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editorial

Caras e Caros Colegas Engenheiros
Realizam-se a 12 de fevereiro as eleições para os órgãos nacionais, regionais
e locais que designarão os responsáveis pelos destinos da Ordem durante o
mandato 2022-2025.
Estatutariamente a Ordem organiza-se no plano territorial em três níveis:
nacional, regional e local. No plano das especialidades constitui-se em colégios
que agrupam os engenheiros de cada especialidade.
A Ordem é uma Instituição de estrutura democrática e cabe-nos a nós
engenheiros o poder de a legitimar.
Em democracia o voto é a expressão maior da consolidação dessa democracia.
É não só necessário exercermos o direito de votar mas acima de tudo é uma
obrigação fazê-lo.
Ao votar estamos a responsabilizar os que elegemos mas estamos também a
responsabilizarmos perante a nossa Ordem.
Posso contar convosco para fazermos deste processo eleitoral a afirmação
maior do vosso querer?
Expresso o meu apelo ao voto.
Votem!

Octávio Magalhães Borges Alexandrino
Presidente da Mesa da Assembleia Regional da
Região Centro da Ordem dos Engenheiros.
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ESPECIAL ELEIÇÕES
Entre 02 e 12 de fevereiro realizar-se-ão as Eleições para os Órgãos Nacionais, Regionais e Distritais da Ordem para o Triénio 2022-2025.
Neste número da IE damos a conhecer as listas candidatas aos Órgãos Regionais e Distritais da Região Centro, bem como os respetivos
programas de candidaturas.
Revestindo-se o processo de votação de alguma complexidade decorrente do número de órgãos a eleger e em simultâneo terem lugar as
eleições nacionais, regionais e locais, inclui-se ainda neste especial eleições algumas notas explicativas acerca do ato de votar.

O Ato de Votar
As eleições na Ordem são um ato que se reveste de alguma
complexidade devido ao facto de cada engenheiro votar
simultaneamente para os Órgãos Nacionais, Regionais e Distritais e
estes com duas vertentes, uma geográfica e outra por especialidades.
Assim, existe um voto geral, a nível nacional para o Bastonário e
Vice-Presidentes Nacionais, e para a Assembleia de Representantes
e, a nível regional, para os Órgãos Regionais (Conselho Diretivo, Mesa
da Assembleia, Conselho Fiscal, Conselho Disciplinar) e um voto por
especialidade, a nível Nacional (Presidente e Vogais do Colégio e

Membros do Conselho de Admissão e Qualificação), a nível Regional
(Coordenador e Vogais do Colégio Regional)
Além destes, os membros fora do Distrito de Coimbra votam ainda a
nível Distrital para eleger, a nível local, o Delegado Distrital e Adjuntos.
Os colegas inscritos nesta Região e que habitam ou trabalham noutra
Região ou no estrangeiro votam como se habitassem em Coimbra.
Finalmente existem ainda, a nível nacional, as Comissões de
Especialização para as quais votam apenas os membros detentores
do título de especialista, dentro da respetiva especialização.

São, portanto, até 13 os boletins de voto que os votantes têm que preencher:
Boletins de voto para os Órgãos Nacionais
Boletim de voto n.º

Cargos ou Órgãos a eleger

Restrições

1

Bastonário e Vice-Presidentes

2

Assembleia de Representantes

3

Conselho Fiscal Nacional

4

Conselho Jurisdicional

5

Conselho de Admissão e Qualificação

6

Conselho Nacional de Colégio

7

Comissão de Especialização

Segundo a(s) respetiva(s) especialidade(s).
Votação restrita aos Engenheiros Especialistas, nas especializações com, pelo
menos, 20 membros registados, segundo a(s) respetiva(s) especialização(ões).

Boletins de voto para os Órgãos Regionais e Locais da Região Centro
Boletim de voto n.º

Órgãos a eleger

Restrições

8

Mesa da Assembleia Regional

9

Conselho Diretivo

10

Conselho Fiscal

11

Conselho Disciplinar

12

Conselho Regional de Colégio

Segundo a(s) respetiva(s) especialidade(s).

13

Delegação Distrital

Votação restrita aos membros com domicílio registado nos distritos de Aveiro,
Castelo Branco, Guarda, Leiria e Viseu, segundo o distrito respetivo.

Em conformidade com as normas estatutárias, a eleição dos órgãos acima enumerados é feita em lista fechada (escolhendo apenas uma
lista em cada boletim de voto) exceto a eleição do Conselho de Admissão e Qualificação (boletim de voto n.º 5), que é feita em lista aberta
(escolhendo, simultaneamente, dois candidatos, independentemente das listas em que concorram).

Meios de votação
Nos termos do Regulamento de Eleições e Referendos publicado
como Regulamento n.º 465/2021 no Diário da República, 2ª Série,
n.º 97, de 19 de maio de 2021 e disponível, para consulta, no

portal eletrónico da Ordem, o direito de voto é exercido apenas por
um dos três meios possíveis, seja eletronicamente pela internet,
por correspondência ou presencialmente.
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Votação eletrónica pela internet
Poderá votar eletronicamente pela internet entre as 00h00 (zero
horas) do dia 2 de fevereiro e as 20h00 (vinte horas) do dia 12 de
fevereiro de 2022, através de uma variedade de dispositivos - com‑
putadores, tablets e smartphones - e de sistemas operativos: no
mínimo, Windows 7 e 8.1 Windows 10 ou superior, OS X, Android
5.1.1 ou superior e IOS 8.4 ou superior. Está garantida, no mínimo, a
compatibilidade com os seguintes navegadores (browsers): Internet
Explorer 11, Microsoft Edge 42 ou superior, Firefox 38.x ou superior,
Chrome 34.x ou superior, Safari 8.x ou superior e Chrome 48.x (versão
com compatibilidade garantida para dispositivos móveis).

Para efeitos de votação eletrónica pela internet, enviamos, em anexo,
uma carta de PIN confidencial (invólucro fechado contendo o seu
código PIN secreto, pessoal e intransmissível) que deverá conservar
em segurança até ao momento da votação.
Este código PIN, em conjunto com dados da sua identificação pessoal
que lhe serão pedidos pelo sistema, dar-lhe-á acesso reservado à
votação eletrónica, através de uma ligação segura facultada no Portal
da Ordem dedicado a estas eleições. Poderá aceder diretamente ao
Portal das Eleições em:
https://eleicoes2022.ordemengenheiros.pt/pt/votacao-eletronica/

Votação por correspondência
Caso o eleitor opte por votar por correspondência, deverá preencher,
assinar e devolver, no sobrescrito próprio de resposta (RSF), o impresso
específico que foi enviado juntamente com a carta PIN acima referida,
de modo a ser rececionado pela Mesa da Assembleia Eleitoral até
ao dia 28 de Janeiro, sob pena de, nos termos do Regulamento de
Eleições e Referendos, já não poder votar por correspondência.
Até ao dia 01 de fevereiro, ser-lhe-ão enviados os boletins de voto em
papel e dois sobrescritos para o exercício do voto por correspondência,

bem como instruções específicas para utilizar este meio de votação.
O voto por correspondência só será considerado válido se for rece‑
bido pela Mesa da Assembleia Eleitoral até às 20h00 (vinte horas)
do dia 12 de fevereiro de 2022.
Poderá também ser entregue em mão, pelo próprio membro eleitor,
na Secretaria da sede da Região Centro, em Coimbra, dentro dos
respetivos horários de abertura ao público, até sexta-feira, 11 de
fevereiro de 2022.

Votação presencial
Para efeitos de votação presencial, funcionarão entre as 09h00 (nove
horas) e as 20h00 (vinte horas) do dia 12 de fevereiro de 2022, as
seguintes Mesas de Voto:
em Coimbra, na sede da Região Centro, Rua Antero de Quental nº
107, destinada a todos os membros efetivos inscritos na Região
Centro, exceto os registados nos ficheiros da Ordem com domicílio
nos Distritos de Aveiro, Castelo Branco, Guarda, Leiria e Viseu;
em Aveiro, na sede da Delegação Distrital, Rua D. Jorge Lencastre, nº 8,
destinada exclusivamente aos membros efetivos inscritos na Região
Centro registados nos ficheiros da Ordem com domicílio neste Distrito;
em Castelo Branco, na sede da Delegação Distrital, Rua Prior Manuel
Vasconcelos, n.º 18, destinada exclusivamente aos membros efetivos
inscritos na Região Centro registados nos ficheiros da Ordem com
domicílio neste Distrito;
na Guarda, na sede da Delegação Distrital, Rua Infante D. Henrique nº 8, 2º
Esq., destinada exclusivamente aos membros efetivos inscritos na Região

Centro registados nos ficheiros da Ordem com domicílio neste Distrito;
em Leiria, na sede da Delegação Distrital, Avenida Bernardo Pimenta
- Edifício NERLEI, destinada exclusivamente aos membros efetivos
inscritos na Região Centro registados nos ficheiros da Ordem com
domicílio neste Distrito;
em Viseu, na sede da Delegação Distrital, Rua D. António Monteiro,
Lte 17, Lj 4 – Quinta do Seminário, destinada exclusivamente aos
membros efetivos inscritos na Região Centro registados nos ficheiros
da Ordem com domicílio neste Distrito.
Para poder votar, independentemente do meio por que optar, terá
de constar dos cadernos eleitorais, sendo que estes, de acordo com
o Regulamento de Eleições e Referendos, se encontram fechados
desde o passado dia 14 de dezembro, pelo que os colegas admitidos
como membro efetivo após esta data ainda não poderão exercer o
seu direito de voto nestas eleições.

Listas Admitidas às Eleições Regionais e Locais da Região Centro
LISTA RA - Lista em bloco para a eleição do Conselho Diretivo
Regional, Mesa da Assembleia Regional, Conselhos Regionais
de Colégio e Delegações Distritais da Região Centro, encabeçada
pela Engª Isabel Cristina Gaspar Pestana da Lança.
LISTA RB - Lista em bloco para a eleição do Conselho Diretivo
Regional, Mesa da Assembleia Regional, Conselhos Regionais
de Colégio e Delegações Distritais da Região Centro, encabeçada
pelo Engº José Alberto Alves Nunes do Valle.
LISTA RC - Lista para a eleição do Conselho Fiscal da Região
Centro, encabeçada pelo Engº Humberto Manuel Matos Jorge.
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LISTA RD - Lista para a eleição do Conselho Fiscal da Região
Centro, encabeçada pela Engª Maria Helena Pêgo Terêncio.
LISTA RE - Lista para a eleição do Conselho Disciplinar da Região
Centro, encabeçada pela Engª Maria Emília Mota Fernandes de
Carvalho Homem.
LISTA RF - Lista para a eleição do Conselho Disciplinar da Região
Centro, encabeçada pelo Engº António Serra Constantino.
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LISTA RA
Lista em bloco
Assembleia Regional
CONSELHO DIRETIVO
Conselhos regionais de colégio
Delegações distritais
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Maria Fernanda
da silva Rodrigues

António José
Rafael Ferreira

João Castanheira
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Membro n.º 20020

Membro n.º 14920

Membro n.º 64595
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ConsELHo DIRETIVo

