 0 0 0,0% 10,47 -10 -100,0%

TOTAL DOS GASTOS 1 702 427,82 1 803 450 -101 022 -5,6% 1 664 605,05 37 823 2,3%

RESULTADO LIQUIDO 235 569,46 1 300 234 269 18020,7% 211 334,66 24 235 11,5%

TOTAL DOS RENDIMENTOS 1 937 997,28 1 804 750 133 247 7,4% 1 875 939,71 62 058 3,3%

DISTRIBUIÇÃO DOS GASTOS POR NATUREZA JAN-DEZ2018

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 2018 Valores em Euros

2018 2017

Vendas e serviços prestados + 1 1 882 680,80 € 1 800 349,68 €

Custo das vendas e dos serviços prestados - 614 266,45 € 604 892,98 €

Resultado bruto = 1 268 414,35 € 1 195 456,70 €

Outros rendimentos + 2 55 316,48 € 75 590,03 €

Gastos de distribuição -

Gastos administrativos - 1 023 722,51 € 963 962,25 €

Gastos de investigação e desenvolvimento -

Outros gastos - 64 438,86 € 95 739,35 €

Resultados operacional (antes de gastos de financ. e impostos) = 235 569,46 € 211 345,13 €

Gastos de financiamento líquidos - 2 10,47 €

Resultados antes de impostos = 235 569,46 € 211 334,66 €

Imposto sobre rendimento do período -/+

Resultado liquido do período = 3 235 569,46 € 211 334,66 €

Resultado das atividades descontinuadas (l iquido 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. Continuou-se a verificar no exercicio de 2018 a inexistência de endividamento bancário nas contas da RS. Por isso, não existem 

valores de juros suportados.

Por outro lado, os juros obtidos encontram-se incluídos na rubrica Outros rendimentos.

O valor registado em 2017 refere-se a juros de mora que foram debitados à RS.

3. Ver nota 5 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, 

l íquido da contribuição entregue ao CDN.



 

 

 

Ordem dos Engenheiros - Região Sul

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 Valores em Euros

Fundos
Excedentes 

técnicos
Reservas

Resultados 

transitados

Ajustamentos 

em ativos 

financeiros

Excedentes de 

revalorização

Outras 

variações nos 

fundos 

patrimoniais

Resultado 

líquido do 

período

Total

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2017 1 444 534,16 € 5 225 616,26 € 87 600,00 € 9 031,04 € 5 766 781,46 € 5 766 781,46 €

ALTERAÇÕES NO PERÍODO

Primeira adoção de novo referencial contabilístico

Alterações de políticas contabilísticas

Diferenças de conversão de demonstrações financeiras

Realização do excedente de revalorização de ativos fixos 

tangíveis e intangíveis

Excedentes de revalorização de ativos fixos tangíveis e 

intangíveis e respetivas variações

Ajustamentos por impostos diferidos

Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais 9 031,04 € -9 031,04 € 0,00 € 0,00 €

2 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9 031,04 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -9 031,04 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 3 211 334,66 € 211 334,66 € 0,00 € 211 334,66 €

RESULTADO INTEGRAL 4=2+3 211 334,66 € 211 334,66 € 0,00 € 211 334,66 €

OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO

Fundos

Subsídios, doações e legados

Distribuições

Outras operações

5

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2017 6=1+2+3+5 0,00 € 0,00 € 444 534,16 € 5 234 647,30 € 0,00 € 0,00 € 87 600,00 € 211 334,66 € 5 978 116,12 € 0,00 € 5 978 116,12 €

Total dos 

Fundos 

Patrimoniais

DESCRIÇÃO NOTAS

Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe

Interesses 

minoritários

Ordem dos Engenheiros - Região Sul

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 Valores em Euros

Fundos
Excedentes 

técnicos
Reservas

Resultados 

transitados

Ajustamentos 

em ativos 

financeiros

Excedentes de 

revalorização

Outras 

variações nos 

fundos 

patrimoniais

Resultado 

líquido do 

período

Total

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2018 1 444 534,16 € 5 234 647,30 € 87 600,00 € 211 334,66 € 5 978 116,12 € 5 978 116,12 €

