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Cara(o)s Colegas

O 1º trimestre do exercício de 2013 ficou marcado pelas eleições para os órgãos nacionais e regionais da
Ordem dos Engenheiros (OE), tendo os Membros eleitos, no caso da Região Sul, tomado posse no dia 1 de abril
de 2013.
Não obstante o facto da lista que encabecei não ter tido oposição, enquanto lista única candidata, o processo
eleitoral acaba por condicionar o 1º ano dos mandatos, pois, na prática, o 1º trimestre é sempre marcado por
um vazio de atividade.
No entanto, salvo as devidas cautelas e as atuações éticas que este período exige, e uma vez que a lista que me
acompanhou muito poucas alterações sofreu, foi possível dar continuidade ao trabalho que já vinha sendo
desenvolvido, na mesma linha do caminho que trilhámos durante os 3 anos do primeiro mandato, cujas linhas
de ação prioritárias visam enriquecer a imagem e dignificar a nossa associação profissional, procurando criar
condições que nos permitam servir, cada vez melhor, os Engenheiros.
A comunicação e interação com os nossos Membros, a melhoria dos serviços e das condições em que estes são
prestados, a aquisição, em toda a Região, de instalações dignas e sua adequação aos fins a que se destinam, a
procura constante de respostas para as necessidades dos nossos membros, nomeadamente na área da
formação e capacitação, continuaram a merecer a melhor atenção por parte do Conselho Diretivo.
Com a aquisição de novas instalações para as Delegações Distritais de Faro e Portalegre, a inaugurar em 2014, a
Região Sul fica dotada de instalações dignas, encerrando-se este ciclo de investimentos, sendo que o Conselho
Diretivo da Região Sul vê, desta forma, alcançado um desafio a que se propôs e que contribui de forma
relevante para a afirmação da nossa Região.
Continuámos, pois, a procurar encontrar formas de dar, através da Região Sul, visibilidade à Ordem dos
Engenheiros e a criar condições para que os nossos membros se revejam na sua associação profissional.
A formação e o futuro dos jovens estudantes de engenharia e dos jovens engenheiros, como sempre temos
afirmado, continuaram a constituir uma das nossas prioridades, sendo bom que a Ordem dos Engenheiros os
saiba cativar e acolher, rejuvenescendo a sua massa associativa e, desse modo, assegurando o seu futuro.
Por outro lado, a situação das empresas de engenharia e dos engenheiros portugueses também nos têm
merecido preocupação, sobretudo num quadro em que a designada internacionalização continua a ser a
grande saída profissional para os nossos jovens, bem como para os quadros altamente qualificados.
Temos, pois, continuado a olhar para dentro da Região Sul de uma forma moderna e muito ativa, sem que
descurássemos o que se passa à nossa volta, numa caminhada onde os Conselhos Regionais de Colégio e as
Delegações Distritais, são parceiros fulcrais, sendo de destacar a sua entrega e ajuda.
Prosseguimos e continuaremos a procurar estabelecer relações de respeito e de colaboração com os Órgãos
Nacionais, com as Regiões Norte e Centro e com as Secções Regionais dos Açores e Madeira, a fim de
preservarmos o entendimento que temos sobre a indispensável solidez da imagem da Ordem dos Engenheiros.

Repetindo-me em relação aos exercícios anteriores, é bom recordar que tudo o que já foi feito e o que ainda
pretendemos fazer não seria possível sem a colaboração motivada e competente dos membros eleitos e

colaboradores da Região Sul, que nos têm ajudado a superar o desafio de responder adequada e prontamente
aos cerca de 26.000 Membros que integram a nossa Região.
Em nome do Conselho Diretivo, a todos eles dirijo o meu agradecimento pelo empenho, proatividade e
motivação que têm demonstrado.
O Presidente do Conselho Diretivo da Região Sul

Carlos Mineiro Aires

Concluíram-se no dia 23 de fevereiro de 2013 as eleições
para os órgãos nacionais e regionais da Ordem dos
Engenheiros (OE) nas quais, pela primeira vez, foi
implementado o recurso a votação eletrónica, tornando a
OE pioneira na utilização deste método, entre as
associações profissionais portuguesas.
Assim, os 22893 eleitores registados na Região Sul puderam
exercer o seu direito de voto através de um dos três meios
previstos no Regulamento de Eleições e Referendos, ou
seja, através da internet, por correspondência e
presencialmente.
Na mesma linha, foi também utilizado, pela primeira vez para toda a Ordem, um caderno eleitoral eletrónico, o que já
era prática habitual na Região Sul, onde foram feitas as descargas dos Membros votantes, independentemente do
método de votação por que tivessem optado. No conjunto da Região Sul votaram 1561 Membros efetivos no pleno
gozo dos seus direitos, dos quais a esmagadora maioria (85%) utilizou a votação eletrónica, pela internet.
Candidataram-se apenas uma lista para os órgãos nacionais, encabeçada pelo Eng. Carlos Matias Ramos, que se
recandidatou ao cargo de Bastonário, e uma lista para os órgãos da Região Sul, encabeçada pelo Eng. Carlos Minero
Aires, que se recandidatou ao cargo de Presidente do Conselho Diretivo Regional.
Os Membros eleitos para os órgãos da Região Sul tomaram posse no dia 1 de abril de 2013, em cerimónia realizada no
Auditório da Sede, em Lisboa.
Nos termos estatutários, foram eleitos, em 8 de Abril de 2013, entre os Coordenadores Regionais de Colégio,
os três vogais que completaram a composição do Conselho Diretivo, cujo ato de posse decorreu em 9 de maio.
Na organização de toda a complexa logística eleitoral, na qual a Região Sul teve papel de relevo, esteve
envolvida uma task force de colaboradores da Ordem que garantiu a atempada execução de todas as inerentes
operações, dentro do apertado cronograma eleitoral.
Associada à introdução da votação eletrónica também funcionou uma Linha de Apoio ao Eleitor, que, na Região
Sul, esteve aberta entre as 9h00 e as 23h00, nos dias úteis do período de votação eletrónica.
No âmbito da preparação das operações eleitorais, tiveram lugar diversas Ações de Formação, destinadas
especificamente aos Membros das mesas de voto, nas cinco cidades em que estiveram disponíveis, e uma para
o conjunto dos funcionários das Delegações Distritais.

O número total de inscritos na Região Sul cifrava-se, no final do ano de 2013, em 25.422 Membros, o que
representa um ligeiro decréscimo, inferior a 0,6%, relativamente ao ano anterior( 25.567).
O crescimento do número de Membros Efetivos (23.317), representa um acréscimo líquido de 207 Membros
em relação a 2012, o que, todavia, não foi suficiente para compensar as quebras observadas nas categorias de
Membro Estagiário e de Membro Estudante, num total de 352 membros.
A redução mais significativa verificou-se nos Membros Estagiários (menos 196 Membros face ao ano anterior),
o que representa uma quebra de 20%, evidenciando as dificuldades dos jovens Engenheiros em encontrarem e
manterem um emprego e, consequentemente, em poderem cumprir as suas responsabilidades perante a
Ordem dos Engenheiros, nomeadamente concluírem os seus Estágios e pagarem as suas quotas.
Simultaneamente, verifica-se uma retração da oferta das empresas para oportunidades de realização de
estágios profissionais, o que acarreta dificuldades acrescidas aos candidatos aprovados para admissão nesta
categoria, para efeitos da sua inscrição como Membros da Ordem.
No que respeita ao número de Membros Efetivos é de referir que o Conselho Diretivo decidiu estender, para
além de 31 de dezembro, o prazo de regularização da situação de um número significativo de Membros em
incumprimento estatutário no que respeita ao pagamento de quotas, o que evitou a respetiva suspensão ainda
em 2013.
O quadro seguinte sistematiza a evolução do número de Membros inscritos na Região Sul, por categorias, ao
longo dos últimos anos.