Isabel Cristina
Gaspar Pestana da Lança

Ricardo José
Leal Duarte

Luís Filipe
da Costa Neves

Virgínia Clara Macedo
Elói Fernandes Manta

Membro n.º 33152

Membro n.º 37909

Membro n.º 26386

Membro n.º 54620

Eng. Civil

Eng. Civil

L
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Eng. Geográfica

VO

GA

L
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Eng. Ambiente

Jorge Miguel
sá silva
Membro n.º 38019

Eng. Informática

Pedro Jorge
Gonçalves Carreira
Membro n.º 41522

Eng. Eletrotécnica
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Maria Isabel
Rodrigues Quintaneiro

samuel
Domingues Pereira

Membro n.º 34729

Membro n.º 65332
Eng. Civil

Eng. Química e Biológica
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Isabel Cristina Gaspar Pestana da Lança - Candidata a Presidente do Conselho Diretivo
Mestre em Engenharia do Ambiente, e Licenciatura em
Engenharia do Ambiente pela Universidade de Aveiro; PósGraduação em Estudos Europeus - Economia, Faculdade Direito
da Universidade de Coimbra.
Técnica Superior nas Direções Regionais do Ambiente e da Eco‑
nomia. Responsável da área funcional de saúde ambiental do
Departamento de Saúde Pública da Administração Regional de
Saúde do Centro IP (ARSC IP), onde trabalha desde 2001. Parti‑
cipa em vários grupos de trabalho e investigação, entre os quais
o consórcio de Avaliação da Exposição da População Portuguesa
Radiações Ionizantes devido a Exames Médicos de Radiodiag‑
nóstico e Medicina Nuclear – Dose Datamed2 (DDmed2), coor‑
denado pelo IST/ITN- CTN.
Responsável da política de gestão ambiental da ARSC IP e sua
Gestora Local de Energia e Carbono nos termos da Resolução do
Conselho de Ministros n.º 2/2011, de 9 de Dezembro, no âmbito

do Plano Estratégico do Baixo Carbono (PEBC) e o Programa de
Eficiência Energética na Administração Pública (ECO.AP) imple‑
mentado no Serviço Nacional de Saúde, atualmente Gestora de
Energia e Recursos, nos termos da Resolução do Conselho de
Ministros nº104/2020, de 24/11, no novo Programa de Eficiência
de Recursos na Administração Pública para o período até 2030.
Para além da atividade de consultoria ambiental, foi docente da
Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra, de 1992 a
2005, e desde 1993 leciona no Instituto de Higiene e Medicina
Ocupacional, da Faculdade de Medicina da Universidade de Coim‑
bra, as cadeiras da vertente de Ambiente e Saúde.
Fez parte da Comissão Instaladora do Colégio de Ambiente, do
qual foi vogal e coordenadora, foi membro do Conselho Discipli‑
nar durante os mandatos de 2016-2019 e 2019-2021, como
secretária do Conselho Diretivo da Região Centro, e membro do
Conselho Diretivo Nacional da Ordem dos Engenheiros.

PROGRAMA DE CANDIDATURA

“A Engenharia promotora da mudança”
Novos desafios se colocam à Engenharia, de transformação,
inovação, inclusão e responsabilidade, sendo necessária a inte‑
gração do conhecimento e da experiência na procura das soluções
que se esperam dos novos Engenheiros a quem pertence o futuro.
A valorização e defesa da dignidade da profissão, impõem uma
atitude independente, ativa e persistente.
Assim, a nossa candidatura independente centra-se na neces‑
sidade de servir a Ordem dos Engenheiros com uma equipa
dinâmica, com total espírito de entrega, para dar continuidade
aos princípios de valorização da Engenharia e dos Engenheiros,
procurando, simultaneamente, alavancar um paradigma de
inovação e de rejuvenescimento na Região Centro.
É fundamental a compreensão e reconhecimento social do papel
crucial desempenhado pelos Engenheiros e pela Engenharia em
todos os momentos de crise, reiterando a confiança pública na
profissão.
Em tempos de novos desafios integraremos a Ordem dos

Engenheiros numa perspetiva de articulação Nacional e com
as outras Regiões, enquanto associação pública profissional
representativa da profissão de Engenheiro, atentos aos novos
desafios societais: economia circular, alterações climáticas, novas
tecnologias, inteligência artificial, entre outras.
Consideramos os novos Engenheiros como o capital da qualidade
e da garantia da continuidade da Engenharia, pelo que preten‑
demos fomentar a sua integração nas atividades da Ordem e
incentivar a sua participação em projetos humanitários regionais,
nacionais e internacionais.
Pretendemos congregar todos os Colegas que se reveem neste
projeto e no empenho para a valorização da Engenharia como
promotora da mudança, numa colaboração ativa, intergeracional
e no desenvolvimento profissional e pessoal, motivando os
Colegas que menos se têm revisto numa Ordem que existe
para a defesa dos seus interesses, ficando abertos à análise e
acolhimento das suas propostas e reivindicações.
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Princípios programáticos
1. Pugnar pela dignificação, reconhecimento, valorização da
profissão e igualdade de género na Engenharia
É essencial o reconhecimento da Engenharia nos diferentes
setores da atividade económica, nos setores fundamentais
do desenvolvimento, quer seja na construção, na indústria,
na agropecuária e floresta, na energia, ambiente, materiais,
ensino e investigação e nas inovações e tecnologias emer‑
gentes que a explosão digital tem promovido.
Defender a igualdade de oportunidades, essencial para garan‑
tir uma profissão inclusiva e equilibrada em termos de género.
2. Consolidar o contributo e relevância da Engenharia na prossecução dos novos desafios e causas nacionais e regionais,
em representação de todos os profissionais, fortalecendo a
confiança pública;
Colaborar com o Conselho Diretivo Nacional, na defesa da pro‑
fissão, no reforço da valorização da Engenharia, e na tomada
de decisões que possam influenciar decisões políticas com‑
prometedoras da qualidade e papel social da Engenharia.
Colaborar com as entidades regionais no sentido de promover
o desenvolvimento regional e a alavancar o papel da Enge‑
nharia como promotora da mudança.
3. Manter o apoio profissional aos Engenheiros da Região
Centro, em particular no que se refere à oferta de formação
contínua tendencialmente gratuita, reforçando as capacidades técnicas e a capacitação individual para o desempenho
atualizado da profissão;
Reforço das ações formativas em modelos mistos presen‑
ciais e online, (reduzindo a assimetria de oportunidades e a
coesão territorial), e promoção da partilha de eventos entre as
várias Delegações Distritais, para uma participação proactiva
e alargada a toda a região, que promova a interação entre os
membros.
4. Criar o lugar de Provedor do Engenheiro na Região Centro;
Com estatuto independente, recebendo as observações,
sugestões e/ou reclamações dos membros, com vista ao seu
esclarecimento, encaminhamento, mediação de eventuais
conflitos ou emissão de pareceres e recomendações, contri‑
buindo assim para uma melhoria dos serviços prestados pela
Região Centro aos seus membros.
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5. Apostar na mudança para dar resposta aos novos desafios da
Engenharia (Relatório UNESCO 2021 – Engenharia para o Desenvolvimento Sustentável (ODS’s)), promovendo redes e desenvolvendo clusters regionais para o desenvolvimento sustentável;
A Engenharia é crucial para o desenvolvimento sustentável,
sendo vital o papel dos Engenheiros na resposta às neces‑
sidades humanas básicas, para aliviar a pobreza, responder
a catástrofes naturais, construir infraestruturas resilientes e
colmatar a divisão do desenvolvimento.
A transformação da educação em Engenharia e a capacitação no
início da Quarta Revolução Industrial permitirá aos Engenheiros
enfrentar os desafios que se avizinham, sendo essencial a análise
e globalização das tendências mundiais da Engenharia. Propo‑
mos a criação de Think Tanks, e de parcerias globais para catalisar
a colaboração na Engenharia, de modo a cumprir os ODS’s.
6. Dinamizar a participação dos jovens Engenheiros nas atividades da Ordem, fomentando a apresentação de projetos e temas
de debate, a partilha de experiências com Engenheiros seniores
e a efetivação de soluções interativas e reflexões partilhadas;
Promover debates para discussão de temos ou projetos, com a
participação dos membros conselheiros, para partilha do conhe‑
cimento e experiência como facilitadores da procura de soluções.
7. Promover o trabalho conjunto dos Colégios e das Delegações
Distritais em torno de áreas estruturantes, para publicação
de orientações e reflexões técnicas, englobando as conclusões das atividades desenvolvidas, com feed de notícias em
espaço a criar;
Estabelecer a realização de reuniões semestrais on line, com
os colégios e as Delegações Distritais, para incentivar a proa‑
tividade e adequar a resposta a desafios específicos.
8. Procurar promover o debate sobre os novos desafios éticos e
societais, associados aos novos desenvolvimentos científicos
e tecnológicos;
A Engenharia interventiva e participativa como promotora
do desenvolvimento necessário ao crescimento económico,
promovendo e disponibilizando as nossas instalações para
debates sobre temas estruturantes em consulta pública,
(discussão de projetos, figuras de ordenamento ou planos
desenvolvimento), cujo impacte possa ser objeto de análise e
avaliação pelas várias especialidades da Engenharia.
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9. Consolidar a App “Engenheiros no Mundo”;
Consolidar a utilização da aplicação “Engenheiros no Mundo”,
já desenvolvida por iniciativa da Região Centro, e melhorar as
especificidades para reforçar as relações entre os membros
da Ordem no mundo.
10. Garantir a diversidade e inclusão, em todas as instalações
regionais da Ordem, com implementação de medidas que
eliminem todo o tipo de barreiras de acessibilidade e implementação de sinalética adequada;
Acabar com as barreiras físicas, garantindo o acesso de todos
os membros às instalações, de forma inclusive e segura, e colo‑
cando sinalética adequada, facilitadora da deslocação autónoma.
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11. Promover a criação de ecossistemas de inovação nas
diferentes áreas da Engenharia;
Criação de fóruns e eventos de apresentação de projetos ou
trabalhos inovadores de Engenharia, com a participação de
stakeholders a nível local e regional. Promover a realização
de concursos de ideias inovadoras no âmbito dos ODS’s,
incluindo economia circular, eficiência energética e hídrica,
recursos naturais, construção e produção sustentável, e pro‑
dutos inovadores.

A OE na Região Centro e na Sociedade
Assumir um papel interventivo, isento, e independente, e
estabelecer uma política de relações públicas que promova a
intervenção e visibilidade regional da Engenharia.
Participação em projetos de apoio social, com a criação de bolsas
de voluntários das várias Especialidades, disponíveis para apoiar
os vários setores da sociedade civil, em situações de emergências,
catástrofes naturais ou fenómenos climáticos extremos, com
particular necessidade de motivação dos novos Engenheiros.

Representar institucionalmente a Ordem dos Engenheiros.
Estabelecer protocolos e reforçar as relações existentes com
entidades ou organizações.
Dar continuidade ao apoio e incentivo à associação cultural da
Ordem dos Engenheiros da Região Centro.
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ENGENHARIA CIVIL

COORDENADOR
Hugo Filipe
Pinheiro Rodrigues
Membro n.º 51175

VOGAL
Patrícia Alexandra
de Sousa Vela Cunha
Membro n.º 42780

VOGAL
Luís Augusto
Domingues dos Santos
Membro n.º 43557

Suplente
Ricardo David
Lopes Leão

Membro n.º 33458

Suplente
Noé Maria
Duarte

Membro n.º 16747

Programa de Ação
O Conselho Regional do Colégio de Engenharia Civil do Centro
pretende no próximo triénio contribuir para a afirmação e
promoção da Engenheira Civil, assim como impulsionar o
conceito de sustentabilidade na construção civil, com o objetivo
de evidenciar as melhores práticas que reduzam os impactos
ambientais e potencializam a viabilidade económica.

Como principais ações a desenvolver, destacam-se as seguintes:
• Promover a coesão entre a comunidade profissional dos
Engenheiros Civis;
• Promover a formação contínua e atualização profissional;
• Articulação com o tecido económico e empresarial na área da
Engenharia Civil;
• Estabelecer uma estreita comunicação entre os membros do
colégio regional em articulação com o Colégio Nacional.