ALTERAÇÕES NO PERÍODO

Primeira adoção de novo referencial contabilístico

Alterações de políticas contabilísticas

Diferenças de conversão de demonstrações financeiras

Realização do excedente de revalorização de ativos fixos 

tangíveis e intangíveis

Excedentes de revalorização de ativos fixos tangíveis e 

intangíveis e respetivas variações

Ajustamentos por impostos diferidos

Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais 211 334,66 € -211 334,66 € 0,00 € 0,00 €

2 0,00 € 0,00 € 0,00 € 211 334,66 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -211 334,66 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 3 235 569,46 € 235 569,46 € 0,00 € 235 569,46 €

RESULTADO INTEGRAL 4=2+3 235 569,46 € 235 569,46 € 0,00 € 235 569,46 €

OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO

Fundos

Subsídios, doações e legados

Distribuições

Outras operações

5

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2018 6=1+2+3+5 0,00 € 0,00 € 444 534,16 € 5 445 981,96 € 0,00 € 0,00 € 87 600,00 € 235 569,46 € 6 213 685,58 € 0,00 € 6 213 685,58 €

DESCRIÇÃO NOTAS

Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe

Interesses 

minoritários

Total dos 

Fundos 

Patrimoniais



 

 

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 Valores em Euros

2018 2017

Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto

Recebimentos de clientes + 1 3 137 253,54 € 3 041 289,69 €

Pagamentos a fornecedores - -664 006,53 € -645 048,21 €

Pagamentos ao pessoal - -694 428,85 € -656 797,20 €

Caixa gerada pelas operações +/- 1 778 818,16 € 1 739 444,28 €

Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento -/+

Outros Recebimentos/Pagamentos +/- 2 -1 270 286,00 € -1 391 982,78 €

Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) +/- 508 532,16 € 347 461,50 €

Fluxos de caixa das atividades de investimento

Pagamentos respeitantes a:

Ativos fixos tangíveis - 3 -122 147,89 € -95 669,60 €

Ativos intangíveis -

Investimentos financeiros - -806,39 €

Outros ativos -

Recebimentos provenientes de:

Ativos fixos tangíveis + 80 000,00 €

Ativos intangíveis Investimentos financeiros + 500,34 €

Outros ativos +

Subsídios ao investimento +

Juros e rendimentos similares + 4 10 977,59 € 27 688,63 €

Dividendos +

Fluxos de caixa das atividades de investimento (2) +/- -111 976,69 € 12 519,37 €

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 +

Pagamentos respeitantes a:

Financiamentos obtidos -

Juros e gastos similares - -10,47 €

Dividendos -

Reduções de capital e de outros instrumentos de cap. Próprio -

Outras operações de financiamento -

Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3) 0,00 € -10,47 €

Variação de caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3) 396 555,47 € 359 970,40 €

Efeito das diferenças de câmbio +/-

Caixa e seus equivalentes no inicio do período +/- 3 442 481,29 € 3 082 510,89 €

Caixa e seus equivalentes no fim do período +/- 3 839 036,76 € 3 442 481,29 €

Notas da Demonstração dos Fluxos de Caixa:

1. Esta verba integra os valores correspondentes à cobrança das quotas dos membros, no valor aproximado de 2,7 milhões de euros, valor que 

representa 83,0% do total dos Rendimentos (antes do registo da contribuição para o CDN).

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 Faro, Évora, Santarém e Portalegre.

4. Esta verba difere do total dos Proveitos Financeiros declarados na Demonstação de Resultados por Natureza porque não contêm os movimentos 

derivados dos registos da especialização.

Ordem dos Engenheiros - Região Sul

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Rubricas Notas

Períodos



 

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 Concetual (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 
International Accounting Standards Aboard (IASB) e respetivas Interpretações Técnicas (SIC/IFRIC). 

As Demonstrações Financeiras da Região Sul, respeitam o que foi legalmente determinado para as Entidades do 
Setor Não Lucrativo (ESNL) que foram promulgados pela Portaria 218/2015, de 23 de julho (sobre o Quadro e 
Código das Contas) e Portaria 220/2015, de 24 de julho (relativamente aos Modelos das Demonstrações 
Financeiras). 

2.2 - No presente exercício não foram derrogadas quaisquer disposições do SNC 

 

 

3 – PRINCIPAIS POLITICAS CONTABILISTICAS: 

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 período 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. 

 

INVENTÁRIOS (NCRF 18) 

No reconhecimento dos inventários da Região Sul utilizamos o custo histórico, que já integra os custos adicionais 
necessários até à sua entrada em armazém. 