Categoria

2009

2010

2011

2012

2013

Efetivo

21 297

21 857

22 954

23 110

23 317

Estagiário

3 938

3 912

1 213

970

774

Estudante

600

599

927

1 477

1 321

Correspondente

10

9

9

10

10

25 845

26 377

25 103

25 567

25 422

TOTAL

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

Para uma informação mais detalhada da distribuição dos Membros inscritos na Região Sul por Colégios de
Especialidade, tanto globalmente, como por categoria de Membro, apresentam-se o quadro e gráficos
seguintes.
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Nota: Dados relativos aos membros com inscrição em vigor em 31 de dezembro de cada ano.
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30

48

30

5

316

32

182

242

456

Estagiário Estudante

Categoria

2012

25 557

876

419

182

320

1 879

283

128
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A Região Sul da Ordem dos Engenheiros celebrou, em 2013 e pelo
terceiro ano consecutivo, o seu Dia Regional do Engenheiro (DRE), nos
dias 10, 11 e 12 de maio, na cidade de Évora.
O início das comemorações foi marcado por uma receção oficial nos
Paços do Concelho, promovida pelo Presidente da Câmara Municipal de
Évora, a que se seguiu um jantar servido nos Claustros do Convento do
Espinheiro.
No dia 11, sábado, as comemorações prosseguiram com um conjunto de
atividades culturais que decorreram da parte da manhã, onde se destaca
uma visita ao Megalitismo do Concelho de Évora, acompanhada por um
guia local.
Ainda na manhã de sábado, dois grupos de Membros participaram numa
visita ao centro histórico de Évora, com a orientação de um guia por cada
grupo, cujo percurso teve início na emblemática Praça do Giraldo,
passando pela Sé Catedral, Templo Romano, Largo das Portas de Moura e
Igreja de S. Francisco, tendo terminado na conhecida Capela dos Ossos.
A Fundação Eugénio de Almeida - Quinta da Cartuxa, foi o destino do último grupo que participou nas
atividades da manhã deste dia, onde, acompanhado por um guia, conheceu o processo de fabrico dos vinhos
desta Fundação e teve a oportunidade de provar os seus melhores vinhos e azeites.
Na tarde do dia 11 teve lugar, no
Auditório do Espírito Santo da
Universidade de Évora, o momento
alto das celebrações, ou seja, a
Sessão Solene, que reuniu cerca de
250 participantes, e que contou com
as intervenções do Delegado
Distrital de Évora da OE, do Reitor da
Universidade
de
Évora,
do
Presidente da Câmara Municipal de
Évora, do Presidente do Conselho
Diretivo da Região Sul e do
Bastonário da OE.
A sessão foi também palco da
entrega dos Diplomas de Membro Sénior, dos Prémios PIJE 2012 e de uma sentida homenagem feita ao Eng.
Joaquim Gusmão, que recebeu o Pin de Ouro da Ordem dos Engenheiros e, em simultâneo, o diploma relativo
à outorga de Membro Conselheiro.
O sábado culminou com um jantar no Palácio de Cadaval, localizado privilegiadamente no centro de Évora
onde, durante o cocktail que antecedeu o jantar, os cerca de 240 participantes tiveram ainda a oportunidade
de conhecer diversas áreas do Palácio, habitualmente fechadas ao público.
O domingo, 12 de maio, encerrou as celebrações com novas atividades. Cerca de 64 participantes deslocaramse até Reguengos de Monsaraz, onde visitaram as vinhas, caves e adegas da Herdade do Esporão. No fim desta

visita foi servido um almoço, que permitiu aos participantes provarem também os azeites e vinhos produzidos
na Herdade.
Paralelamente, realizou-se uma outra visita, à Herdade do Freixo do Meio, uma herdade alentejana que gere
650 hectares de montado de sobro e azinho, totalmente convertida ao modo de produção biológico desde
2001, e onde todos os participantes tiveram a oportunidade de almoçar um cozido à portuguesa feito apenas
com produtos da época da própria quinta.
Ainda no domingo, cerca de 38 engenheiros participaram na prova de karting, para principiantes e avançados,
no Kartódromo de Évora, numa organização conjunta com o Clube de Karting da Região Sul. Após a Prova de
Karting seguiu-se um agradável almoço no Restaurante do Évora Hotel.

O Conselho Diretivo da Região Sul deliberou homenagear o seu emérito Membro, Eng. Edgar Cardoso, por
ocasião da celebração dos 100 anos do seu nascimento.
Assim, cerca de 180 pessoas, entre familiares, colegas e amigos, reuniram-se, no dia 26 de setembro de 2013,
no Auditório da Região Sul da Ordem dos Engenheiros para esta homenagem, organizada por uma Comissão de
Honra, constituída para o efeito.
A cerimónia solene foi presidida pelo Bastonário da OE, Eng. Carlos Matias Ramos, e pelo Presidente do
Conselho Diretivo da Região Sul da Ordem dos Engenheiros, Eng. Carlos Mineiro Aires, também Presidente da
referida Comissão Organizadora.
Após a projeção de um filme de Homenagem ao Eng. Edgar Cardoso, que retratou a sua vida e principais
conquistas profissionais, subiram ao palco para prestar o seu testemunho diversas personalidades que
privaram com aquele que foi, para muitos, o maior Engenheiro Português, e outras que detêm um
conhecimento aprofundado da sua obra.
O arquiteto João Santa-Ritta, comissário e autor da conceção da Exposição "Edgar Cardoso – Ingenium
Criativo”, apresentou a mesma, composta por maquetes das principais obras do homenageado e alguns dos
instrumentos que desenvolveu ao longo do seu percurso profissional.
Depois do encerramento da Sessão, feito pelo Bastonário da OE, seguiu-se a inauguração da exposição, que
esteve patente até 31 de outubro, na Sede da Ordem dos Engenheiros em Lisboa.

No ano em que também se cumpriu o centenário do nascimento do
Engenheiro Manuel Rocha, o Laboratório Nacional de Engenharia
Civil (LNEC) preparou um programa de comemorações desta
efeméride a que a Ordem dos Engenheiros (OE) se associou, e do
qual se destaca a sessão evocativa e o seminário decorridos no dia
8 de outubro, no Grande Auditório do Centro de Congressos
daquele Laboratório.
Durante a referida sessão, o Bastonário da OE, Carlos Matias
Ramos, recordou Manuel Rocha como uma "figura incontornável da
engenharia portuguesa que muito deve ao seu espírito esclarecido
e sempre inovador". "Recordar o Engenheiro Manuel Rocha é, não
só, a consagração do reconhecimento que merece, mas, também,
uma forma de impedir o seu esquecimento", referiu ainda.
A Sessão Solene contou com o Alto Patrocínio do Presidente da República e incluiu a outorga dos Prémios de
Investigação Manuel Rocha, cuja atribuição conta, desde 2013, com o apoio da Ordem dos Engenheiros. Foi,
ainda, projetado um filme sobre a vida e a obra do homenageado, produzido pela Região Sul da OE.
Esta Sessão foi seguida pelo lançamento de quatro livros e de uma conferência proferida pelo Prof. Richard
Goodman.
Manuel Rocha foi Diretor do LNEC entre 1954 e 1974, sendo responsável por grande parte do prestígio que o
Laboratório tem em todo o mundo, tendo sido, também, Presidente da Sociedade Internacional de Mecânica
das Rochas entre 1966 e 1970 e Presidente da Ordem dos Engenheiros entre 1976 e 1979.

O Conselho Diretivo da Região Sul promoveu, a 27
de maio, um Jantar-Debate com Francisco Pinto
Balsemão, no Restaurante da Sede desta Região,
em Lisboa, que contou com a participação de cerca
de oito dezenas de participantes.
O "Presente e futuro da democracia representativa”
foi o tema abordado pelo Dr. Francisco Pinto
Balsemão, num jantar inserido no ciclo de jantares
debate "Um Convidado para o Jantar", iniciado em
2011.
As tecnologias de informação, as redes globais e
sociais e a sua utilização no presente e futuro da democracia participativa e representativa foram alguns dos
tópicos abordados pelo orador convidado, numa intervenção seguida de um interessante debate bastante
participado pelos presentes, incluindo por alguns dos anteriores convidados deste ciclo, nomeadamente, o
Prof. Adriano Moreira e o Eng. Luis Mira Amaral.