ENGENHARIA ELETROTÉCNICA

COORDENADOR
Cláudia Margarida
Faria Gaspar
Membro n.º 78449

VOGAL
António Manuel
de Brito Paulino
Membro n.º 49148

VOGAL
Bruno Miguel
de Jesus Cardoso
Membro n.º 74850

Suplente
João Paulo
Correia Matos Cardoso
Membro n.º 33216

Programa de Ação
No atual contexto transformista da sociedade, enfatizado pelo
combate às alterações climáticas e a transição energética,
a engenharia eletrotécnica depara-se com transformações
legislativas e regulatórias da sua atividade, expondo os
engenheiros eletrotécnicos a novos desafios. É nosso desígnio:
• Estabelecer um ecossistema ativo para debater, propor
soluções e apresentar estratégias;
• Criar interfaces com setores da engenharia;
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• Estabelecer formações, seminários, tertúlias e outras

atividades que associem a engenharia eletrotécnica aos temas
da atualidade;
• Evolver jovens Engenheiros e estudantes;
• Promover o NEXUS das especialidades, de modo a debater e
solucionar problemas comuns, evoluindo assim a Engenharia
em todas as suas vertentes.

ordem dos engenheiros | região centro
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ENGENHARIA MECÂNICA

COORDENADOR
Francisco Pedro
Gabriel Coelho
Membro n.º 38978

VOGAL
Carlos Miguel
Almeida Leitão

Membro n.º 57494

VOGAL
Carla Isabel
da Silva Cardoso
Membro n.º 44630

Suplente
Ivan Rodolfo
Pereira Garcia de Galvão
Membro n.º 63506

Programa de Ação
A presente Lista do Conselho Regional do Colégio de Engenharia
Mecânica integra a Lista RA para os Órgãos Regionais do Centro
encabeçada pela Engenheira Isabel Cristina Lança; promoveremos
ações Técnico-Científicas e ações sobre metodologias de
Digitalização, Gestão e Manutenção; Cooperaremos com outros
Colégios e Delegações da Região Centro e Nacionais para ações
conjuntas de âmbito técnico-científico e cultural; promoveremos

uma maior aproximação da Ordem dos Engenheiros às Empresas,
Escolas e Associações Empresariais sendo o seu elo de ligação;
promoveremos estágios aos recém-licenciados e estudantes
de Engenharia junto das Empresas. Sensibilizaremos os novos
Engenheiros e Estudantes para as vantagens da adesão à Ordem
dos Engenheiros.

ENGENHARIA GEOLÓGICA E DE MINAS

COORDENADOR
Manuel João
Senos Matias
Membro n.º 22075

VOGAL
Carla Marina Moreira
Ferreira de Bastos
Membro n.º 58051

VOGAL
Pedro Manuel
Neves dos Santos
Membro n.º 62636

Suplente
Adelino Joaquim Ferreira
Rodrigues de Figueiredo
Membro n.º 47206

Suplente
Nelson Edgar
Viegas Rodrigues
Membro n.º21790

Programa de Ação
A nossa candidatura ao Colégio de Engenharia Geológica e Minas
da Zona Centro baseia-se e valoriza-se na união e continuação do
trabalho com os nossos colegas dos Colégios das Região Norte,
Lista RF, Sul, Lista RJ, Nacional, Lista G, e CAQ, Lista F.
Assim a nível nacional, vamos todos pugnar pela defesa,
valorização e promoção da Engenharia Geológica e Minas e seus
Profissionais.

Vamos continuar o programa de palestras e workshops, em
regime blended, sobre temas específicos e transversais.
Vamos promover momentos de confraternização associados a
eventos de natureza técnica e cultural.
Vamos reforçar a aproximação a Associações Empresariais,
aos jovens Engenheiros e Associações/Núcleos de Estudantes
envolvendo-os em ações do Colégio.
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ENGENHARIA Química e biológica

COORDENADOR
Maria Tereza
Seabra Reis Gomes
Membro n.º 34467

VOGAL
Rogério Paulo
Simões Marques
Membro n.º34841

VOGAL
Jorge Filipe
Cruz Costa Leite
Membro n.º 72722

Suplente
Patrícia
Felgueiras Martins
Membro n.º 81790

Programa de Ação
O Colégio de Engenharia Química e Biológica propõe-se promover
ações de natureza técnica, cultural e social que contribuam para o
encontro dos engenheiros, a sua valorização pessoal e divulguem
a engenharia na sociedade.
Destacam-se as seguintes iniciativas:
• Organizar ações conjuntas com outros colégios, abordando
temas interdisciplinares;
• Promover ações conjuntas com os núcleos de estudantes

universitários, que integrem os jovens;
• Proporcionar o encontro geracional entre engenheiros, com

iniciativas que congreguem membros estudantes, estagiários
e membros experientes;
• Colaborar com as delegações distritais, de modo a
descentralizar as ações;
• Colaborar com os órgãos nacionais e regionais procurando
responder às suas solicitações.

ENGENHARIA GEOgráfica

COORDENADOR
Pedro Miguel Ferreira
da Silva Cancela
Membro n.º 54348

VOGAL
Maria de Fátima
Nogueira do Rosário
Membro n.º 45306

VOGAL
Paulo João
Torgal Machado
Membro n.º 41534

Suplente
Nuno Filipe Neves
Viegas da Silva Afonso
Membro n.º 54349

Programa de Ação
Com esta nova candidatura queremos ir mais longe e lutar por
algo que ainda não foi feito. Queremos saber quantos engenheiros
geógrafos existem, onde estão, o que fazem? Queremos que
o colégio tenha um papel importante na vida profissional de
cada um e que seja um parceiro fundamental, no alcance de
novos desafios, formação e orientação do engenheiro geógrafo.
Queremos estabelecer contactos e relações com várias ordens
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profissionais de forma a sermos mais prestigiados e qualificados.
Queremos que ao engenheiro geógrafo seja reconhecido o seu
devido valor. Não queremos ser mais um, mais uma eleição,
queremos ser mais e melhor e com isso contamos coma ajuda
de todos. Pretendemos criar a união, pois porque juntos seremos
mais e mais fortes.

ordem dos engenheiros | região centro
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ENGENHARIA AGRONÓMICA

COORDENADOR
Ana Paula
Araújo Martins
Membro n.º 34605

VOGAL
Pedro
Rodrigues

Membro n.º32359

VOGAL
António José Martins
de Sousa Jordão
Membro n.º 90197

Suplente
Jorge Manuel
Esteves Carvalho Sofia
Membro n.º38813

Programa de Ação
• Auscultar necessidades formativas dos membros;
• Promover/divulgar projetos estruturantes e iniciativas de

sucesso;

• Diálogo entre gerações /Apoiar e integrar colegas estagiários;
• Constituir e divulgar uma bolsa de emprego para os Engenheiros

Agrónomos;

• Dar visibilidade às áreas de trabalho/competências individuais

dos Engenheiros;

• Promover intercâmbio entre os Agrónomos e as empresas

do setor;

• Divulgação da legislação relevante para o setor;
• Estabelecer um quadro de interlocutores de referência e de

canais de comunicação preferenciais;

• Promover a cooperação entre os vários colégios do Conselho

Regional da OE e o Colégio Regional de Engenharia Agronómica;
• Promover iniciativas culturais e de animação

ENGENHARIA FLORESTAL

COORDENADOR
VOGAL
David José
Maria Filomena
de Carvalho Rodrigues Figueiredo Nazaré Gomes
Membro n.º31231

Membro n.º 31123

VOGAL
David André
Dias Davim

Membro n.º79316

Suplente
Célia Sofia Loreto
Castanheira Góis
Membro n.º 87718

Programa de Ação
• Continuar a colaborar na regulamentação do exercício da

profissão;
• Continuar a apoiar as Instituições do Ensino Superior na
promoção dos Cursos de âmbito Florestal;
• Continuar a aumentar a representatividade do Colégio de
Engenharia Florestal, pela promoção de iniciativas que
conduzam à entrada de novos membros;
• Continuar a aprofundar o relacionamento entre a Ordem e os

membros do Colégio, pela promoção de eventos profissionais
e culturais;
• Contribuir para a divulgação da nova orgânica dos serviços
florestais, das suas funcionalidades, e pugnar pelo reforço dos
seus quadros de Engenheiros Florestais.
• Continuar a estreitar o relacionamento entre o Colégio, todos
os atores do setor florestal e a Sociedade em Geral.
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ENGENHARIA de MATERIAIS

COORDENADOR
Abílio Manuel
Pereira da Silva
Membro n.º 57844

VOGAL
Hélder José
Coimbra de Oliveira
Membro n.º 26652

VOGAL
Maria Regina de Almeida
Correia dos Santos
Membro n.º 34523

Programa de Ação
Promover, divulgar e valorizar a Engenharia e da Engenharia
de Materiais dinamizando iniciativas nas escolas, junto dos
empregadores e suas associações e colaborar com outros
colégios, sociedades e institutos.
Divulgar as experiências profissionais, ofertas formativas, visitas
a empresas, mostrando que o desenvolvimento tecnológico
sustentável tem como base a inovação tecnológica e recursos
humanos qualificados.

Divulgar e valorizar as matérias-primas nacionais, a indústria de
transformação nacional e o “know how” nacional.
Cativar mais Engenheiros para o colégio regional, aumentar o
número dos membros seniores e conselheiros promovendo a
qualificação e diferenciação dos Engenheiros de Materiais.

ENGENHARIA INFORMÁTICA

COORDENADOR
Vasco Nuno
Sousa Simões Pereira
Membro n.º 47324

VOGAL
Paula Cristina
Julião Oliveira

Membro n.º 87440

VOGAL
Nuno Alexandre
Couceiro Pimenta
Membro n.º 60924

Suplente
Ricardo José
Pessoa Lopes Ruivo
Membro n.º 57491

Suplente
Mário Manuel
Roque Póvoa

Membro n.º 18136

Programa de Ação
• Promover ações de formação contínua e de valorização

• Dignificar a profissão, designadamente no que respeita à

profissional.
• Privilegiar meios de comunicação digital que facilitem o acesso
dos membros às atividades.
• Reforçar atividades multidisciplinares e identificar atos de
engenharia comuns com outros Colégios.
• Ter um papel interventivo na OE e na sociedade, dando expressão
aos problemas e desafios que se colocam à Eng. Informática.

prática dos atos específicos definidos pela OE e publicados
em DR.
• Melhorar o apoio a todos os membros através da criação de
parcerias internacionais que facilitem a mobilidade e apoio
além-fronteiras.
• Promover atividades de engenharia com impacto social.
• Reforçar a ligação às delegações distritais.
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ENGENHARIA do AMBIENTE

COORDENADOR
Ana Paula
Mata da Silva
Membro n.º 44350

VOGAL
Túlio Cristóvão
Rodrigues Paiva
Membro n.º 65576

VOGAL
Ema Maria
Monteiro de Matos
Membro n.º 34816

Suplente
João Rodrigo
Pascoal Ginja

Membro n.º 69187

Programa de Ação
A perceção da mudança e a necessidade de adaptação das respostas
a novas realidades, riscos e oportunidades na sociedade em geral,
resultam em inevitáveis impactes na atividade do engenheiro e, em
particular, na atividade do engenheiro do ambiente.
A presente candidatura ao Colégio de Ambiente da OERC propõe-se
trabalhar numa linha vinculada às questões profissionais do
engenheiro do ambiente, focada nos seguintes vetores de atuação:

• identificação e implementação de mecanismos de comunicação

que promovam o acompanhamento da demanda face a
novos paradigmas do exercício da profissão do engenheiro
do ambiente;
• melhoria da capacidade de resposta às expectativas das várias
partes interessadas em torno deste setor da engenharia.
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Delegação Distrital de Aveiro

DelegadO
José Miguel Cardoso
Vieira Ferreira Estrela
Membro n.º 40898
Eng. Civil

DelegadO-AdjuntO
Carla Andreia
Pimentel Rodrigues
Membro n.º59160
Eng. Civil

DelegadO-AdjuntO
Márcia
Lima
Membro n.º 68485
Eng. Civil

Suplente
Manuel Anselmo
Figueiredo Gomes Vieira
Membro n.º 72543
Eng. Civil

Programa de Ação
ENGENHARIA, MAIS E MELHOR!
MAIS – proximidade; autonomia; intervenção; responsabilidade;
formação; transparência; inovação; modernização; valorização
das carreiras; descentralização; participação ativa e institucional
com as diversas entidades
MELHOR – liderança; remuneração; comunicação; coordenação
com as congéneres de Viseu, Guarda, Castelo Branco e Leiria;
articulação com as Universidades; defesa da profissão.
APOIO – no acesso à informação e à legislação; na divulgação
de oportunidades de emprego; no acesso à profissão a recémlicenciados e não nacionais; na tramitação dos procedimentos
administrativos; no acesso a ações de formação especializada;
para a melhoria das condições de trabalho; presencial e
institucional na sede da DDA.