Na contabilização dos inventários, em conformidade com os números 1 e 5 do Art. 12º do DL 158/2009, de 13 
de julho, a Região Sul está dispensada de adotar o Sistema de Inventário Permanente.  

 

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 rubrica de caixa e em depósitos bancários à data de 31 de dezembro 
de 2018: 

 

Descrição Conta Montante 

Caixa 11 3.314,56 € 

   

Total de caixa 3.314,56 € 

Depósitos à Ordem 12 120.722,20 € 

Outros depósitos bancários 13 3.715.000,00 € 

   

Total de caixa e depósitos bancários 3.839.036,76 € 

 

 

5 – PARTES RELACIONADAS: 

5.1 - Remunerações da pessoal chave da gestão: 

Nos termos do número 3 do Artigo 62.º do Estatuto da Ordem dos Engenheiros: 

“3 – Os cargos dos órgãos executivos, quando exercidos com caráter de regularidade e permanência, podem ser 
remunerados, nos termos de regulamento aprovado pela assembleia de representantes.” 

Regista-se que, nas contas da Região Sul, não consta qualquer remuneração pelo exercício dos mandatos. 

 

 

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, ou seja, de três anos, à taxa de 33,33%. Não se contempla 
valores residuais. 

 

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, as perdas 
por imparidade e suas reversões e outras alterações, conforme o seguinte quadro: 

 

 

 

 

 



 

Descrição 31-12-2017 Adições Alienações 
Ativos 

detidos 
para venda 

Outras 
alterações 

31-12-2018 

 Goodwill             

 Projetos de desenvolvimento             

 Programas de computador 42.642,45 €     42.642,45 € 

 Propriedade industrial            

 Outros ativos intangíveis           

 Investimentos em curso - 
Ativos intangíveis 

          

Ativo intangível bruto 42.642,45 €     42.642,45 € 

 Depreciações acumuladas 39.409,21 € 1.941,08 €    41.350,29 € 

Perdas por imparidade 
acumuladas 

        

Amortização acumulada 39.409,21 € 1.941,08 €    41.350,29 € 

Ativo intangível líquido 3.233,24 € -1.941,08 €    1.292,16 € 

 

 

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 31-12-2017 Adições 
Revalori-

zações 

Alienações 

/ Transf. 

Outras 
alterações 

31-12-2018 

 Terrenos e recursos naturais 418.748,69 €     418.748,69 € 

 Edifícios e outras 
construções 

3.265.398,55 € 7.809,87 €    3.273.208,42 € 

 Equipamento básico 38.022,12 € 66.764,50 €    104.786,62 € 

 Equipamento de transporte       

 Equipamento administrativo 544.937,11 € 47.573,52 €    592.510,63 € 

 Equipamentos biológicos       

 Outros ativos tangíveis 49.986,65 €     49.986,65 € 

 Investimentos em curso - 
Ativos tangíveis 

106.942,05 €    -106.942,05 € 0,00 € 

Ativo tangível bruto 4.424.035,17 € 122.147,89 €   -106.942,05 € 4.439.241,01 € 

 Depreciações acumuladas 1.689.069,31 € 128.161,47 €    1.817.230,78 € 

 Perdas por imparidade e 
reversões acumuladas 

      

 Depreciações acumuladas 1.689.069,31 € 128.161,47 €    1.817.230,78 € 

Ativo tangível líquido 2.734.965,86 € -6.013,58 €   -106.942,05 2.622.010,23 € 

 

 

8 – INVENTÁRIOS:  

8.1 – Os inventários da Região Sul integram artigos de merchandising cuja aquisição se tem revelado interessante 
e útil para os membros ou para serem por estes ofertados. 

Estes artigos representam no seu conjunto um pequeno valor comparativamente com o do restante relativo aos 
Rendimentos e ganhos (movimento associativo). 