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 2013, foram realizados na Região Sul
quatro novas edições (edições 44.ª, 45.ª
46.ª e 47.ª), a última das quais em Faro,
com o apoio da Delegação existente
naquele Distrito.

N.º de sessões
Curso

Datas

Teóricas

Práticas

N.º Formandos

44.º

26 de janeiro, 1 e 2 de
fevereiro

1

3

136

45.º

18, 24 e 25 de maio

1

3

128

46.º

21, 27 e 28 de
setembro

1

3

139

47.º

18 e 19 de outubro

1

1

31

4

10

434

Totais

No total das quatro edições participaram e realizaram a prova escrita de avaliação 434 formandos, tendo 432
obtido aprovação e, destes, 97 com distinção.
No âmbito do Acordo de Cooperação assinado entre a Região Sul e a Secção Regional da Madeira, a Região Sul
apoiou a organização de um Curso de Formação em Ética e Deontologia Profissional que decorreu no Funchal,
a 15 e 16 de novembro, e que contou com a participação de mais de oitenta membros estagiários.

No âmbito do protocolo de colaboração para a área da
Formação, assinado em 2012, entre o Conselho Diretivo da
Região Sul da OE e o Departamento de Engenharia e Gestão
do Instituto Superior Técnico, foram desenvolvidos, em
2013, quatro novos cursos.
Entre 17 de janeiro e 7 de março decorreu o Curso de
Engenharia Económica, que contou com 10 participantes,
tendo, em 6 de fevereiro, tido início a segunda edição do
Curso de Gestão de Projetos de Engenharia, com 14
participantes.
O Curso de Gestão da Cadeia de Abastecimento, que se
realizou entre 23 de setembro e 16 de outubro, contou com
4 participantes, sendo que o último curso do ano - a segunda
edição do Curso de Gestão para Engenheiros - iniciou a 10 de
outubro e contou com 41 participantes.

Em 2013 concluiu-se uma nova edição do “Curso de Especialização em Gestão – Formação Avançada para
Engenheiros”, especialmente concebido para Membros da Ordem dos Engenheiros, em parceria com o
Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG).
Com uma formação generalista e uma visão prática de gestão, estes cursos de Formação Avançada têm como
objetivo fornecer conhecimentos para a melhoria do desempenho dos profissionais de engenharia, com a
consequente melhoria do desempenho das organizações onde exercem as suas atividades profissionais.
Esta edição do Curso de Especialização em Gestão, com uma duração de 144 horas e com uma equivalência a
30 ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) , teve resultados positivos, tendo registado um
total de 18 engenheiros participantes, de várias Especialidades e de escalões etários diversos, o que
certamente constituiu fator de enriquecimento da ação de formação.

A Região Sul da Ordem dos Engenheiros promoveu três edições do Curso de Preparação para o Exame
International English Language Testing System (IELTS), uma prova destinada a certificar internacionalmente as
competências individuais na língua inglesa.

A primeira edição, na qual participaram 13 Membros,
decorreu nos dias 5, 6, 7, 12 e 13 de Março, entre as 18h30 e
as 21h30, na Sede da Ordem dos Engenheiros. A segunda
edição decorreu nos dias 14, 15, 19, 20 e 23 de março, no
mesmo local e horário e contou com a participação de 19
Membros, tendo a terceira edição, decorrido nos mesmos
moldes, nos dias 16, 17, 18, 23 e 24 de abril de 2013, tendo
contado com a participação de 16 Membros.
Cada uma das ações de formação teve a duração de 15
horas, tendo resultado de uma parceria com o British Council
– organismo internacional com mais de setenta anos de experiência de relações culturais com o Reino Unido.

A Região Sul da Ordem dos Engenheiros promoveu
também, em parceria com o British Council, duas edições
do Curso "English for the Engineering Workplace”, cujas
inscrições esgotaram no próprio dia da abertura.
Esta ação de formação permitiu que 40 Membros da
Ordem dos Engenheiros melhorassem as suas
competências linguísticas no idioma anglo-saxónico.
As duas edições do curso decorreram em simultâneo, entre
23 de outubro a 12 de dezembro, com aulas às terças e
quintas-feiras e quartas e sextas-feiras, entre as 18h30 e as
20h30, na Sede da Ordem dos Engenheiros, em Lisboa.

Em 24 de janeiro teve lugar o Seminário “Time Talks”, sobre Gestão de Tempo e Produtividade Pessoal,
promovido pelo Conselho Diretivo da Região Sul e lecionado pela Mind4Time.
O seminário, que teve a sua capacidade esgotada no próprio dia em que foi divulgado, contou com 40
participantes, pelo que, face ao sucesso desta iniciativa, foi promovida, em 27 de fevereiro, uma segunda
edição onde participaram 44 Membros da OE.

Para além das atividades de formação profissional que seguem e de acordo com o Regulamento de Estágios, no
que respeita à admissão de Membros efetivos, os Conselhos Regionais de Colégio prestaram o necessário
acompanhamento aos estágios e à aprovação final dos respetivos relatórios.

Conjuntamente com os Conselhos Regionais Sul dos Colégios de Engenharia de Materiais e de Engenharia
Química e Biológica, o Conselho Regional Sul do Colégio de Engenharia Civil realizou, no passado dia 14 de
setembro, uma visita técnica à nova fábrica da SECIL Argamassas, no Montijo, seguida de uma Wine Sunset
Party em cruzeiro ecoturístico pelo rio Sado.
Esta visita técnica contou com uma grande participação por parte dos Membros da Região Sul, num total de
mais de quatro dezenas.

O Conselho Regional Sul do Colégio de Engenharia
Mecânica, em parceria com o Conselho Regional Sul do
Colégio de Engenharia do Ambiente, promoveu, no dia 25
de setembro, uma Visita Técnica ao Sistema AVAC do
IKEA de Loures e à ETAR de Frielas.
A 1 de outubro concretizou-se uma nova parceria, desta
feita com o Conselho Regional Sul do Colégio de
Engenharia de Materiais, para organização de um
Workshop sobre o tema "Técnicas avançadas nos
processos de ligação e consolidação", que decorreu no
Auditório do Edifício Sede da Ordem dos Engenheiros e
que teve uma forte participação de Membros estudantes,
demonstrando que este formato apresenta interesse para as gerações mais jovens.

A 20 de novembro, decorreu mais uma ação conjunta, com
o Conselho Regional Sul do Colégio de Engenharia Geológica
e de Minas, a Conferencia “ Petróleo e Gás de Xisto – Shale
gás “, que teve como convidado António Costa e Silva.

O Conselho Regional Sul do Colégio de Engenharia Geológica e de Minas desenvolveu várias atividades no ano
de 2013.
A 9 de julho de 2013, integrada no Ciclo de Conferências “Petróleo e Gás”, decorreu a conferência “As novas
tecnologias na gestão de um reservatório petrolífero - Exemplos do Médio Oriente”, que teve como orador
Jorge Salgado Gomes e na qual participaram 81 Membros efetivos, 5 Membros-estudantes, 8 Membrosestagiários e 10 não Membros.
Integrada no Ciclo de Conferências “Minas e Pedreiras”, foi organizada, por este órgão, em 19 de novembro de
2013, a conferência “Volfrâmio em Portugal: da prospeção à exploração“, que contou como oradores Carlos
Rosa, Luís Martins e Alfredo Franco, onde participaram 28 Membros efetivos, 7 Membros-estudantes, 15 não
Membros e 2 Membros-estagiários.

Tal como referido anteriormente, o Conselho Regional do
Colégio de Engenharia Geológica e de Minas da Região Sul
participou também, enquanto co-promotor, na conferência
“Petróleo e Gás de Xisto – Shale gás “,no dia 20 de novembro,
que teve como orador o Engº António Costa e Silva.