PROGRESSO – da qualidade no meio técnico, científico e
empresarial e do debate interno; da valorização/divulgação da
importância da Engenharia junto das escolas; da diligência da
interface entre engenheiro/empreendedor/estado/sociedade
civil.
PRESTÍGIO – do papel da Engenharia enquanto motor de
desenvolvimento social, de crescimento sustentável e de
mudança; do conhecimento técnico da Engenharia; dos conceitos
deontológicos e éticos; da exigência na admissão e qualificação
do Engenheiro.

• MAIS ACÇÃO

• MELHOR DESENVOLVIMENTO

• MAIS PROGRESSO

• MELHOR REMUNERAÇÃO

• MAIS INTERVENÇÃO

• MAIS TRANSPARÊNCIA

• MAIS VALORIZAÇÃO

• MELHOR COMUNICAÇÃO

• MAIS PRESTÍGIO

• MELHOR FORMAÇÃO

• MAIS APOIO

• MAIS PROXIMIDADE

• MELHOR LIDERANÇA
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Delegação Distrital de Castelo Branco

DelegadO
Luís José
Andrade Pais

Membro n.º 27408
Eng. Geológica e de Minas

DelegadO-AdjuntO
Ana Sofia
Saraiva Martinho
Membro n.º 74695
Eng. Eletrotécnica

DelegadO-AdjuntO
Cristina Calmeiro
dos Santos
Membro n.º 37211
Eng. Civil

Suplente
Maria Manuela
Pires Moreira
Membro n.º 73492
Eng. Civil

Programa de Ação
Para uma Ordem ativa, haverá a necessidade da contratação de
um(a) colaborar(a) para que a Sede esteja aberta, continuada,
estruturada, apoiada, e juntamente com os seus membros ou
dirigentes, promover:
  
1. a dignificação e valorização da profissão (promovendo
encontros ou reuniões com os colegas e responsáveis no
local de trabalho ou na sede – sectores da economia e do
ensino, público ou privado);
2. a informação da regulação do exercício da profissão,
que conduza a honorários e remunerações dignas da
responsabilidade social dos(as) Engenheiros(as);  

3. o apoio aos(às) Engenheiros(as) no exercício da sua
profissão, através da disponibilização de formação contínua
descentralizada e de sessões de esclarecimento e debate
sobre a legislação que se aplique;  
4. o apoio aos jovens e não jovens Engenheiros(as) no ingresso/
reingresso da profissão e na sua empregabilidade;  
5. visitas técnicas, a divulgação de obras relevantes e eventos
culturais.
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Delegação Distrital dA Guarda

DelegadO
Carlos Alberto
das Neves Gonçalves
Membro n.º 21301
Eng. Civil

DelegadO-AdjuntO
Joaquim Alberto
Pires Rodrigues
Membro n.º 18594
Eng. Civil

DelegadO-AdjuntO
Sónia Andreia
Correia Gonçalves
Membro n.º 60460
Eng. Civil

Programa de Ação
O decréscimo que a importância da atividade da engenharia tem
tido na nossa sociedade, nomeadamente nas camadas mais
jovens, leva-nos a uma importante reflexão sobre a necessidade
de uma campanha de divulgação da nossa atividade junto das
instituições de ensino do nosso distrito incluindo o ensino superior.

• Promoção de ações de formação contínua especializada

A atuação da presente candidatura, centrar-se-á, nos seguintes
objetivos principais:

palestras, seminários em colaboração estreita com os Colégios
de Especialidade;

• Desenvolver diligências no sentido da venda do imóvel da sede

•
• Promoção da atribuição de uma bolsa para o estudante, do

distrital por forma a proceder-se à aquisição de um outro, em
estreita ligação com o Conselho Diretivo Regional, por forma
a proporcionar melhores condições de acessibilidade e de
prestação de serviços a todos os membros;
•
• Promover a Ordem dos Engenheiros, junto das Autarquias,

associações empresariais, profissionais e culturais da nossa
região, outras entidades oficiais e na comunidade em geral;
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e descentralizada, com vista à atualização e melhoria dos
conhecimentos técnicos e científicos dos nossos membros,
proporcionando uma clara melhoria do exercício da profissão;
•
• Promoção de visitas técnicas, de reuniões temáticas periódicas,

Distrito da Guarda, com a melhor nota de ingresso num curso
superior de engenharia, com o apoio de empresas da região;
•
• Promoção da realização do Encontro Anual dos Engenheiros

do Distrito da Guarda.
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Delegação Distrital de Leiria

DelegadO
Miguel Nuno
Roseiro Ferreira Vieira
Membro n.º 42465
Eng. Eletrotécnica

DelegadO-AdjuntO
Carla Isabel
Rodrigues Bento
Membro n.º 76225
Eng. Civil

DelegadO-AdjuntO
João Carlos
Antunes Ferreira
Membro n.º 42875
Eng. Eletrotécnica

Suplente
Gustavo Nuno Catalão
de Almeida Carvalho
Membro n.º 64202
Eng. Materiais

Programa de Ação
• Dotar o novo edifício da delegação de Leiria de condições para

servir os membros e se poderem realizar todas as atividades
da delegação distrital.
•
• Disponibilização das instalações da Delegação aos membros

• Promover os conceitos de deontologia e ética na prática da

profissão.
•
• Instituição da Jornada de Engenharia no Distrito de Leiria a

realizar anualmente, com vista ao fortalecimento do espírito
de unidade, partilha de conhecimentos e dignificação da classe;

da Ordem para obtenção de informações e documentos
de interesse para a sua atividade e para participação em
videoconferências.

•
• Colaboração, no domínio da Engenharia, com os municípios

•
• Estreitar laços e união entre os membros da OE, através da

do distrito, entidades oficiais, associações empresariais,
profissionais e culturais e com a comunidade em geral.

promoção de atividades culturais e lazer.
•
• Promover a inscrição de todos os engenheiros residentes ou

em atividade no Distrito como membros da OE.
•
• Promover a OE junto das instituições de ensino superior de

•
• Promoção de palestras, seminários, cursos de formação,

jornadas e visitas técnicas, em colaboração estreita com os
Colégios das especialidades, com vista à atualização e melhoria
dos conhecimentos científicos e técnicos dos membros.

engenharia, entidades e empresas da região.
•
• Divulgar periodicamente a Bolsa de Emprego às empresas do

Distrito e divulgar as novas ofertas de emprego aos membros
da Delegação.
•
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Delegação Distrital de Viseu

DelegadO
Sérgio Miguel
Gomes Lopes

Membro n.º 60845
Eng. Ambiente

DelegadO-AdjuntO
Marisa Isabel
de Alexandre Coelho
Membro n.º 75226
Eng. Civil

DelegadO-AdjuntO
Hélder Filipe
dos Santos Viana
Membro n.º 64597
Eng. Florestal

Programa de Ação
Promover a formação contínua e atualização profissional:
• Realizar ações de difusão de conhecimentos técnico-científicos
sobre temas de interesse
• Organizar visitas técnicas temáticas a projetos de referência
• Promover cursos de formação profissional de qualidade
Dinamizar o associativismo e a comunicação com os atuais e
futuros membros:
• Prestar serviços de proximidade aos membros
• Promover a participação ativa dos membros, dinamizando a
apresentação de propostas e sua concretização
• Melhorar a ligação e proximidade da delegação aos membros
geograficamente afastados da sede através de contatos
frequentes
• Envolver os membros de referência da região nas atividades
da delegação
• Promover ações direcionadas para os Colégios menos
representados na delegação
• Realizar o Encontro de Engenheiros do Distrito de Viseu e o
Jantar de Reis

Articulação com as entidades públicas e privadas:

• Dignificar a Engenharia e os Engenheiros junto das instituições

e meio empresarial
• Manter uma relação de proximidade com as instituições de

Ensino Superior com vista à angariação de novos membros,
apoio aos membros estudantes e incentivo à sua participação
nas atividades da Ordem
• Consolidar mecanismos de comunicação e cooperação com
os agentes económicos e empresariais regionais, de forma a
estimular a inserção dos membros no mercado de trabalho
• Divulgar a Ordem em eventos de relevo da Região
• Coorganizar a “Conferência Entre Ordens” do distrito de
Viseu, juntamente com as ordens dos advogados, arquitetos,
engenheiros e médicos

REPRESENTANTES DA LISTA RA

Mandatário

Armando Baptista da Silva Afonso
Membro n.º 10870
Eng. Civil

Mandatário Suplente

Paulo Alexandre Lopes Fernandes
Membro n.º 24508
Eng. Civil
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Fiscal

Fausto Manuel Melo de Oliveira
Membro n.º 20129
Eng. Ambiente

Delegado

Eugénio Manuel Lopes Rangel
Membro n.º 34509
Eng. Agronómica
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LISTA RB
Lista em bloco
Assembleia Regional
CONSELHO DIRETIVO
Conselhos regionais de colégio
Delegações distritais
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AssEMBLEIA REGIonAL

João José
Nogueira Gomes Rebelo

Maria Isabel
Moita Pinto

Flávio
dos santos Ferreira

ulisses
da silva Correia

António Ângelo Morão
Dias

Membro n.º 14807

Membro n.º 19338

Membro n.º 34799

Membro n.º 19194
Eng. Civil

Membro n.º 13514
Eng. Mecânica

Eng. Civil

Eng. Civil

Eng. Agronómica

sE

Maria Leonor
Pereira Murta Ladeira

Membro n.º 14012

Membro n.º 15645

O

Membro n.º 23770

Eng. Civil

Eng. Geológica e de Minas

L
TE

PL

EN

su

PL

VO

E IR

Álvaro José
Ribeiro saraiva

VO

GA

Eng. Quimica e Biológica

L

uR

EN

TE

su

Eng. Civil

VO

IO

Maria da Graça
Bontempo Vaz Rasteiro

Membro n.º 14990
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ConsELHo DIRETIVo