 

 31-12-2018 31-12-2017 

Inventário 25.465,64 € 28.158,69 € 

 

 

9 – 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 (bruto) reconhecido nos exercícios findos a 31 de dezembro de 2018 e 2017, apresenta a seguinte 
decomposição: 



 

Rubricas 31-12-2018 31-12-2017 

Vendas 4.564,72 € 2.838,16 € 

    

Prestação de serviços     

   Quotas (inclui a contribuição para o CDN) 2.702.501,00 €  2.653.665,00 €  

   Joias 178.550,00 €  140.100,00 €  

   Rendimentos administrativos (inclui as taxas de candidatura) 311.155,05 €  273.801,65 €  

   Serviços secundários 13.073,21 €  16.756,78 €  

   Atividades de lazer e desporto 6.243,06 €  8.063,47 €  

   Outros rendimentos e ganhos 32.999,93 €  45.491,53 €  

Juros e rendimentos similares obtidos 7.529,58 €  14.337,88 €  

TOTAL 3.256.616,55 €  3.155.054,47 €  

 

 

O valor de quotas emitidas e não cobradas em 31 de dezembro de 2018, apresenta a seguinte decomposição: 

 

Exercício 
Quotas e joias ainda não 

pagas pelos membros 

Imparidade 

estimada 

Valor que se 
espera vir a 

receber 

Joias 2.100,00 €   

2014 8.225,00 €   

2015 24.840,00 €   

2016 45.240,00 € 49.353,00 €  

2017 84.064,00 € 116.979,95 €  

2018 207.693,00 € 89.497,90 €  

TOTAL 372.162,00 € 255.830,85 € 116.331,15 € 

 

Continuando em 2018 a aplicar o princípio contabilístico da periodização económica, reconhece-se também 

neste exercício, a título de acréscimo de Rendimento, as quotas ainda não pagas pelos membros. Em 2017 este 

valor era de 242.954,00 euros e verifica-se assim um aumento de 129.208,00 euros (53,2%). 

Manteve-se o critério utilizado para a constituição do total das imparidades, ou seja, constituir como imparidade: 

o total do valor das quotas de anos anteriores (2014 a 2017) e 45% do valor das quotas do ano de 2018. 

Por isso, em 2018 foi feito um reforço do valor das imparidades de, aproximadamente, 89,5 mil euros. 

 

 

 

 



 

10 – IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO:  

Ver nota 3 

 

 

 
11 – 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 2017 e 2016, a rubrica de Clientes/Fornecedores/Acionistas-Sócios/Outras contas a 
receber e a pagar e Pessoal apresentava a seguinte decomposição: 

 

  



 

Descrição 
31-12-2018 31-12-2017 

Corrente Não corrente Total Corrente Não corrente Total 

Ativos:       

 Ativos fixos 
tangíveis 

 2.622.010,23 € 2.622.010,23 €  2.734.965,86 € 2.734.965,86 € 

Ativos fixos 
intangíveis 

 1.292,16 € 1.292,16 €  3.233,24 € 3.233,24 € 

Investimentos 
financeiros 

 1.794,48 € 1.794,48 €  988,09 € 988,09 € 

Inventários 25.465,64 €  25.465,64 € 28.158,69 €  28.158,692 € 

Clientes e 
utentes 

11.117,00 €  11.117,00 € 4.283,50 €  4.283,50 € 

Adiantamentos 
a fornecedores 

      

Estado e outros 
entes públicos 

2.547,43 €  2.547,43 € 6.352,69 €  6.352,69 € 

Fundadores / … 
/ Membros 

121.779,90 €  121.779,90 € 78.002,71 €  78.002,71 € 

Outras contas a 
receber 

3.734,00 €  3.734,00 € 7.182,02 €  7.182,02 € 

Diferimentos 27.903,36 €  27.903,36 € 35.808,49 €  25.808,49 € 

Caixa e 
depósitos 
bancários 

3.839.036,76 €  3.839.036,76 € 3.442.481,29 €  3.442.481,29 € 

Perdas por 
imparidade 

      

Total do Ativo 4.031.584,09 € 2.625.096,87 € 6.656.680,96 € 3.602.269,39 € 2.739.187,19 € 6.341.456,58 € 

 Passivos:       

Fornecedores 84.064,37 €  84.064,37 € 45.106,11 €  71.414,69 € 

Estado e outros 
entes públicos 

15.304,12 €  15.304,12 € 12.262,64 €  12.262,64 € 

Fundadores / … 
/ Membros 

93.288,31 €  93.288,31 € 97.101,52 €  97.101,52 € 

Outras contas a 
pagar 

126.591,20 €  126.591,20 € 103.162,10 €  103.162,10 € 

Diferimentos 123.747,38 €  123.747,38 € 105.708,09 €  105.708,09 € 

Total do Passivo 442.995,38 €  442.995,38 € 363.340,46 €  363.340,46 € 

Total líquido 3.588.588,71 € 2.625.096,87 € 6.213.685,28 € 3.238.928,93 € 2.739.187,19 € 5.978.116,12 € 