No âmbito da promoção da Ordem junto dos estudantes de
Engenharia Geológica e de Minas, este Conselho Regional de Colégio
promoveu a participação da Região Sul nas Jornadas de Santa
Bárbara, no Instituto Superior Técnico, no dia 4 de dezembro, que
resultou na captação de 10 novos Membros-estudantes.

O Conselho Regional Sul do Colégio de Engenharia Química e Biológica promoveu várias atividades durante o
ano de 2013.
Em abril, teve lugar no restaurante da Ordem um Jantar-debate intitulado "Haja Luz - Uma História da Química
através de tudo", com o Prof. Jorge Calado.
Em 14 de setembro de 2013 realizou-se a Visita Técnica à Secil Argamassas com Wine Sunset Party em Cruzeiro
Eno-turístico, organizado com a colaboração dos Conselhos Regionais Sul dos Colégios de Engenharia Civil e
Engenharia de Materiais.
Ainda em setembro, no dia 17, foi promovida uma Visita Técnica à Refinaria de Sines da Galp Energia, que
contou com uma enorme participação de Membros.

O Conselho Regional Sul do Colégio de Engenharia Naval
realizou, no dia 24 de junho, uma Visita Técnica ao Navio
Viana do Castelo, numa coorganização com o Conselho
Nacional do Colégio desta Especialidade, que levou 32
participantes à Base Naval do Alfeite.

No dia 5 de dezembro reuniram-se no Auditório da
Região Sul da OE cerca de 60 participantes para assistir
ao Colóquio "Oil&Gas - Oportunidade ou Miragem",
promovido pelos Conselhos Nacional e Regional Sul do
Colégio de Engenharia Naval.
Em 16 de dezembro, foi ainda organizada uma visita técnica aos Estaleiros da Lisnave, na Mitrena, Setúbal, com
um grupo composto por três dezenas de Membros da Ordem dos Engenheiros.

O Conselho Regional Sul do Colégio de Engenharia Geográfica organizou, a 27 de fevereiro, o Seminário
INSPIRE, dedicado à análise da Diretiva INSPIRE- Infraestruture for Spatial Information in Europe, que decorreu
no Auditório da Sede da OE, em Lisboa, onde estiveram presentes mais de 110 participantes, entre estudantes
e profissionais da área.
No dia 18 de outubro, o mesmo Conselho Regional organizou uma sessão de esclarecimento sobre a atividade
da International Federation of Surveyors (FIG), organização não-governamental que representa mais de 120
associações profissionais de todo mundo na área da geomática, que contou com a presença do Presidente
daquela organização, Chee Hai Teo, e do Presidente do Conselho Diretivo da Região Sul, Eng. Carlos Mineiro
Aires.

Para além destes, marcaram presença nesta sessão a Presidente do Conselho Nacional de Colégio de
Engenharia Geográfica da OE, Eng.ª Teresa Sá Pereira, e cerca de duas dezenas de representantes das
autoridades públicas, nacionais e académicas, que cumprem um papel decisivo para a empregabilidade e
formação nos domínios da topografia, do cadastro, dos SIG, da deteção remota e da monitorização de
estruturas.
Após a apresentação de Chee Hai Teo sobre a organização, objetivos e principais atividades da FIG, seguiu-se
um espaço de debate com intervenção de vários convidados na qual se salientou a importância da atividade da
FIG como fórum privilegiado para a discussão, desenvolvimento e promoção da atividade profissional na área
da geomática e no interesse da representação das entidades nacionais nesta organização.

O Conselho Regional Sul do Colégio de Engenharia Agronómica realizou diversos eventos no desenrolar de
2013, nomeadamente três sessões do ciclo “Conversas à Volta do Vinho”, duas conferências sobre “A Dieta
mediterrânica”, uma exposição de Pintura e uma conferência sobre o "Aproveitamento de Recursos Endógenos
– Biomassa Florestal", este último, em conjunto com os Conselhos Regionais dos Colégios de Engenharia
Mecânica e de Engenharia Florestal.

Em 14 de maio, as ”Conversas à Volta do Vinho”
regressaram à Sala do Bar da Sede da Ordem dos
Engenheiros, em Lisboa, onde o Prof. Virgílio Loureiro
trouxe aos participantes a temática da "Confeição dos
vinhos: A adição de substâncias aos ingredientes
principais do vinho".
Nova sessão das "Conversas à Volta do Vinho"
aconteceu a 6 de junho, sob o tema “Mother Vine: A
Mátria do Vinho”, num modelo diferente das habituais
sessões deste ciclo, onde se aliou o visionamento do
filme com o mesmo nome a um jantar
enogastronómico onde os participantes puderam
provar os vinhos históricos de Portugueses
referenciados no filme.
Ainda no dia 28 de junho foi organizada nova sessão do ciclo "Conversas à Volta do Vinho", dedicada ao tema
"A história contada pelas Videiras”, que reuniu cerca de 60 participantes.
A 18 de julho decorreu a sexta edição das “Conversas à Volta do Vinho”, subordinada ao tema "Terroir, a
essência do vinho europeu”, uma vez mais liderada pelo Prof. Virgílio Loureiro, e que esteve focada na
controversa definição de terroir e diferentes opiniões sobre a sua influência na qualidade do vinho.
A primeira sessão de divulgação de "A Dieta Mediterrânica: Património Cultural da UNESCO” decorreu a 4 de
julho, e contou com cerca de 70 participantes que, no Auditório da OE em Lisboa, assistiram à apresentação,
por técnicos do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV), do Instituto Português do Mar
e da Atmosfera (IPMA) e do Instituto Superior de Agronomia (ISA), das características de diversos produtos
integrantes daquela dieta e que justificaram a Candidatura da Dieta Mediterrânica a Património Cultural
Imaterial da Humanidade da UNESCO.
Seguidamente, os participantes tiveram oportunidade de degustar alguns dos alimentos que compõem esta
dieta, contando para tal com o apoio da Docapesca e da Escola Superior de Hotelaria de Lisboa, que foi
responsável pela confeção e apresentação de quatro pratos de cavala, bem como da Quinta do Juncal,
produtora de azeites, que apresentou três produtos diferentes para prova.
A fruta nacional, tal como o vinho, gentilmente cedidos por diversos produtores, foram também apresentados
e degustados pelos presentes.
A 19 de setembro, decorreu uma sessão de apresentação do "Vinho da Ordem", na sede da Ordem dos
Engenheiros, com uma enorme adesão por parte dos Membros, tendo aliás sido ultrapassada a lotação
prevista. O produtor do vinho, Eng.º Pedro Jerónimo, acompanhado pelos Professores Virgílio Loureiro e José
Sobral, fez uma descrição do projeto de recuperação da "Vinha da Ordem ", situada na aldeia de Valhelhas, no
Parque Natural da Serra da Estrela, num escondido vale na margem esquerda do Rio Zêzere.
A 13 de dezembro, realizou-se a sessão "A Dieta
Mediterrânica: Património Cultural II” para divulgação da
então recente aprovação da Dieta Mediterrânica como
Património Cultural e Imaterial da Unesco. Alguns
produtos típicos daquela dieta, como as leguminosas, os
cereais, as hortícolas e os frutos secos, foram
apresentados por técnicos do INIAV, do Centro Operativo
e Tecnológico Hortofrutícola Nacional (COTHN) e da

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), com enorme interesse da assistência.
No final, os participantes tiveram a oportunidade de degustar de inúmeras variedades de pão, bolachas e
granola produzidas e oferecidas pelo Museu do Pão de Seia e pela Padaria O Pão Nosso, e de maçãs, sumos e
purés de fruta gentilmente cedidos pela Associação de Produtores da Maçã de Alcobaça, a que se juntou uma
prova de diversos pratos de polvo e cavala, patrocinados pela Docapesca e uma vez mais confecionados por
uma equipa da Escola de Hotelaria de Lisboa.