Manuel Miguel
Jorge

Joana Teresa Varela
de Lucena e sampaio

Alberto Jorge
Lebre Cardoso

Domingos Xavier
Filomeno Carlos Viegas

José Alberto
Rodrigues Baptista

Membro n.º 14093

Membro n.º 50156

Membro n.º 34497

Membro n.º 19756
Eng. Mecânica

Membro n.º 18442
Eng. Civil

Eng. Civil

Eng. Eletrotécnica
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José Alberto Alves Nunes do Valle - Candidato a Presidente do Conselho Diretivo
Licenciatura em Engenharia Civil em 1979 pela Faculdade de
Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC) e
Mestrado em Engenharia Civil - área dos Transportes em 1983
pela Universidade de Purdue (Estados Unidos da América), com
equivalência a Mestrado do Ensino Superior Português para fins
académicos ou profissionais em 1987 pela FCTUC.
Quadro da Junta Autónoma de Estradas (JAE) e Institutos suce‑
dâneos de 1971 a 2004, com funções de Topógrafo e Enge‑
nheiro Civil, e cargos exercidos de Diretor de Serviços Regionais
de Estradas do Centro, Vogal e Vice-presidente do CA do Instituto
para a Conservação e Exploração da Rede Rodoviária (ICERR) e
Assessor do CA do Instituto das Estradas de Portugal (IEP).
Consultor em Engenharia de Transportes de 1988 a 1993, na
Comissão de Coordenação Regional do Centro (CCRC).
Assistente Convidado de 1985 a 1995 e Professor Auxiliar

Convidado de 1995 a 2005 no Departamento de Engenharia Civil
da FCTUC, onde lecionou as disciplinas de Vias de Comunicação
(com regência), Planeamento Regional e Urbano, Planeamento
de Transportes (com regência) e Politicas e Modelos de Planea‑
mento de Transportes.
Quadro da empresa Lena Engenharia e Construções, S. A. de
2004 a 2011, com funções de direção na área comercial e na
gestão contratual.
Na Ordem dos Engenheiros, Coordenador da Comissão de Espe‑
cialidades de Engenharia Civil de 1985 a 1988 e Vogal do Conse‑
lho Diretivo de 1988 a 1992, na Região Centro e vogal da Comis‑
ssão de Especialização em Transportes e Vias de Comunicação
de 2007 a 2013 e Coordenador desde 2013, até ao presente.
Profissão liberal exercida de 1979 a 1999 e a partir de 2011.

PROGRAMA DE CANDIDATURA

“Por uma Ordem dos Engenheiros Interveniente e Dignificadora”
Razões desta candidatura
Esta candidatura representa uma honrosa e dignificante tarefa,
que assumo com grande sentido de responsabilidade, em conso‑
nância com o que tem sido toda a minha atividade e desempenho
profissional em funções privadas e públicas, nomeadamente em
cargos da Administração Pública e, em simultâneo, pelos anos
que tenho dedicado ao serviço da Ordem dos Engenheiros, não
só a nível regional como a nível nacional.
Convicto de estar à altura deste desafio e tendo o privilégio de
contar com o Eng.º Celestino Flórido Quaresma como mandatário,
a que acresce o apoio e incentivo recebido dos Eng.ºs Octávio
Alexandrino, Aires Francisco e Jorge Mariano, todos antigos diri‑

gentes regionais da Ordem dos Engenheiros, é com orgulho,
empenho e dedicação que apresento uma lista para a candi‑
datura em bloco a todos os órgãos regionais, constituída por
um conjunto de pessoas que reúnem as condições pessoais e
profissionais exigíveis para as funções que irão desempenhar.
Trata-se de uma equipa regional coesa, onde a competência
técnica e as qualidades humanas são uma constante de todos
os elementos que a integram e que irão assegurar e reforçar o
prestígio da Ordem dos Engenheiros como interveniente ativa,
que deve ser, nas diversas vertentes da sociedade portuguesa.
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Linhas gerais desta candidatura
O programa desta candidatura tem em consideração os vetores 5R
do programa da candidatura a Bastonário do Engenheiro Fernando
Branco, mas obedeceu a uma aferição interna tendo em vista a
adaptação e ajustamentos necessários à realidade da Região Centro.
Tal resulta assim numa abordagem própria aqueles vetores 5R, que
se traduz num conjunto de sete linhas gerais de orientação.
1. Dar continuidade às ações que a nível regional se têm desta‑
cado ao longo dos anos, avaliando a sua adequação aos tem‑
pos atuais por forma a mantê-las, melhorá-las ou corrigi-las.
Desenvolvimento e Dignificação da Engenharia.
2. Articular com o Conselho Diretivo Nacional a “revisitação” dos
atos de engenharia por forma a constituírem a base do exer‑
cício da profissão de engenheiro, reforçando os aspetos em
que nos devemos diferenciar de outras profissões similares ou
complementares e obrigando ao reconhecimento do papel dos
Engenheiros na resolução dos problemas reais do País. Encarar
também a regulação do exercício da profissão como forma de
conduzir a honorários e remunerações dignas para as ativida‑
des de Engenharia. Qualidade e Valorização da Engenharia.
3. Reforçar a articulação com as Universidades e os Politécnicos
da Região Centro, seja a nível da formação ao longo da vida
profissional - assumindo todavia a preocupação de assegurar
ações de formação a custos acessíveis, seja com a imple‑
mentação de uma plataforma de divulgação, “em tempo real”
a funcionar nos dois sentidos, de ações e realizações, seja
ainda com a dinamização de campanhas para atração dos
novos engenheiros para a OE. Formação e Atualização dos
Engenheiros.
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4. Dar particular atenção aos desafios resultantes da Internacio‑
nalização e da inovação tecnológica, sem descurar também as
questões ambientais que contribuem para a qualidade de vida
dos cidadãos e em linha com um desenvolvimento sustentável.
Adequação dos Engenheiros aos novos desafios.
5. Desenvolver ações de cooperação junto das empresas da
Região, por forma a assegurar uma dinâmica de estágios e,
essencialmente, programas de emprego para jovens enge‑
nheiros, procurando implementar também um gabinete de
atendimento / contactos para todos os membros associados.
Aproximar os Engenheiros da nossa Ordem.
6. Promover uma aproximação às Escolas Secundárias da Região
Centro, em articulação com os Colégios Regionais das diferen‑
tes Especialidades, aproveitando estruturas locais e internas
já existentes, por forma a divulgar a importância da Engenha‑
ria na sociedade junto das camadas mais jovens. Atração de
novos Engenheiros.
7. Promover e manter atividades sociais e culturais, seja nos
espaços físicos da Região, seja em organização de viagens ou
participação em eventos, também como forma de convívio
e interação entre todos os membros associados, incluindo
reformados, com particular atenção a situações individuais de
carência. Função social da Ordem dos Engenheiros.
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Formas de atuação e desenvolvimento de tarefas
Para cumprimento das linhas gerais estabelecidas no programa
de candidatura foi considerada uma metodologia de atuação
e desenvolvimento de tarefas que em seguida se enumeram.

d) Procurar instituir uma forma eficaz de respostas em tempo útil
a questões jurídicas colocadas pelos membros associados, no
âmbito do desenvolvimento da respetiva atividade profissional.

a) Assegurar a cooperação dos colégios regionais entre si e entre
as delegações distritais, dinamizando uma atuação conjunta e
integrada, por todos os órgãos regionais e distritais.

e) Avaliar e atuar na situação logística das Delegações Distritais,
por forma a garantir condições dignas de funcionamento e a
que constituam um polo atrativo para os membros associados
residentes.

b) Articular com o Conselho Diretivo Nacional a atuação junto
de entidades e mídia locais, com a identificação de problemas
locais de engenharia e apresentando sugestões da sua reso‑
lução, adotando assim medidas para uma maior visibilidade da
Ordem dos Engenheiros, no sentido de aumentar o poder de
influência junto dos órgãos de decisão nacionais e regionais,
em questões relacionadas com a Engenharia e os Engenheiros.

f) Colaborar com o Conselho Diretivo Nacional eleito, conse‑
guindo para a Região as condições de realização do programa
que nos propomos implementar.
Coimbra, 19 de Novembro de 2021

c) Promover discussões técnicas regulares com envolvimento
dos Colégios Regionais e a participação de membros Conse‑
lheiros e membros Especialistas, inscritos na Região Centro,
abordando questões relevantes para o desenvolvimento do
País e em particular da Região Centro, com eventual criação
de uma plataforma informática onde possam ser constituídos
grupos de interesses para discussão de temas críticos, entre
todos os membros associados.
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ENGENHARIA CIVIL

COORDENADOR
João Manuel
Catarino dos Santos

VOGAL
Ana Bela
Meneses dos Santos

Membro n.º 26730

Membro n.º 41218

VOGAL
Natália
Oliveira Ferraz

Membro n.º 39976

Suplente
António José
de Magalhães Cardoso
Membro n.º20799

Suplente
Jaime Tiago
Terêncio Antunes
Membro n.º 56020

Programa de Ação
Para uma Engenharia Civil que acrescente valor económico,
técnico, social e sobretudo humano.
Iremos trabalhar no sentido de atingir os objetivos que se
enumeram:
A – Dignificação e Valorização da Classe – Qualificação para os
atos de Engenharia, Honorários, Apoio Jurídico, Seguros efetivos,
Formação;

B – Promoção da Engenharia Civil – Dinamizar e promover os
estágios e bolsas;
C - Formação continua – Formação contínua em webinar e
encontros regulares. Criação de uma base de dados de webinars;
D - Eventos Sociais - Encontros formais e concursos de fotografia
e arte ligados à atividade de engenharia;
E - Participação no Colégio Nacional – Participação e apoio aos
objetivos do Colégio Nacional.

ENGENHARIA ELETROTÉCNICA

COORDENADOR
Marcos José Carvalho
Pereira Pinguinha
Membro n.º21659

VOGAL
VOGAL
Catarina Isabel Santiago Carlos Alberto da Costa
Marques Nunes
Henriques Barradas
Membro n.º 42897

Membro n.º 38846

Suplente
Susana Margarida
Silvestre Paulino
Membro n.º 42463

Programa de Ação
Propomo-nos:
• Dinamizar ações que visem potenciar as competências
dos membros, procurando estabelecer formas de atuação
transversal ao nível académico e profissional.
• Divulgar e dinamizar as atividades da Ordem de forma a tornar
mais visível a vantagem da participação na Ordem.
• Dinamizar um programa de seminários e ações, de forma a
desenvolver laços de ligação à Ordem, criando-se assim uma
linha condutora que invista na Formação Contínua.
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• Promover condições de acesso a informação variada de

interesse para o Engenheiro Eletrotécnico.
• Fomentar maior ligação às delegações distritais.