 

 

 

 



 

Estado e outros entes públicos 

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, a rúbrica Estado e outros entes públicos apresentava a seguinte 
decomposição: 

 

 31-12-2018 31-12-2017 

 Corrente 
Não 

corrente 
Total Corrente 

Não 
corrente 

Total 

Estado e outros entes públicos       

Ativos       

Imposto sobre o rendimento       

Retenção de impostos sobre 
rendimentos 

2.514,66 €  2.514,66 € 6.352,69 €  6.352,69 € 

Imposto sobre o valor 
acrescentado 

      

Outros impostos 32,77 €  32,77 €    

Contribuições para a segurança 
social 

      

Total 2.547,43 €  2.547,43 € 6.352,69 €  6.352,69 € 

Passivos       

Imposto sobre o rendimento       

Retenção de impostos sobre 
rendimentos 

3.013,60 €  3.013,60 € 534,38 €  534,38 € 

Imposto sobre o valor 
acrescentado 

      

Outros impostos    38,48 €  38,48 € 

Contribuições para a segurança 
social 

12.290,52 €  12.290,52 € 11.689,78 €  11.689,78 € 

Total 15.304,12 €  15.304,12 € 12.262,64 €  12.262,64 € 

 

  



 

Diferimentos 

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, a rubrica de Diferimentos apresentava a seguinte decomposição: 

 

 

31-12-2018 31-12-2017 

Corrente 
Não 

corrente 
Total Corrente 

Não 
corrente 

Total 

Diferimentos       

Ativos       

Gastos a reconhecer 27.903,36 €  27.903,36 € 35.808,49 €  46.163,10 € 

Total 27.903,36 €  27.903,36 € 35.808,49 €  46.163,10 € 

Passivos       

Rendimentos a 
reconhecer 

123.747,38 €  123.747,38 € 105.708,09 €  105.616,80 € 

Total 123.747,38 €  123.747,38 € 105.708,09 €  105.616,80 € 

 

 

 

Caixa e Depósitos bancários 

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, a rubrica de Caixa e Depósitos Bancários apresentava a seguinte 
decomposição: 

 

Caixa e depósitos bancários 31-12-2018 31-12-2017 

Ativos   

Caixa 3.314,56 € 4.599,03 € 

Depósitos à ordem 120.722,20 € 135.182,26 € 

Outros depósitos bancários 3.715.000,00 € 3.302.700,00 € 

Total  3.839.036,76 €  3.442.481,29 € 

Passivos   

Caixa   

Depósitos à ordem   

Outros depósitos bancários   

Total  3.839.036,76 €  3.442.481,29 € 

 

 

  



 

Fundos Patrimoniais 

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, a rubrica de Fundos Patrimoniais apresentava a seguinte decomposição: 

 

 

 

Fundos Patrimoniais 31-12-2018 31-12-2017 

Fundos   

Excedentes técnicos   

Reservas   

Reservas legais 418.980,60 € 418.980,60 € 

Outras reservas 25.553,56 € 25.553,56 € 

Resultados transitados 5.445.981,96 € 5.234.647,30 € 

Ajustamentos em ativos financeiros     

Excedentes de revalorização     

Outras variações nos fundos patrimoniais 87.600,00 € 87.600,00 € 

Resultado líquido do período 235.569,46 € 211.334,66 € 

Total 6.213.685,58 € 5.978.116,12 € 

 

 

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. 

Como esta disposição não se aplica à Ordem dos Engenheiros, deixou-se de efetuar 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 nos Fundos Patrimoniais. 

Sendo positivo o Resultado Líquido do exercício de 2017, ele será registado na conta de Resultados transitados. 

Em 31 de dezembro de 2017 a reserva legal já se encontrava totalmente constituída. 