O Conselho Regional Sul do Colégio de Engenharia Florestal promoveu uma Visita Técnica à Companhia das
Lezírias, em colaboração com o Conselho Regional Sul do Colégio de Engenharia Agronómica no dia 02 de
novembro de 2013.
Durante esta visita, que teve início na Adega do Catapereiro, os participantes puderam observar o processo de
produção dos vinhos, bem como o olival intensivo e superintensivo ali existente.
Seguiu-se uma visita à Charneca, para observação da produção de cortiça, pinhal bravo e da área de exploração
cinegética, bem como aos campos de arroz existentes naquela Herdade, tendo, também, sido apresentados os
projetos de Produção Sustentável do Montado
de Sobro que já se encontra Certificado pelo
Sistema Internacional de Certificação.
Seguiu-se a visita à Coudelaria, que se dedica
atualmente, em exclusivo, à criação do cavalo
Puro-Sangue Lusitano.
Na parte da tarde, o grupo visitou ainda o
Centro de Interpretação e Observação de Aves
EVOA que, para além de receber e informar os
visitantes, permite desenvolver variadas
atividades de lazer, de sensibilização e
educação ambiental, como a observação de
algumas das aves que habitam as lagoas
circundantes da Companhia das Lezírias.

O Conselho Regional Sul do Colégio de Engenharia de Materiais e o Conselho Regional Sul do Colégio de
Engenharia Mecânica promoveram, no passado dia 1 de outubro, um Workshop sob o tema "Técnicas
avançadas nos processos de ligação e consolidação", que decorreu no Auditório do Edifício Sede da Ordem dos
Engenheiros.
A 14 de setembro de 2013 realizou-se a Visita Técnica à Secil Argamassas com Wine Sunset Party em Cruzeiro
Eno-turístico", promovido em colaboração com os Conselhos Regionais Sul dos Colégios de Engenharia Civil e
de Engenharia Química e Biológica.

A organização do Grande Jantar de Engenharia de Materiais, uma iniciativa do Conselho Regional Sul do Colégio
de Engenharia de Materiais da Ordem dos Engenheiros e da Sociedade Portuguesa de Materiais, coube este
ano ao Departamento de Ciências dos Materiais da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de
Lisboa. O evento decorreu no dia 28 de novembro, no Espaço Ágora daquela faculdade, e teve por objetivo por
em contacto alunos, alumni e professores de Engenharia de Materiais e Cursos afins lecionados na FCT/UNL e
no IST/UTL. Um dos momentos altos do Grande Jantar, a exposição "A Arte nos Materiais", terminou com o
leilão das peças em exibição, tendo a Região Sul da Ordem dos Engenheiros, através do seu Presidente,
arrebatado uma das obras que está agora exposta nas instalações da Região. Os montantes angariados
destinaram-se ao pagamento das propinas de alunos de Engenharia de Materiais com dificuldades económicas.

Durante 2013 as atividades do Conselho Regional Sul do Colégio de Engenharia do Ambiente centraram-se nas
visitas técnicas previstas no respetivo Plano de Atividades.
Acolhendo sugestões feitas por alguns Membros, o Conselho Regional Sul do Colégio de Engenharia do
Ambiente da Ordem dos Engenheiros organizou uma visita a infraestruturas que integraram o antigo sistema
de abastecimento de água a Lisboa, algumas das quais se mantiveram em serviço até há algumas décadas atrás
e que atualmente fazem parte integrante do Museu da Água da EPAL.
Inaugurado no dia 1 de outubro de 1987, o Museu reúne um valioso património documental, cultural e
monumental de onde se destacam quatro núcleos dispersos pela cidade de Lisboa que foram visitados neste
dia: o Aqueduto das Águas Livres, a Mãe d’Água, o Reservatório da Patriarcal (incluiu o percurso da Galeria do
Loreto: Príncipe Real – Miradouro de São Pedro de Alcântara) e a antiga Estação Elevatória a vapor dos
Barbadinhos. A visita que decorreu durante todo o dia incluiu um almoço volante na Mãe d’Água e um
cocktail/”Água de Honra” no final da visita nos Barbadinhos.
Em 25 de setembro seguiu-se a Visita Técnica ao Sistema AVAC do IKEA de Loures e à ETAR de Frielas.
Organizada em conjunto com o Conselho Regional Sul do Colégio de Engenharia Mecânica, esta visita permitiu
aos participantes, durante a manhã, compreender e observar as medidas implementadas para melhorar a
eficiência energética da loja IKEA Loures, que é considerada a maior na Península Ibérica e um bom exemplo de
sustentabilidade energética e ambiental.

À tarde foi feita a visita à ETAR de Frielas, sob responsabilidade da SIMTEJO, Grupo Águas de Portugal, que
recebe e trata as águas residuais domésticas e industriais dos municípios das Amadora, Lisboa, Loures, Mafra,
Odivelas e Vila Franca de Xira, atuando na bacia hidrográfica do Rio Trancão, pequenas bacias da margem
direita do estuário do Tejo e ribeiras do Oeste. Serve ainda parte dos municípios de Oeiras e Sintra.

A visita à ETAR da Guia, em Cascais, realizou-se a 29 de novembro, uma iniciativa já realizada em anos
anteriores mas repetida em 2013 atendendo ao grande sucesso alcançado anteriormente. Esta ação começou
com uma apresentação da empresa e do Sistema Integrado de Saneamento da Costa do Estoril através da
projeção de um filme sobre a ETAR da Guia, com particular incidência sobre a fase de construção desta notável
infraestrutura ambiental, tendo sido salientadas as medidas que a empresa implementou na sequência do
Estudo de Impacte Ambiental.
Seguiu-se uma visita às instalações da fase líquida da ETAR,
situadas na Guia, e à fase sólida da ETAR, localizada a cerca
de 4 km a Norte das instalações da fase líquida.
A última visita técnica de 2013 constituiu uma nova edição
da visita já efetuada em junho ao Antigo Sistema de
Abastecimento de Água de Lisboa – Museu da Água da
EPAL.
Na sequência do grande número de Membros que não
conseguiram inscrição para a visita de junho, ficou
prometido que antes do ano terminar seria realizada nova
edição, o que veio a concretizar-se no dia 6 de dezembro. Como anteriormente, e dado o grande sucesso desta
iniciativa, outros colegas ficaram em lista de espera e aguardam, em 2014, a realização de uma nova edição
desta visita.

Para além das atividades descritas seguidamente, as Delegações Distritais da Região Sul (Faro, Évora, Santarém
e Portalegre) continuaram a prestar informações, a emitir Documentos Profissionais aos Membros da Ordem
dos Engenheiros, a receberem inscrições de novos candidatos, bem como documentação dos Membros
Estagiários.
Receberam também o pagamento presencial de quotas e taxas de Membros inscritos na Região Sul e as taxas
de candidaturas pagas por candidatos a Membros da Ordem dos Engenheiros.
As Delegações Distritais da Região Sul estão hoje capacitadas com instalações, meios humanos e técnicos para
poderem prestar localmente todos os serviços administrativos e financeiros que os Membros necessitem,
incluindo ligações online para consulta à base de dados do movimento associativo (SIGMA) e ao programa de
faturação da Região Sul.
Em conformidade com a intenção expressa no Plano de Atividades para 2013, o Conselho Diretivo continuou a
promover a renovação das instalações das Delegações Distritais da nossa Região, com o objetivo de
proporcionar aos Membros melhores acessibilidades e condições de atendimento e, aos próprios órgãos e
trabalhadores da Região Sul, melhores condições de funcionamento e trabalho.
Assim, foram adquiridas, em 2013, novas instalações para as Delegações Distritais de Faro e Portalegre. Em
cada uma dessas cidades, foi adquirida uma loja, situada em local central, por escrituras outorgadas, em
representação da Ordem dos Engenheiros, pelo Vice-Presidente do Conselho Diretivo, Eng. António Liberal
Ferreira (em Portalegre, a 12 de dezembro) e pelo Presidente do Conselho Diretivo, Eng. Carlos Mineiro Aires
(em Faro, a 16 do mesmo mês). Depois das necessárias obras de adaptação, previstas para o primeiro semestre
de 2014, as novas instalações entrarão em funcionamento permitindo que os Membros locais sejam atendidos
em melhores condições e de uma forma mais eficiente, contribuindo assim para a dignificação da imagem da
Ordem, em sintonia com a linha de orientação que tem sido seguida pelo Conselho Diretivo Nacional.