Os membros do CREE estão disponíveis para participar em
comissões e grupos de trabalho, internos ou externos, para a
análise de normas ou diplomas que regem a atividade.
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ENGENHARIA MECÂNICA

COORDENADOR
José Carlos
Miranda Góis
Membro n.º 34466

VOGAL
Carla Sofia
Correia Pinheiro
Membro n.º 57461

VOGAL
António Manuel
Baio Dias
Membro n.º30561

Suplente
José Manuel Baranda
Moreira da Silva Ribeiro
Membro n.º 26517

Suplente
Sérgio Manuel
Mendes Gonçalves
Membro n.º 53178

Programa de Ação
O Colégio Regional de Engenharia Mecânica propõe-se
desenvolver e dinamizar as seguintes ações:
• Promover a divulgação do conhecimento técnico e científico de
interesse para engenheiros mecânicos, em colaboração com
empresas, universidades, associações profissionais e outras
organizações, através de ações de formação e palestas.
• Articular e promover visitas técnicas, seminários, conferências

sobre temas de Engenharia Mecânica e da atualidade da OE,
em articulação com outros Colégios de Especialidade.
• Cooperar com outros órgãos Regionais e Nacionais na
divulgação de informações relevantes sobre as atividades de
Engenharia Mecânica.
• Proporcionar o encontro de gerações entre Engenheiros jovens
e Engenheiros experientes

ENGENHARIA GEOLÓGICA E DE MINAS

COORDENADOR
Pedro Miguel
Freire Guedes
Membro n.º 39046

VOGAL
Adriana Sofia
Vasão Neves

Membro n.º 39300

VOGAL
Nuno Miguel
Ferreira de Gouveia
Membro n.º 38255

Suplente
Luis Carlos
Saraiva Trabulo
Membro n.º 26389

Suplente
Rosa Maria
de Oliveira Mendes
Membro n.º 53166

Programa de Ação
Recuperar e dinamizar as temáticas intrínsecas ao Colégio, com
enfase nas vertentes profissionais e formativa:
• Promoção do Eng.º Geólogo e de Minas, bem como do seu
estatuto e diferenciação;
• Divulgação das suas competências por ações junto de
empresas e universidades, e afirmação da necessidade de
inscrição na OE para as exercer profissionalmente;
• Divulgação junto de escolas secundárias incentivando a

escolha dos cursos de engenharia e promovendo deste modo
o incremento de novos mestres e futuros membros da OE;
• Realização de palestras e visitas técnicas; Recolha contínua
de sugestões que levem à melhoria do relacionamento com
os seus membros;
• Formação contínua com a realização de ações de interesse
técnico e profissional.

Informação Engenharia | Edição Especial Eleições 2022

30

ordem dos engenheiros | região centro

ENGENHARIA Química e biológica

COORDENADOR
Margarida Maria
João de Quina
Membro n.º 33153

VOGAL
Fernando
Antunes Rosa

Membro n.º 18450

VOGAL
Ana Cristina Antunes
de Almeida Costa
Membro n.º 33401

Suplente
Licínio Manuel de
Azevedo Gando Ferreira
Membro n.º 24985

Suplente
Mafalda de Sande Ribeiro
de Magalhães Cardoso
Membro n.º 88984

Programa de Ação
• Reforçar a ligação dos Engenheiros Químicos à OE, através

de sessões técnicas, visitas a indústrias e formação contínua.
• Promover ações junto dos recém Mestres formados na
região centro, divulgando a relevância da OE para o seu futuro
profissional.
• Criar conteúdos em formato digital, por exemplo em formato
podcast, de modo a partilhar experiências de Engenheiros
Químicos de sucesso.

• Desenvolver iniciativas para melhorar o conhecimento do

mercado de trabalho para atingir o sucesso profissional.

• Promover ações para melhorar a perceção da Engenharia

Química como motor de desenvolvimento, capaz de
desenvolver soluções para os complexos desafios da
atualidade, em particular para concretizar muitos dos 17 ODS
da Agenda 2030 da ONU.

ENGENHARIA GEOgráfica

COORDENADOR
VOGAL
Luis Filipe de
Maria Manuel Fino dos
Almeida Nogueira Dias S. Rodrigues de Carvalho
Membro n.º 49143

Membro n.º 41421

VOGAL
António Figueiredo
Monteiro
Membro n.º 38934

Suplente
Anabela Lourenço de
Almeida Alves
Membro n.º 53982

Programa de Ação
• Colaborar com os Órgãos Nacionais e Regionais contribuindo
•
•
•
•

para a unidade da Ordem
Promover a comunicação entre a comunidade profissional
potenciando a aproximação à Ordem
Promover e incentivar a adesão de novos Membros Estudantes
criando parcerias com empresas e instituições
Promover ações de formação nas diferentes especialidades
Promover junto das diferentes instituições da sociedade
a importância da atividade exercida nas diferentes áreas
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relacionadas com as alterações climáticas e a adequada e
planeada gestão do território
• Promover ações de sensibilização para a divulgação desta
Especialidade junto da comunidade estudantil
• Promover ativamente um relacionamento profícuo com as
diversas Instituições de Ensino superior.

ordem dos engenheiros | região centro

31

ENGENHARIA AGRONÓMICA

COORDENADOR
Alcindo José de Oliveira
Monteiro Cardoso
Membro n.º 34459

VOGAL
Rosa Isabel Marques
Mendes Guilherme
Membro n.º 88999

VOGAL
João Pedro Ventura
Lopes de Almeida
Membro n.º 85694

Suplente
Pedro Manuel Reis
Mendes Moreira
Membro n.º40042

Suplente
América Cristina
Henriques Marques
Membro n.º 34874

Programa de Ação
• Os proponentes da lista ao Colégio de Engenharia Agronómica

da Região Centro propõem-se a:
• Estabelecer parcerias com entidades que contribuam para
o enriquecimento dos curricula dos engenheiros agrónomos
através de ações ou cursos de formação;
• Promover a realização de sessões técnicas abordando
temáticas relevantes e inovadoras (palestras, oficinas de
trabalho);

• Fomentar a partilha de conhecimentos entre os diferentes

colégios de engenharia;
• Realizar ações de sensibilização nas instituições de ensino

superior, com currículos na área agronómica, fomentando a
ligação entre os estudantes e a OE;
• Realizar visitas técnicas a empresas agrícolas da região
relevantes no seu sector produtivo;
• Divulgar ofertas de emprego na área agronómica.

ENGENHARIA FLORESTAL

COORDENADOR
António Eduardo
Ferreira Gravato
Membro n.º 35250

VOGAL
Sónia Cardoso
Fernandes Lopes
Membro n.º 39091

VOGAL
José de Jesus
Gaspar

Membro n.º 25935

Suplente
José Manuel Serras
de Oliveira Tavares
Membro n.º 25934

Programa de Ação
Propõe-se o desenvolvimento de ações articuladas com os
Colégios Nacional e Regionais, sobre temas da atualidade e
relevantes, tais como, a adaptação às alterações climáticas,
sequestro do carbono, os incêndios rurais, as operações florestais
e a segurança, a valorização e gestão da biomassa, a produção
de energia verde, assim como, a Bio economia, a certificação
florestal, a sustentabilidade, biodiversidade, o planeamento e a
gestão da paisagem.

Promover, a divulgação de obras Florestais, existentes no nosso
País e em particular na Região Centro, o diálogo interativo com
as Instituições de Ensino Superior da Região Centro, outras
instituições públicas e privadas e fomentar ações conjuntas de
cariz técnico-científico, demonstrativo e práticas.
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ENGENHARIA de MATERIAIS

COORDENADOR
Maria Teresa
Freire Vieira

VOGAL
Albano Augusto
Loureiro Nogueira

Membro n.º 26659

Membro n.º 57160

VOGAL
Joana Patricia
Ribeiro Eliseu da Silva
Membro n.º 69189

Programa de Ação
Desenvolver e dinamizar ações de natureza técnica, cultural
e social que apoiem, divulguem e potenciem a Engenharia de
Materiais e evidenciem o seu caracter matricial e universal para
concretização dos objetivos da engenharia.
Reforçar, tendo como eixo na Região Centro, os itens seguintes:
• Promoção da Engenharia de Materiais;
• Evidenciar o papel da Ordem dos Engenheiros no futuro do
Engenheiro;

• Divulgação de atividades e iniciativas da Ordem dos Engenheiros,

incidindo sobre a atualização permanente nas temáticas
essenciais ao desenvolvimento da Engenharia em geral, e de
Engenharia dos Materiais em particular; Webinars, Conferências,
Visitas e Demonstrações serão o suporte destas ações;
• Contribuir para um roadmap das indústrias nacionais, onde os
materiais se assumem como essenciais.

ENGENHARIA INFORMÁTICA

COORDENADOR
Jorge Augusto
Castro Neves Barbosa
Membro n.º 22739

VOGAL
Carla Maria de
Oliveira Neves da Costa
Membro n.º 59255

VOGAL
Paulo Alexandre
dos Santos Faria
Membro n.º 87048

Suplente
António Augusto
Nunes Godinho
Membro n.º 58932

Suplente
João Pedro Pereira
Bontempo Rasteiro
Membro n.º 71581

Programa de Ação
A Lista RB concorrente ao Colégio Regional de Engenharia
Informática da Ordem dos Engenheiros na Região Centro tem
como linhas orientadoras da sua ação:
• Promoção da Inscrição na OE RC dos Licenciados em
Engenharia Informática
• Promoção das Licenciaturas em Engenharia Informática nas
Escolas Secundárias da Região Centro (em particular junto de
jovens do sexo feminino)
• Promoção de ações de formação na área da Engenharia
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Informática para jovens
• Promoção de Cursos habilitantes da Docência na Área da

Informática no Ensino Secundário
• Ações de Formação para reciclagem de conhecimentos em

novas áreas e em áreas emergentes da Engenharia Informática
• Dinamização de Visitas técnicas a empresas e instalações

técnicas
• Promoção de um Encontro Regional de Engenheiros

Informáticos da Região Centro.
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ENGENHARIA do AMBIENTE

COORDENADOR
Janine Dejanira
Mendonça de Jesus Faria
Membro n.º 60983

VOGAL
Mário Miguel dos
Santos Azevedo
Membro n.º 69871

VOGAL
Luis Filipe de
Oliveira Girão

Membro n.º 73989

Suplente
João Carlos dos
Santos Alves Vieira
Membro n.º 75837

Programa de Ação
A participação ativa dos Engenheiros do Ambiente e a promoção
da inovação e da sustentabilidade.
Promover a Engenharia do Ambiente
• Desenvolver sinergias junto das autoridades com relevância
ao nível do Ambiente.
Valorizar a Engenharia do Ambiente
• Estimular a valorização de competências, no sentido de
potenciar o desenvolvimento da atividade profissional.
Estimular a formação profissional

• Dinamizar palestras sobre temas ambientais prementes para

fomentar a participação ativa dos alunos na OE.
Potenciar a inovação e a sustentabilidade
• Promover o desenvolvimento de projetos de inovação que
visem a sustentabilidade.
Auxiliar a integração dos Engenheiros
• Dinamizar a divulgação regular de informação relativamente
a ofertas de emprego/seminários /webinars.
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DELEGAção DIsTRITAL DE AVeirO

deLegAdO
Carla Raquel Castro
Rocha Madureira
Membro n.º 39573
Eng. Eletrotécnica

deLegAdO-AdjUNtO
João Carlos
Macedo soares
Membro n.º 63355
Eng. Materiais

deLegAdO-AdjUNtO
Maria João
Matos
Membro n.º 69041
Eng. Civil

sUpLeNte
Fernando Jorge
de Almeida Casau
Membro n.º 18028
Eng. Agronómica

programa de Ação
Uma OE Moderna e Dinâmica é fator de atratividade e coesão
entre os profissionais da engenharia. Esta lista, recandidata à

distrital de Aveiro, propõe cinco eixos de ação, na continuação
do trabalho exercido entre 2019‑2022.

1. Promoção da engenharia nos estudantes não universitários:
a. Promover atividades STEM nas escolas;
b. Criação de livros OE.

4. Valorização das carreiras:
a. Manter o ritmo de palestras e visitas para os membros;
b. Continuar a promover formações certificadas e a diplomas
legais;
c. Retomar “A DDA fora de portas, em todos os concelhos do
distrito;
d. Terminar as obras de reabilitação iniciadas em 2019.