 

 

  



 

Lisboa, 13 de fevereiro de 2018 

 

O Presidente em exercício O Secretário O Tesoureiro 

Jorge Grade Mendes Maria Helena Kol Rodrigues Arnaldo Moreira Pêgo 

   

O Vogal O Vogal O Vogal 

Maria Filomena Ferreira Arménio Figueiredo Gil Esperança Manana 

   

O Assessor Financeiro   

Armando Bernardo (CC 17011)   

  



 

O quadro que segue é referente às contas do exercício de 2018, 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 uma análise mais desagregada, verifica-se que, como habitualmente, a esmagadora maioria dos 

rendimentos brutos resulta da Quotização dos Membros, que atingiu um total global aproximado a 2,703 milhões 

de euros, o que representa 83,0% dos rendimentos brutos do exercício. 

Com menor importância, seguem-se os rendimentos provenientes de receitas da Filiação e documentação 

profissionais (emissão de documentos para os Membros, avaliações curriculares, etc.), no valor de 361,5 mil 

euros, que correspondem a cerca de 11,1% da totalidade dos rendimentos brutos. 

Em 2018, o centro de rendimentos referente às ações de Valorização profissional e cultural, regista cerca de 

135,7 mil euros (4,2% do total 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, é a contribuição, para o CDN, de parte da quotização 

cobrada. 

Em 2018 essa contribuição ascendeu a cerca de 1,247 milhões de euros, representando 41,3% do total de gastos 

e 49,8% da quotização efetivamente cobrada (deduzindo os 196.929,00 euros de quotas ainda não regularizadas 

pelos membros). 

Outros centros de gastos com expressão significativa são as funções e estruturas de suporte global, que 

apresentam um saldo de 617,9 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 230,3 mil euros. 

Quanto à rúbrica de Valorização profissional e cultural, verifica-se que apresenta um saldo de -150,3 mil euros 

para um total de gastos de 286,1 mil euros, representando 9,5% 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 -19,1 mil euros. 

Destaca-se também o saldo de -256,4 mil euros apresentado pelo centro de gastos de Comunicação e Promoção 

Institucionais, resultado que é fruto da continuidade da campanha de comunicação e promoção efetuada pelo 

Conselho Diretivo da Região Sul. 

Em 31 de dezembro de 2018, a contabilidade analítica registava os seguintes valores: 



 

 

Agregados Saldo

F A D Desagregados (Euros) (%) (Euros) (%) (Euros)

1 1 Serviços para o exercício da profissão  328 954,94 € 10,9 3 065 556,01 € 94,1 2 736 601,07 €

1 1 01 Filiação e documentação profissionais  155 409,97 € 5,1  361 452,01 € 11,1  206 042,04 €

1 1 02 Delegação D. Faro (doc. profissionais) 0,0   608,00 € 0,0   608,00 €

1 1 03 Delegação D. Évora (doc. profissionais) 0,0   442,00 € 0,0   442,00 €

1 1 04 Delegação D. Santarém (doc. profissionais) 0,0   487,00 € 0,0   487,00 €

1 1 05 Delegação D. Portalegre (doc. profissionais) 0,0   66,00 € 0,0   66,00 €

1 1 06 Quotização  121 084,88 € 4,0 2 702 501,00 € 83,0 2 581 416,12 €

1 1 07 Estágios profissionais  44 846,88 € 1,5 0,0 - 44 846,88 €

1 1 08 Aconselhamento jurídico  7 613,21 € 0,3 0,0 - 7 613,21 €

1 2 Valorização profissional e cultural  286 035,94 € 9,5  135 744,06 € 4,2 - 150 291,88 €

1 2 01 Cursos de Ética e Deontologia Profissional  40 325,11 € 1,3  21 280,00 € 0,7 - 19 045,11 €

1 2 02 Outros cursos, seminários, colóquios e similares  164 476,13 € 5,4  99 798,50 € 3,1 - 64 677,63 €

1 2 03 Visitas técnicas  22 640,39 € 0,7  4 342,50 € 0,1 - 18 297,89 €

1 2 04 Serviços de documentação técnica  18 984,16 € 0,6 0,0 - 18 984,16 €

1 2 05 Karting  7 425,73 € 0,2  4 878,06 € 0,1 - 2 547,67 €

1 2 06 Outras actividades culturais,desp.e lazer  18 570,07 € 0,6   39,00 € 0,0 - 18 531,07 €

1 2 07 D. D. Faro (valorização profissional e cultural)  3 783,38 € 0,1  2 486,00 € 0,1 - 1 297,38 €

1 2 08 D. D. Évora (valorização profissional e cultural)  2 077,75 € 0,1  1 810,00 € 0,1 -  267,75 €