Em maio de 2013, a Delegação Distrital de Faro
promoveu um jantar vínico no restaurante da Escola de
Hotelaria e Turismo de Faro, no decorrer do qual os
participantes puderam provar e assistir à apresentação
dos melhores vinhos da Quinta da Penina, situada em
Portimão, bem como das respetivas castas.
Em conjunto com o Instituto Superior de
Engenharia/Universidade do Algarve, a Delegação
realizou um Seminário sobre o tema “Robot Structural
Analysis”, bem como um Curso sobre "Soluções de
Reabilitação e Resolução de Problemas Correntes em
Instalações Prediais de Águas e Esgotos”.

A 7 de junho, foi organizada uma visita técnica às
Minas de Sal-Gema de Loulé. Estas minas são
compostas por muitos quilómetros de galerias que
se estendem sob a cidade Loulé, entre os 230 e 270
metros de profundidade, cujo sal-gema extraído é
conhecido pela sua grande pureza.
Esta iniciativa traduziu-se num enorme sucesso,
tendo as inscrições ficado esgotadas em muito
pouco tempo, logo após a divulgação.

Ainda em 2013, o Departamento de Engenharia Civil
do Instituto Superior de Engenharia da Universidade
do Algarve (DEC-ISE-UAlg), com o apoio da Delegação Distrital de Faro da Região Sul da Ordem dos
Engenheiros, levou a efeito a 1ª edição do Seminário Técnico "ReabilitAlgarve”, com a participação do
Arquiteto José Paixão, responsável do projeto Arrebita!Porto, que fez uma apresentação do projeto
implementado na cidade do Porto, o qual constitui um plano inovador de repovoamento e dinamização da
cidade através da reabilitação de prédios a custo zero.
Nos dias 18 e 19 de outubro, teve lugar na Universidade do Algarve o 47.º Curso de Formação em Ética e
Deontologia Profissional, onde obtiveram aprovação 31 participantes, dos quais 8 com distinção.
A 19 de outubro, a Delegação Distrital de Faro promoveu mais um
jantar vínico, que decorreu no restaurante do Museu Municipal de
Portimão e foi servido pela Escola de Hotelaria e Turismo dessa
cidade.
Os participantes, cerca de quatro dezenas, tiveram a possibilidade,
durante o jantar, de provar os melhores vinhos da Quinta dos
Vales, situada em Estombar, concelho de Lagoa, ficando a
conhecer os seus diferentes tipos, castas e características.
A 22 de novembro, a Delegação Distrital de Faro, conjuntamente
com o Departamento de Engenharia Civil do Instituto Superior de Engenharia da Universidade do Algarve,
levou a efeito o 2º Encontro do Seminário
Técnico "ReabilitAlgarve".
Este encontro destinou-se à apresentação
de casos práticos de reabilitação no
Algarve, a cargo de diversos especialistas
da Região, e contou, como orador
principal, com o Eng.º João Appleton,
reconhecido especialista em projetos de
reabilitação e com várias publicações
sobre a matéria, cuja sala esgotou a sua
capacidade com os 230 participantes que
estiveram presentes.

No final do ano, a Delegação Distrital de
Faro promoveu o já habitual lanche de
Natal para os Membros inscritos naquela
Delegação, na sua Sede. Este ano,
estiveram presentes o Presidente do
Conselho Diretivo da Região Sul, Eng.
Carlos Mineiro Aires, bem como os Vicepresidente e Secretário do CDRS, Eng.
António Liberal Ferreira e Engª Helena Kol,
respetivamente.
Tratou-se de um momento de convívio
descontraído, onde participaram cerca de
trinta Membros, durante o qual se
aproveitou, todavia, para debater alguns
temas da atualidade, com interesse para a Ordem, particularmente os desafios que no curto prazo se colocam
à nossa associação.
Na altura, os presentes receberam a notícia de que, pouco antes, tinha sido celebrada a escritura de aquisição
de novas instalações para esta Delegação Distrital.

A Delegação Distrital de Évora promoveu diversas atividades durante 2013.

Em janeiro realizou-se uma Sessão Informativa sobre o projeto de
investimento Embraer em Évora, que, em abril, foi complementada
com uma Visita Técnica às suas instalações.

A Delegação Distrital participou, ainda, ativamente
nas comemorações do Dia Regional Sul do
Engenheiro, que decorreram entre 10 e 12 de maio,
na cidade de Évora.

Em junho, a Delegação esteve presente, como habitualmente, na
Feira de S. João.
Em setembro, realizou-se uma Visita Técnica à Central Hidroelétrica
do Alqueva, que juntou dois grupos de Membros: um com origem
em Évora e um outro, com origem em Lisboa.
Ainda em 2013, foi promovida uma Palestra sobre a construção
sustentável e, em novembro, realizou-se uma nova Visita, desta vez
à Herdade do Marmelo, a maior exploração de olivicultura do país.
O ano de atividades da Delegação Distrital de Évora terminou com
um Curso sobre Reabilitação de Edifícios, que contou com uma
grande adesão por parte dos Membros.

A Delegação Distrital de Santarém registou a concretização das seguintes atividades:


Noite Temática “Produção e Prova de Azeites”, realizada em 6 de março e apresentada pelo Eng.º João
Vítor Mendes.



Visita Guiada à Serra de Aire e Candeeiros, realizada em 18 de maio;



Participação na Feira Nacional de Agricultura, entre 8 e 16 de junho;



Apresentação do livro “Como Folhas ao Vento”, de Eng.ª Emília Daniel Leitão, a 11 de junho;



Noite Temática sobre a “Atualização das Condições de Estabilidade das Encostas de Santarém”, realizada a
4 de julho;



2ª parte da Visita Guiada à Serra de Aire e Candeeiros, a 19 de outubro;



Dia Distrital de Santarém, que decorreu na Casa dos Patudos – Museu de Alpiarça, a 16 de novembro.

O ano de atividades terminou no passado dia 17 de
dezembro, com a Delegação Distrital de Santarém a promover
uma Ceia de Natal na sua sede, um já tradicional momento de
convívio que este ano contou com a presença de elementos
do Conselho Diretivo da Região Sul.

A Delegação Distrital de Portalegre participou com o seu stand institucional no evento regional FERPOR - Feira
das Atividades Económicas do Norte Alentejano, em Portalegre, de 23 a 26 de maio, num ano em que, em
simultâneo, decorreu a Feira da Bioenergia Portugal, de nível nacional, que a organização entendeu que
poderia potenciar o certame regional.

A Delegação participou também no evento ENOVE+ Feira do Emprego e Empreendedorismo, em Nisa, de 28 a
30 de novembro, que teve por objetivos incentivar o diagnóstico das necessidades de recursos humanos por
parte dos empresários, identificar oportunidades de emprego para os atuais e potenciais colaboradores,
estimular o empreendedorismo dos atuais e futuros empresários, interligar as instituições de formação com o
tecido empresarial, estabelecer uma rede de empresas e instituições interessadas em partilhar ideias,
desenvolver sinergias, identificar problemas e desenvolver soluções.

A Delegação Distrital de Portalegre colaborou ativamente na
procura de um espaço para as suas novas instalações, objetivo
conseguido com a respetiva aquisição concretizada no dia 12 de
dezembro, através da celebração da respetiva escritura.
Neste mesmo dia, realizou-se um Lanche Convívio de Natal que
contou com a presença de alguns Membros da Delegação.