2. Continuar a estreitar relações com as associações de estu‑
dantes de engenharia:
a. Manter presença em atividades dos alunos ou com a
receção anual na sede;
b. Criar prémio de Engenharia na UA;
c. Facilitar estágios curriculares ou formação profissional.
3. Continuar a promover a Engenharia e a ordem no desenvolvi‑
mento local e regional:
a. Portas abertas à sociedade civil;
b. Aumentar a comunicação através da imprensa.
c. Concretizar a rúbrica de rádio “1min de engenharia”;
d. Manter as ações de carácter social.
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5. Cuidar da memória futura:
a. Continuar a promover a realização de iniciativas entre
associados fora do ativo;
b. Intervir ativa e internamente sobre o exercício da
Engenharia na sociedade atual;
c. Continuar a angariar peças para o Museu da Engenharia;
d. Retomar a recolha de testemunhos, áudio e vídeo de
colegas para mediateca museológica.
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DELEGAção DIsTRITAL DE CAsteLO BrANCO

deLegAdO
Ana Catarina soares
Afonso Alegria Ribeiro
Membro n.º 49544
Eng. Civil

deLegAdO-AdjUNtO
Luis Carlos
Carvalho Pires
Membro n.º 42285
Eng. Eletrotécnica

deLegAdO-AdjUNtO
Cristina Maria
sena Fael
Membro n.º 26385
Eng. Civil

sUpLeNte
Vitor Manuel Ferreira
de sousa soares

sUpLeNte
Luis da silva
Rodrigues

Membro n.º 51248
Eng.letrotécnica

Membro n.º 41057
Eng.letrotécnica

programa de Ação
Numa lógica de continuidade dos vetores 5R “REORGANIZAR –
RESOLVER – REJUVENESCER – REVALORIZAR ‑ REPOSICIONAR”
do programa da candidatura a Bastonário do Eng. Fernando
Branco, pretendemos dinamizar as seguintes linhas orientadoras
que contribuam para a valorização, afirmação e promoção da
engenharia e dos engenheiros no exercício da sua atividade
profissional:

• INTENSIFICAR OS LAÇOS COM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO

• REFORÇAR O PAPEL DOS ENGENHEIROS NA SOCIEDADE

• MELHORAR OS SKILLS DOS ENGENHEIROS (FORMAÇÃO AO

– Promover iniciativas científicas, económicas e culturais
através de conferências, colóquios, seminários, visitas técnicas,
etc., que aproxime os engenheiros à sociedade em geral
(ação direcionada para valorizar o papel dos engenheiros na
sociedade);

LONGO DA VIDA) ‑ Organizar ações de formação direcionadas
para os associados da OE do distrito de Castelo Branco (ação
direcionada para a formação ao longo da vida e estimular a
cooperação entre os associados);

SUPERIOR, EMPRESAS E SOCIEDADE – Incrementar a
cooperação com a universidade, os institutos politécnicos,
empresas e outras associações do distrito de Castelo Branco,
de modo a possibilitar a implementação de estágios, bolsas e
outros subsídios à educação (ação direcionada para intensificar
laços e em simultâneo incrementar o nº de engenheiros);

Informação Engenharia | Edição Especial Eleições 2022

36

ordem dos engenheiros | região centro

Delegação Distrital da Guarda

DelegadO
Fernando José dos
Santos Melo Rodrigues
Membro n.º 34628
Eng. Eletrotécnica

DelegadO-AdjuntO
Margarida Maria
Monteiro Ramos
Membro n.º 38252
Eng. Civil

DelegadO-AdjuntO
José António
Fonseca de Carvalho
Membro n.º 14069
Eng. Civil

Suplente
Orlando
dos Santos Faisca
Membro n.º 63817
Eng. Florestal

Suplente
José Carlos de Carvalho
Teixeira Lima
Membro n.º 19045
Eng. Eletrotécnica

Programa de Ação
A equipa que se propõe ao novo mandato da delegação distrital
da Guarda é uma equipa com experiência e que pretende
RENOVAR a confiança que os colegas depositaram no mandato
que agora termina. Os dois últimos anos colocaram, à sociedade
e a nós engenheiros, grandes desafios. Estivemos na linha da
frente, assegurámos as comunicações, os abastecimentos de
energia, de gás e de água, mantivemos em funcionamento os
equipamentos e instalações hospitalares.
Neste contexto, a candidatura desenvolve-se nos seguintes eixos
programáticos:
• REPOSICIONAR o papel do engenheiro na sociedade –

Valorizando-o. Pretendemos continuar as ações “Conversas
da ordem” – tertúlias sobre temas da atualidade, abertas à
sociedade. Servindo o propósito de reunião e iteração entre
os colegas e de afirmação dos engenheiros e da engenharia
na sociedade.
• REFORÇAR as parcerias, com as instituições do Ensino

Superior, instituições empresarias e municípios do distrito.
Cooperar com as delegações distritais, nomeadamente com
as que lhe são geograficamente mais próximas Castelo Branco
e Viseu. Desenvolver um programa de apadrinhamento de
estudantes das instituições de ensino superior por membros
da Ordem. Colaborar no programa de florestação municipal
da Guarda.
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• REEQUACIONAR a localização da atual sede distrital da OE.

Torná-la acessível e com área que dignifique os engenheiros.
Tornando-a local de encontro de todos os engenheiros.
• RETOMAR as visitas técnicas às obras, à indústria e ações

socioculturais que foram interrompidas. Antecipa-se, desde
já, visitas às novas unidades do ramo Automotive. Prevêse
ainda uma ação anual de convívio com as restantes ordens
profissionais.
• ROBUSTECER o conhecimento através da formação. Para além

das formações de cariz obrigatório, pretendemos promover
ações de formação de atualização. Algumas das formações
planificadas são: Eurocódigos, nova legislação térmica e
metodologias BIM.
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Delegação Distrital de Leiria

DelegadO
Ângela Renata
Miguel Francisco
Membro n.º 45974
Eng. Civil

DelegadO-AdjuntO
Manuel de Sousa
de Faria
Membro n.º 26862
Eng. Eletrotécnica

DelegadO-AdjuntO
Nuno Miguel
Janeiro da Fonseca
Membro n.º 75836
Eng. Mecânica

Suplente
Leandro José
de Oliveira Ferreira
Membro n.º 56582
Eng. Civil

Programa de Ação
1. Promover ações de cooperação junto das empresas, por forma
a criar oportunidades de estágios e programas de emprego;

5. Promover palestras, cursos e formação, seminários e visitas
técnicas em colaboração com os colégios das especialidades;

2. Promover/incentivar/divulgar a experiência dos engenheiros da
delegação no apoio aos estagiários que querem ingressar na
ordem, de modo a abrir os seus horizontes como futuros
profissionais;

6. Promover atividades para apoio de instituições de apoio social
locais sem fins lucrativos;

3. Promover a inscrição como membro da Ordem dos Engenheiros
residentes ou em atividades no Distrito e envolvê-los nas
atividades e programas da Ordem dos Engenheiros;
4. Dar continuidade aos atos constantes nos protocolos de
colaboração celebrados entre a Ordem e as várias entidades
do Distrito;

7. Promover a dignificação da atividade de engenheiro civil nas
suas diversas vertentes;
8. Prestar serviços de proximidade aos membros: apoio presencial,
administrativo e institucional perante os atos de engenharia
na atividade profissional.
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Delegação Distrital de Viseu

DELEGADO
José Júlio
Henriques Norte
Membro n.º 90292
Eng. Eletrotécnica

DelegadO-AdjuntO
Manuela Mesquita
Trindade
Membro n.º 36496
Eng. Civil

DelegadO-AdjuntO
Teresa Catarina
Gomes da Costa
Membro n.º 71711
Eng. Civil

Suplente
Patricia Sofia
Santos Ramos

Membro n.º 49470
Eng. Geológica e de Minas

Suplente
Maria de Lurdes
Maia Veiga
Membro n.º 13536
Eng. Civil

Programa de Ação
1. Lutar por uma Ordem de maior proximidade, rompendo as assi‑
metrias existentes entre Interior e Litoral.
2. Organizar reuniões temáticas transversais às várias especia‑
lidades da engenharia, enriquecendo desta forma as nossas
competências tornando-as o mais abrangentes possível face à
globalização, e ao papel que a engenharia tem nesta evolução.
3. Organizar anualmente encontros entre os vários Colégios Regionais
para uniformizar estratégias e procedimentos (a Ordem só uma).
4. Constituirmo-nos como “massa crítica” dos poderes políticos e
simultaneamente parceiros sempre que solicitado e garantido a
pluralidade democrática.
5. Diálogo permanente com o mundo empresarial e autarquias, de
forma a podermos responder às necessidades reais dos territó‑
rios, criando caminhos para a entrada e afirmação dos nossos
colegas engenheiros.

6. Reforçar a ligação entre a OE e as Instituições do Ensino Superior,
fomentando a ligação aos futuros engenheiros, disponibilizando o
nosso apoio em especial na 1ª fase após a sua formação e entrada
no mundo do trabalho.
7. Cativar os jovens licenciados para aderirem à Ordem e podermos
ajudar à sua integração nas empresas ou serviços e simultanea‑
mente tornar a Ordem mais forte e atuante, aproximando os
jovens engenheiros dos menos jovens.
8. Colaborar com as Associações Industriais e Comerciais da Região
na organização de uma bolsa de emprego.
9. Dignificar cada vez mais a Ordem, fomentando os conceitos deon‑
tológicos e de ética no desempenho da nossa profissão.

REPRESENTANTES DA LISTA RB

Mandatário

Celestino Flórido Quaresma
Membro n.º 8716
Eng. Civil

FISCAL SUPLENTE

Patricia Fidalgo Azenha
Membro n.º 38981
Eng. Civil

Mandatário SUPLENTE

João José Nogueira Gomes Rebelo
Membro n.º 14807
Eng. Civil

FISCAL EFETIVO

José dos Santos Atam
Membro n.º 33141
Eng. Civil

DELEGADO EFETIVO

DELEGADO SUPLENTE

Membro n.º 17213
Eng. Civil

Membro n.º 30582
Eng. Civil

Francisco José da Costa Pereira
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Carlos Malva Ferreira
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LISTA RC
CONSELHO FISCAL
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Humberto Manuel
Matos Jorge

Isabel Maria
Ferreira Daniel

Luís Manuel
de Sousa Aragão

José Virgílio
Fernandes Geria

Membro n.º 20134

Membro n.º 33189

Membro n.º 21184
Eng. CIVIL

Eng. Eletrotécnica

Eng. Eletrotécnica

Eng. Eletrotécnica

Membro n.º 37136

Humberto Manuel Matos Jorge - Candidato a Presidente do Conselho Fiscal
Licenciado em Engenharia Eletrotécnica em 1985 pela Faculdade
de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC).
Doutorado em 1999, na Especialidade de Sistemas de Energia
em 1999 pela FCTUC. Atualmente é Professor Universitário na
FCTUC, fazendo parte da Direção do Departamento de Enge‑
nharia Eletrotécnica, do qual foi Diretor no biénio de 2017-19. É

também investigador do INECS Coimbra desde a sua fundação.
Principais cargos exercidos na Ordem dos Engenheiros: Coor‑
denador do Colégio Regional de Eng. Eletrotécnica, 2001-2007;
Membro da Assembleia de Representantes em representação
da Região Centro, 2007-2013; Vogal do Conselho Fiscal (CF),
2013-2019; Presidente do CF 2019-2022.

PROGRAMA DE CANDIDATURA
Conselho Fiscal (CF) da Região Centro da Ordem dos Engenheiros
é, por definição estatutária, um órgão de fiscalização, constituído
por um presidente e dois vogais, que se apresenta a sufrágio
universal, direto e secreto, em lista única e independente.
O CF reúne quando convocado pelo respetivo presidente por
iniciativa deste ou mediante solicitação dos seus membros, pelo
menos uma vez por trimestre, para exercer as suas funções que,
genericamente, são: examinar a gestão financeira da competên‑
cia do Conselho Diretivo; dar parecer sobre o relatório e contas
apresentados pelo Conselho Diretivo, bem como sobre os orça‑
mentos e planos de atividade.