1 2 09 D. D. Santarém (valorização profissional e cultural)  7 110,51 € 0,2   910,00 € 0,0 - 6 200,51 €

1 2 10 D. D. Portalegre (valorização profissional e cultural)   642,71 € 0,0   200,00 € 0,0 -  442,71 €

1 3 Comunicação e promoção institucionais  257 213,14 € 8,5   840,38 € 0,0 - 256 372,76 €

1 3 01 Donativos, subsídios e outros apoios concedidos  8 268,59 € 0,3 0,0 - 8 268,59 €

1 3 02 Internet e informação electrónica  34 790,47 € 1,2 0,0 - 34 790,47 €

1 3 03 Prémio Inovação Jovem Engenheiro  30 898,92 € 1,0 0,0 - 30 898,92 €

1 3 04 Dia Regional do Engenheiro  105 059,77 € 3,5   660,00 € 0,0 - 104 399,77 €

1 3 09 Outras actividades de promoção institucional  78 195,39 € 2,6   180,38 € 0,0 - 78 015,01 €

2 1 Funcionamento dos orgãos sociais  119 544,06 € 4,0   441,00 € 0,0 - 119 103,06 €

2 1 01 Conselho Directivo  85 582,21 € 2,8 0,0 - 85 582,21 €

2 1 02 Assembleia Regional e respectiva Mesa   185,80 € 0,0 0,0 -  185,80 €

2 1 03 Conselho Fiscal  1 042,08 € 0,0 0,0 - 1 042,08 €

2 1 04 Conselho Disciplinar  26 514,40 € 0,9 0,0 - 26 514,40 €

2 1 05 Conselhos Regionais de Colégio  3 060,67 € 0,1   441,00 € 0,0 - 2 619,67 €

2 1 06 Delegação Distrital de Faro (órgão)   842,60 € 0,0 0,0 -  842,60 €

2 1 07 Delegação Distrital de Évora (órgão)  1 326,24 € 0,0 0,0 - 1 326,24 €

2 1 08 Delegação Distrital de Santarém (órgão)   990,06 € 0,0 0,0 -  990,06 €

2 1 09 Delegação Distrital de Portalegre (órgão) 0,0 0,0   0,00 €

2 2 Eleições e referendos  24 925,26 € 0,8   0,00 € 0,0 - 24 925,26 €

2 2 01 Eleições, referendos e similares  24 925,26 € 0,8 0,0 - 24 925,26 €

2 3 Gastos por conta do CDN e outras Regiões 1 321 707,92 € 43,7   0,00 € 0,0 -1 321 707,92 €

2 3 01 Contribuição para o CDN (quotização) 1 246 619,27 € 41,3 0,0 -1 246 619,27 €

2 3 02 Outros gastos por conta do CDN e outras Regiões  75 088,65 € 2,5 0,0 - 75 088,65 €

2 4 Funções e estruturas de suporte global  639 352,10 € 21,2  21 459,05 € 0,7 - 617 893,05 €

2 4 01 Gestão Administrativa e Financeira  164 146,08 € 5,4 0,0 - 164 146,08 €

2 4 02 Gestão e formação dos recursos humanos  62 363,44 € 2,1 0,0 - 62 363,44 €

2 4 03 Sistemas e tecnologias de Informação  77 357,18 € 2,6   165,03 € 0,0 - 77 192,15 €

2 4 04 Instalações: Manutenção e condições de util ização  251 609,10 € 8,3  21 293,66 € 0,7 - 230 315,44 €

2 4 05 Gestão de arbitragens e peritagens  2 196,86 € 0,1 0,0 - 2 196,86 €

2 4 06 Delegação D. Faro (estrutura de suporte)  24 248,04 € 0,8 0,0 - 24 248,04 €

2 4 07 Delegação D. Évora (estrutura de suporte)  17 512,87 € 0,6 0,0 - 17 512,87 €

2 4 08 Delegação D. Santarém (estrutura de suporte)  25 133,99 € 0,8   0,24 € 0,0 - 25 133,75 €

2 4 09 Delegação D. de Portalegre (estrutura de suporte)  14 784,54 € 0,5   0,12 € 0,0 - 14 784,42 €