O Conselho Diretivo da Região Sul tem procurado contribuir para a divulgação de manifestações artísticas que
tenham como protagonistas Membros da Ordem dos Engenheiros, com particular destaque para a expressão
plástica.
Neste sentido, a 6 de dezembro, na Sede da Região Sul da OE, foi inaugurada a exposição de pintura da autoria
do Eng. António Saiote, intitulada "Alentejo, cores e formas", seguida de um Jantar e Fados no Restaurante da
Ordem dos Engenheiros.
A inauguração da exposição, na qual participaram 67 Membros da Ordem dos Engenheiros, contou com a
presença do Secretário do CDRS, Engª Helena Kol, e do Coordenador do Conselho Regional Sul do Colégio de
Eng. Agronómica, Eng. Fernando Mouzinho.
Após a inauguração da exposição, seguiu-se um agradável jantar no restaurante da OE e atuações da fadista
Filipa Maltieiro e do colega Eng. António Saiote, acompanhada à guitarra por Tiago Santos e à viola por Aurélio
Saiote.

As pinturas a óleo, inspiradas na natureza morta e paisagens alentejanas, estiveram patentes na Sede da
Região Sul até 10 de janeiro de 2014.

Durante 2013, as atividades do Grupo Coral
desenrolaram-se, como habitualmente, sempre
com muito entusiasmo por parte dos elementos
que o compõem, mas, naturalmente, com as
limitações decorrentes do facto de a grande
maioria dos cantores estar ainda na vida
profissional ativa e nem sempre lhes ser possível
uma prestação regular nos trabalhos do Coro,
realidade que, por norma, é comum aos coros
amadores.
Não obstante o atrás referido, a qualidade do
Grupo Coral tem evoluído significativamente,
como tem sido testemunhado pelas suas
atuações, tendo o repertório do Grupo Coral sido alargado a vários géneros musicais e épocas, com
programação variada, tendo participado nos seguintes concertos:
 13 de janeiro, Igreja da Penha de França, em Lisboa
 16 de fevereiro, Auditório da Ordem
 21 de abril, Igreja da Penha de França
 11 de maio, Évora (Dia Regional do Engenheiro)
 02 de junho, Igreja da Graça, em Lisboa
 03 de novembro, A dos Cunhados – Torres Vedras
 23 de novembro, Sintra (Dia Nacional do Engenheiro)
 08 de dezembro, Igreja da Penha de França, em Lisboa

Em 2013 a fórmula de sucesso repetiu-se e o karting continuou a ser uma das principais atividades de convívio,
desporto e lazer da Ordem dos Engenheiros.

Organizado no seio da Região Sul, junta mais de quatro dezenas de participantes de norte a sul do país em
convívios regulares, permitindo a prática desta modalidade apaixonante e cheia de adrenalina.
Durante o ano de 2013, terminou a XV edição do troféu interno de karting, depois de realizadas as habituais 8
provas e a prova final entre setembro de 2012 e maio de 2013, composta pelo jantar convívio, entrega de
prémios e consagração dos vencedores, realizado, como é tradição, no restaurante da Região Sul da Ordem dos
Engenheiros.
Em setembro de 2013 iniciou-se a XVI edição que decorrerá até meados de 2014.

O Clube de Bridge dos Engenheiros (CBE), criado em 2004,
regista com grande pesar, o falecimento do seu
Presidente e fundador, o Engº. José Manuel Soares de
Oliveira, ocorrido em julho de 2013.
Figura ímpar no panorama do Bridge nacional, o Engº.
Soares de Oliveira foi durante 10 anos o Presidente da
Federação Portuguesa de Bridge, aí tendo desenvolvido
atividade de grande relevo em prol da modalidade.
A nova Direção, eleita em dezembro de 2013, irá agora
dar continuidade ao trabalho desenvolvido, procurando
que o clube se continue a afirmar no panorama do Bridge
Nacional, pela qualidade e adesão dos eventos que organiza e pelos resultados desportivos dos seus
praticantes e das equipas que o representam.
A excelente relação com a Região Sul da Ordem dos Engenheiros, materializada no Protocolo celebrado em
2004 continuou a ser um fator determinante para o bom funcionamento do CBE.
O CBE fez-se representar em várias provas da Associação Regional de Bridge de Lisboa (ARBL) e da Federação
Portuguesa de Bridge (FPB).
Durante o ano de 2013 verificou-se uma diminuição do
número de sócios do CBE, principalmente devida à
transferência de alguns Membros para outros Clubes de
Bridge de Lisboa.
A Direção do CBE participou em todas as Assembleias
Gerais da ARBL que se realizaram durante o ano de 2013.
Os delegados à Assembleia Geral da FPB, propostos pelo
CBE, deram, através da sua participação, um valioso
contributo à atividade federativa.

A Direção do CBE participou igualmente em várias reuniões de coordenação com a Direção da ARBL e com os
restantes Clubes Associados para elaboração do calendário desportivo da época de 2013.
A comunicação com os Membros do Clube continuou a efetuar-se principalmente através de cartas, circulares
e e-mails, tendo-se progressivamente reforçado a via do correio eletrónico. A página na internet, integrada no

site das Organizações de Bridge Quinto Naipe (www.quintonaipe.com/oeng) e o site da ARBL continuaram a ser
veículos fundamentais de divulgação da atividade desportiva do Clube e de visibilidade dos seus
patrocinadores.
A atividade do Clube foi também divulgada através de notícias publicadas em todas as edições do Portal da
Região Sul da Ordem dos Engenheiros.

O Clube de Golfe dos Engenheiros registou,
em 2013, nove torneios a contar para a Ordem
de Mérito do Clube, tendo um deles,
concretamente a 4ª prova do calendário
servido para comemorar o Dia Regional do
Engenheiro.
O Clube viveu, ao longo de 2013, um período
de grande evolução, que teve como
consequência a entrada de novos sócios.
A Ordem dos Engenheiros teve um papel de
relevo no seio dos patrocinadores, tendo o
clube retribuído, procurando em todos os torneios salientar esse apoio e, consequentemente, incentivar os
mais novos a inscreverem-se como Membros da Ordem.
O clube procedeu, ainda, a melhorias, no seu site, que muito beneficiaram a exposição visual dos seus
patrocinadores e sponsors e, em particular, da Ordem.

Esta iniciativa, promovida anualmente pela Região Sul da Ordem dos Engenheiros desde 1990, tem como
objetivo premiar trabalhos de diversos ramos da engenharia que se evidenciem pela inovação e aplicabilidade
prática.
Na edição do Prémio Inovação Jovem Engenheiro (PIJE) 2012, de entre as 9 candidaturas admitidas a concurso,
o Júri propôs atribuir os 1.º e 2.º Prémios em ex-aequo previstos no Regulamento, um 3.º Prémio, bem como
quatro Menções Honrosas.

É de salientar que, pela primeira vez, a entrega dos Prémios PIJE decorreu durante a Sessão Solene do Dia
Regional Sul do Engenheiro, contribuindo para dar mais visibilidade e notoriedade, prática que será mantida
nos anos vindouros.
Os trabalhos premiados pelo PIJE 2012 e respetivos autores são os que constam nos quadros abaixo.
Prémio
Atribuído

Título do Trabalho

Autor do Trabalho

1.º Prémio (exaequo)

Reforço de Pontes Metálicas com Tabuleiros
Ortotrópicos

Sofia Teixeira de Freitas

1.º Prémio (exaequo)

Utilização de Modelos Bioclimáticos na Previsão de
Invasões Biológicas com Impactos na Agricultura

Fernando António
Felizes Simões dos
Santos

3.º Prémio

Metodologia de Ranking e Sistema de Classificação
Ambiental para Tecnologias Avançadas de Propulsão

Carla Alexandra
Monteiro da Silva

Menção Honrosa

CDR, um Resíduo ou um Produto, e sua Viabilidade
Técnico-Económica: Análise do Estudo do Caso

Menção Honrosa

O Modelo de Carsharing para o Retalho Automóvel
Português

David de Abreu Roldão

Menção Honrosa

Desenvolvimento em MATLAB de um pós-Processador
de Software SAP2000 para o Dimensionamento de
Elementos Laminares de Betão Armado de Acordo
com o Eurocódigo 2

Luís Filipe Madeira
Ribeirinho Soares

Menção Honrosa

Avaliação do Potencial de Utilização da Ventilação
Natural em Edifícios Escolares

Edna de Jesus Moreno
Cardoso

Inês dos Reis Guerreiro
de Carvalho

Ainda em 2013, foram abertas as candidaturas para o Prémio Inovação Jovem Engenheiro 2013, tendo sido
admitidas 8 candidaturas das 10 recebidas.