No exercício das suas atribuições e competências, esta lista
candidata ao CF, com conhecimento e experiência do funcio‑
namento dos diversos órgãos da Ordem, propõe-se exercer de
forma dedicada, colaborante e solidária as suas competências
estatutárias através do rigoroso acompanhamento da gestão
financeira efetuada pelo Conselho Diretivo e da elaboração dos
pareceres sobre os relatórios e contas e os orçamentos. Desta
forma empenhada, pretende contribuir para a transparência da
vida da nossa associação profissional, nos termos estatutários
da OE.

REPRESENTANTES DA LISTA Rc

Mandatário

Leonel Vieira Amorim
Membro n.º 22478
Eng. Agronómica

Fiscal

José Joaquim da Costa
Membro n.º 44675
Eng.Mecânica
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DELEGADO

Álvaro Filipe Peixoto Cardoso Oliveira Gomes
Membro n.º 34499
Eng. Eletrotécnica
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LISTA RD
CONSELHO FISCAL
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CONSELHO FISCAL

Maria Helena
Pêgo Terêncio

António
Ferreira Tavares

Rosa Isabel
Brito de Oliveira Garcia

Membro n.º 16548

Membro n.º 11913

Membro n.º 19711

Eng. Civil

Eng. Civil

Valdemar
Ferreira Rosas
Membro n.º 16551
Eng. Eletrotécnica

Eng. Civil

Maria Helena Pêgo Terêncio - Candidata a Presidente do Conselho Fiscal
Engenharia Civil, 1981, FCTUC, Opção de Urbanização e Vias
de Comunicação; Pós-Graduada em Planeamento Municipal e
Desenho Urbano da FCTUC (1994);
Chefe da Divisão de Ordenamento e Estratégia na Câmara Muni‑
cipal de Coimbra desde 1987; Coordenadora do Plano Diretor
Municipal de Coimbra e sua 1ª Revisão, do Plano Estratégico e
do Plano de Urbanização da Cidade de Coimbra. Vogal do Colégio

de Engenharia Civil da Ordem dos Engenheiros da Região Centro
1995-2001; Júri do Prémio Instituto Nacional de Habitação 1997;
Vice-Presidente da Ordem dos Engenheiros da Região Centro,
2004-2007 e 2007-2010; Secretária da Mesa da Assembleia
Regional do Centro da Ordem dos Engenheiros, 2010-2013
e 2013-2016; Membro da Assembleia de Representantes da
Ordem dos Engenheiros desde 2016.

PROGRAMA DE CANDIDATURA
Os candidatos da lista RD ao Conselho Fiscal da Região Centro,
alinhados com a Missão e Atribuições da Ordem e com o vasto
conhecimento e experiência que possuem do funcionamento
dos seus diversos órgãos, comprometem-se a exercer com pro‑
fissionalismo, dedicação, transparência e isenção as funções a

que se candidatam. Farão assim um rigoroso acompanhamento
da gestão financeira efetuada pelo Conselho Diretivo da Região
Centro, examinando as suas contas e elaborando os pareceres
sobre os Relatórios e Contas, bem como sobre os Orçamentos.

REPRESENTANTES DA LISTA RD

Mandatário

Jorge da Silva Mariano
Membro n.º 9042
Eng. Química e Biologica

FISCAL

Catarina Rafaela Fernandes Marques
Membro n.º 60153
Eng. Civil
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DELEGADO

António Alberto Cró de Almeida Braz
Membro n.º 74201
Eng. Eletrotécnica
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LISTA RE
CONSELHO DISCIPLINAR
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CONSELHO DISCIPLINAR

Maria Emília
Mota Fernandes de
Carvalho Homem
Membro n.º 13324
Eng. Civil

Nelson Pedro
Santos Coelho

Ana Paula Ferreira
de Campos Malo

João Carlos
Gaspar Damasceno

Pedro José
da Silva Monteiro

Francisco José Craveiro
Bispo Pocinho Lamas

Membro n.º 37663
Eng. Civil

Membro n.º 77827
Eng. Civil

Membro n.º 27406
Eng. Eletrotécnica

Membro n.º 22346
Eng. Civil

Membro n.º 44117
Eng. Mecânica

Maria Emília Mota Fernandes de Carvalho Homem - Candidata a Presidente do Conselho Disciplinar
Engenharia Civil, 1975, Faculdade de Ciências e Tecnologia
da Universidade de Coimbra. Direção Geral das Construções
Hospitalares (1976 – 2000) -Técnica Superior; Administração
Regional da Saúde do Centro (2000 – 2004) - Técnica Superior;
Mech Consultores – Arquitetura e Engenharia, Lda (desde 2004)
- Diretora Geral; Associação Portuguesa de Mulheres Empresárias
(2004 – 2006) – Dirigente; Coordenação de Segurança de Saúde
e Estaleiro (desde 2000) – Coordenadora; Avaliação de Estágio
Formal de Membros Estagiários; Coordenadora Geral desde 2014;

Gestora de Projetos e Equipamentos Públicos; Júri de concursos
públicos de empreitadas; Orientadora de Estágios à Ordem dos
Engenheiros na área de Engenharia Civil desde 1996; Orientadora
de Estágios Profissionais do Instituto Emprego e Formação
Profissional; Coordenadora Geral de Projetos de Hospitais e
Escolas Universitárias; Peritagens e mediação de conflitos na área
da Construção Civil. Tesoureira do Conselho Diretivo Regional da
Ordem dos Engenheiros 2016-2019. Vice-Presidente do Conselho
Diretivo Regional da Ordem dos Engenheiros, 2019-2022.

PROGRAMA DE CANDIDATURA
A candidatura ao Conselho Disciplinar, é, de acordo com os
Estatutos da Ordem dos Engenheiros, autónoma dos restantes
Órgãos, garantindo assim a sua independência face aos restantes
Órgãos Eleitos.
A lista RE com que nos apresentamos às eleições do próximo
dia 12 de fevereiro, é constituída por uma equipe multidisciplinar
de colegas com vasta experiência profissional no desempenho
da sua profissão.

Propomo-nos realizar a nossa ação, com rigor e ética, centrada
no cumprimento das obrigações estatutárias, com o objetivo de
dignificar e valorizar o que entendemos serem os atos de engenharia.
Apelamos assim, a todos os Engenheiros da Região Centro, uma
participação massiva nas próximas eleições.
“O sucesso de uma equipe mede-se pelo espírito de união capaz
de alcançar os melhores resultados”

REPRESENTANTES DA LISTA RE

Mandatário

João Vasco da Fonseca Jorge Ribeiro
Membro n.º 30623
Eng.Eletrotécnica

FISCAL

Maria José Pimentel Rios
Membro n.º 53813
Eng. Civil
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DELEGADO

Carlos Alberto Alvarinhas Costa
Membro n.º 60683
Eng. Civil
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Informação Engenharia | Edição Especial Eleições 2022

ordem dos engenheiros | região centro

46

AL

AL

AL
en

te

Su

pl

VO
G

AL

VO
G

TE

VO
G

EN

VO
G

ID

PR

ES

CONSELHO DISCIPLINAR

António Serra
Constantino

Elisa Manuela
Domingues Almeida

António Adelino
Coelho de Abreu

Dina Joana
Gonçalves Lopes

Manuel Fernando
Magalhães Teixeira

Membro n.º 15294
Eng. Civil

Membro n.º 19418
Eng. Geográfica

Membro n.º 15134
Eng. Civil

Membro n.º 50374
Eng. Geológica e de Minas

Membro n.º 33408
Eng. Mecânica

Armando Eugénio
Godet Ferreira Agria
Membro n.º 18446
Eng. Eletrotécnica

António Serra Constantino - Candidato a Presidente do Conselho Disciplinar
Engenharia Civil, 1979, FCTUC; Diretor do Serviço Municipal de
Proteção Civil, 2007-2019; Eng. Civil na Câmara Municipal de
Coimbra, 1991-2019; Eng. Civil na Câmara Municipal de Vila
Nova de Foz Côa, 1982-1991; Prof. 1º e 4º Grupos Ensino na
Escola Sec. José Falcão e Santa Comba Dão, 1980-1982; Engº

Civil na Direção das Construções Escolares do Centro. Membro
da Comissão de Admissão à OE, Espec. Eng. Civil, 2004-2017;
Membro Sénior desde Abril de 2010; Mandatário da Candidatura
à Direção da OE-Região Centro, 2016

PROGRAMA DE CANDIDATURA
1. O Conselho Disciplinar é o órgão regional da OE competente para
instruir e julgar, em primeira instância, os processos de inquérito
e disciplinares dos membros inscritos na Região, com exceção
dos que sejam da competência do Conselho Jurisdicional da OE.
2. O Conselho Disciplinar é um órgão independente no exercício
das funções, concorre em lista separada nos termos do Regu‑
lamento de Eleições e Referendos da OE, sendo constituído
por um Presidente e quatro Vogais e, neste caso inclui um
Vogal suplente.
3. Os elementos que compõem esta lista candidata ao Conse‑
lho Disciplinar da Região Centro comprometem-se a atuar
de forma célere e diligente, baseada em princípios de legali‑

dade, idoneidade e proporcionalidade, na defesa da profissão
de engenheiro, do prestígio da Ordem e dignidade dos seus
membros, em total respeito pelo Estatuto e Regulamentos,
com ética e deontologia profissional.
4. A formação e experiência profissional dos candidatos, prove‑
nientes dos setores público e privado e a diversidade da sua
formação, contribuirão para um adequado cumprimento da
missão a que se propõem.
5. Os candidatos exercerão o cargo com rigor e isenção no âmbito
das funções em que serão investidos.
6. Apelamos à participação dos colegas no ato eleitoral de 12
de fevereiro de 2022

REPRESENTANTES DA LISTA RF

Mandatário

António José Pais Antunes
Membro n.º 34586
Eng. Civil

Mandatário SUPLENTE

António Adelino Coelho de Abreu
Membro n.º 15134
Eng. Civil
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FISCAL

Luís Manuel Monsanto F. Serra e Silva
Membro n.º 19710
Eng. Civil

DELEGADO

Joaquim António Caetano Baptista
Membro n.º 15598
Eng. Civil

SEDE REGIONAL | COIMBRA
Rua Antero de Quental, n.º 107
3000-032 COIMBRA
Tel.: 239 855 190 | Fax: 239 823 267
correio@centro.oep.pt

AVEIRO
Rua D. Jorge Lencastre, n.º 8
3800-141 AVEIRO
Tel: 234 386 701 | Fax: 234 386 702
aveiro@centro.oep.pt

CASTELO BRANCO
Rua Prior Manuel Vasconcelos, n.º 18
6000-265 Castelo Branco
Tel.: 272 321 804 | Fax: 272 321 805
castelobranco@centro.oep.pt

GUARDA
R. Infante D. Henrique n.º 8, 2.º Esq.
6300-717 GUARDA
Tel./Fax: 271 210 141
guarda@centro.oep.pt

LEIRIA
Ed. Nerlei | Av. Bernardo Pimenta
2404-010 LEIRIA
Tel.: 244 838 733 | Fax: 244 838 749
leiria@centro.oep.pt

VISEU
R. D. António Monteiro, Lt 17, Lj 4
Qta. Seminário | 3500-040 Viseu
Tel.: 232 426 380 | Fax: 232 425 056
viseu@centro.oep.pt