3 1 Actividades complementares  36 872,03 € 1,2  25 083,43 € 0,8 - 11 788,60 €

3 1 01 Aluguer de espaços e outros recursos 0,0  1 692,00 € 0,1  1 692,00 €

3 1 02 Restaurante  29 983,25 € 1,0  11 276,97 € 0,3 - 18 706,28 €

3 1 03 Aplicação de recursos financeiros 0,0  7 529,58 € 0,2  7 529,58 €

3 1 04 Venda de mercadorias  6 888,78 € 0,2  4 584,88 € 0,1 - 2 303,90 €

3 9 Não especificados  6 441,70 € 0,2  7 492,62 € 0,2  1 050,92 €

3 9 99 Não especificados  6 441,70 € 0,2  7 492,62 € 0,2  1 050,92 €

Totais 3 021 047,09 € 100,0 3 256 616,55 € 100,0  235 569,46 €

(*) R - Região ( 2 = Sul )
A - Agregado
D - Desagregado

Rendimentos

Contas de JAN-DEZ 2018
Contabilidade Analítica

Centros de Gastos e Rendimentos Resultados do Exercício

Código Gastos



 

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 grande parte transferida para o CDN, de acordo com os 

procedimentos e repartições aprovadas a nível nacional e que estão em vigor. 

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 anos, 

bem como a sua repartição com o CDN. 

 

Ano

Quotas pagas pelos 

membros

da Região Sul

Comparticipação do CDN 

nas quotas pagas pelos 

membros da Região Sul

Valor efetivamente 

recebido pela Região Sul 

das quotas pagas pelos 

membros

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 €                 

2013 2 454 669,00 €                 1 267 870,95 €                 1 186 798,05 €                 

2014 2 488 073,00 €                 1 294 044,35 €                 1 194 028,65 €                 

2015 2 400 439,50 €                 1 187 710,86 €                 1 212 728,64 €                 

2016 2 420 464,00 €                 1 200 742,69 €                 1 219 721,31 €                 

2017 2 458 387,00 €                 1 221 114,76 €                 1 237 272,24 €                 

2018 2 505 572,00 €                 1 246 619,27 €                 1 258 952,73 €                 

Total 33 838 624,79 €               17 483 038,77 €               16 355 586,02 €               



 

 

- € 

250 000,00 € 

500 000,00 € 

7 50 000,00 € 

1 000 000,00 € 

1 250 000,00 € 

1 500 000,00 € 

1 7 50 000,00 € 

2 000 000,00 € 

2 250 000,00 € 

2 500 000,00 € 

2 7 50 000,00 € 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Quotas pagas pelos membros
da Região Sul



 

 





 

O Conselho Diretivo propõe que os resultados líquidos do exercício de 2018 sejam aplicados da seguinte forma: 

− 235.569,46 euros para Resultados Transitados. 

 

 





 

 

 





 

 



 

 



 

 

 





 

 

 

 

 





 

I. Em cumprimento das disposições estatutárias, designadamente do disposto no Art. 49.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 2018. 

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 Contabilista Certificado. 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, analisadas as contas do exercício de 2018 e as conclusões do respetivo Relatório de 

Auditoria, o Conselho Fiscal considera as contas conformes, destacando os seguintes valores: 

Total de Gastos 1.702.427,82 € 

Total dos Rendimentos (valor líquido) 1.937.997,28 € 

Resultado líquido do período 235.569,46 € 

V. O Conselho Fiscal congratula-se com a solidez financeira da Região Sul e regista com apreço a atividade e as 

iniciativas desenvolvidas em particular na área da formação, no aprofundamento de relações com as Escolas 

de Engenharia e os respetivos Órgãos Estudantis e na auscultação interna dos seus membros. 

PARECER: 

O Conselho Fiscal, tendo em conta os considerandos anteriormente referidos, é de parecer que a Assembleia 

Regional aprove: 

a) O Relatório e Contas do exercício de 2018, 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 Contabilista Certificado, toda a colaboração prestada no exercício das suas funções. 

Lisboa, 27 de fevereiro de 2019 

 





 

 





 

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 trabalhadores e outros 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 e aos colegas das Regiões Norte, Centro, Açores e Madeira, cujo apoio e solidariedade 

muito nos tem ajudado a prosseguir este desafio. 

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 final de especial de apreço é devida ao Senhor Presidente e aos Secretários da Mesa da Assembleia 

da Região Sul pelo trabalho desenvolvido e pelo apoio prestado. 

 

Lisboa, 19 de fevereiro de 2019 

 