Durante o ano de 2013, foram enviados 152 comunicados eletrónicos, como
forma de veicular informações úteis para os Membros ou de promover os
eventos organizados pelos diversos órgãos da Região Sul da Ordem dos
Engenheiros.

A Newsletter “OE a Sul" continuou, em 2013, a manter um lugar privilegiado
enquanto meio de comunicação entre a Região Sul e os seus Membros e
parceiros.
Com exceção do mês de agosto, a Newsletter foi enviada mensalmente para
todos os Membros da Região Sul, ativos e isentos, reunindo um conjunto de
informações importantes e úteis para os mesmos, como os eventos futuros
promovidos pela Região Sul ou as notícias sobre os principais eventos ocorridos
no último mês.
O Ratio Legis, um espaço onde é referido um assunto de destaque e interesse no
âmbito legislativo, continuou em 2013 a ser uma das áreas mais lidas pelos
Membros, só ultrapassado em número de visualizações pelos Editoriais.

O Portal da Ordem dos Engenheiros continua a constituir-se como uma das ferramentas de comunicação
institucional de maior relevo e eficácia utilizadas pela Região Sul, pelas potencialidades que apresenta.
O Portal tem permitido a inscrição, em tempo real, nos eventos desenvolvidos pelos Serviços centrais da
Região, bem como as inscrições nos eventos promovidos pelas Delegações Distritais.
Em 2013 foi efetuada a divulgação e gestão de inscrições em 111 eventos próprios da Região, num total de
cerca de 3005 participantes.
Com uma base de atualização diária, foram produzidas cerca de 126 notícias sobre iniciativas consideradas
relevantes para os Membros, em estreita colaboração com os Conselhos Regionais dos Colégios de
Especialidade e com as Delegações Distritais.

No ano de 2013, a Região Sul incluiu 57 notícias nas 5 edições da revista Ingenium, tendo sido enviadas
referências aos principais eventos promovidos pelo Conselho Diretivo Regional, pelos Conselhos Regionais de
Colégios da Região Sul e outros órgãos regionais.

Em articulação com os órgãos nacionais, a Região Sul solicitou a inserção de 63 notícias na Newsletter mensal
enviada pelo Conselho Diretivo Nacional.
Todas as notícias referiam eventos em agenda no Portal da Ordem, promovidos pelo Conselho Diretivo
Regional, pelos Conselhos Regionais de Colégios ou por outros órgãos da Região Sul.

Com o objetivo de promover e divulgar a Ordem dos Engenheiros e a sua missão, foram diversas as iniciativas
em que a Região Sul marcou presença durante o ano de 2013, de onde se destacam os eventos promovidos
pelos estudantes de Engenharia.

No Instituto Superior Técnico, os dias 4 e 5 de março foram dedicados às JEB 13 - Jornadas de Engenharia
Biológica, sob o mote Ciência e Empreendedorismo.
Nestas jornadas, além da presença do stand institucional da Região Sul, participou também o Eng. João
Miranda Reis, Membro da Assembleia de Representantes da Região Sul da OE, fazendo parte do painel de
encerramento das conferências.

As II Jornadas de Engenharia Biomédica tiveram lugar nos dias 6 e 7 de março, também no Centro de
Congressos do IST.
Neste evento, a Região Sul esteve também representada pelo seu Presidente, Eng. Carlos Mineiro Aires, que
fez uma intervenção na sessão de encerramento em que congratulou o espírito de iniciativa dos jovens
organizadores e os incentivou a desempenharem um papel mais ativo na Ordem dos Engenheiros, como forma
de dinamizar e modernizar a instituição.
A Região Sul da Ordem dos Engenheiros foi também Gold Sponsor do evento, tendo apoiado financeiramente o
mesmo, cobrindo os gastos com os coffee-breaks relativos a um dos dias do evento.
A Região Sul doou, ainda, brindes para os participantes e esteve presente nos dois dias das Jornadas através de
um stand institucional, com o objetivo de promover a admissão de Membros-Estudantes e esclarecer questões
relativas ao processo de candidatura e admissão na Ordem dos Engenheiros.

A Região Sul da Ordem dos Engenheiros apoiou as Jornadas de Engenharia Química que decorreram no
Instituto Superior Técnico (IST), no Campus da Alameda, onde, ao longo de três dias (de 18 a 20 de março de
2013), a Região esteve presente no evento através de um stand institucional.

A Região Sul da Ordem dos Engenheiros marcou presença, através de um stand institucional, nas Jornadas de
Engenharia Eletrotécnica e de Computadores que decorreram no Instituto Superior Técnico (IST), no Campus
da Alameda, de 13 a 15 de março.

Entre 22 e 23 de março, a Região Sul da Ordem dos Engenheiros esteve presente com um stand institucional
nas Jornadas de Engenharia Civil que decorreram no Instituto Superior Técnico (IST), no Campus da Alameda.

A Região Sul da Ordem dos Engenheiros marcou presença, pelo segundo ano consecutivo, na vigésima edição
da "SINFO - Semana Informática", que decorreu de 24 de fevereiro a 1 de março de 2013, no Instituto Superior
Técnico (IST), no Campus da Alameda.
Para além da presença através de um stand institucional, a Região Sul da Ordem dos Engenheiros foi o
patrocinador exclusivo dos SINFO Innovation Awards, concurso que lança aos alunos de informática o desafio
de desenvolver uma ideia inovadora para um videojogo.

A Região Sul esteve presente nas Jornadas Tecnológicas da Faculdade de Ciências da Universidade Nova de
Lisboa que se realizaram no dia 19 de fevereiro através de um stand institucional com o objetivo de promover a
admissão de Membros-Estudantes e esclarecer as questões dos estudantes relativamente ao processo de
candidatura e admissão na Ordem dos Engenheiros.

O MecanIST - Jornadas da Engenharia Mecânica do IST decorreu nos dias 22, 23 e 24 de Fevereiro e contou
igualmente com a presença e apoio da Região Sul através do seu stand institucional.

A Região Sul da Ordem dos Engenheiros participou na 25ª Jobshop AEIST – “Há 25 anos a descobrir o futuro!”,
que decorreu nos dias 16, 17 e 18 de abril de 2013, no Instituto Superior Técnico, no Campus da Alameda,
evento que foi dirigido aos cerca de 2000 finalistas altamente qualificados desta instituição.

Este Ciclo de Conferências decorreu nos dias 18, 19 e 20 de março, no Instituto Superior de Agronomia,
organizado pela Associação de Estudantes desta escola superior. A Região Sul fez-se representar pelo
Coordenador Regional Sul do Colégio de Engenharia Agronómica que, numa palestra dirigida aos alunos, teve
oportunidade de falar da Ordem, dos seus objetivos e missão. Paralelamente, o stand institucional da Região
divulgou aos estudantes as vantagens de pertencer à Ordem dos Engenheiros.

A Delegação Distrital de Faro marcou presença no Encontro Nacional de Estudantes de Engenharia Civil, que
decorreu nos dias 7 e 8 de março, na Universidade do Algarve, através da participação do Delegado Distrital de
Faro na sessão de abertura do evento, que reuniu 150 estudantes de engenharia civil.
Durante os dois dias do Encontro, os Serviços da Região Sul asseguraram a presença em stand institucional.

A Delegação Distrital de Santarém da Ordem dos Engenheiros participou com um stand institucional na 50ª
Feira Nacional de Agricultura / 60ª Feira do Ribatejo, que decorreu de 8 a 16 de junho, encerrando portas com
um balanço muito positivo, tanto na participação de expositores como na forte adesão do público.
Com uma afluência de mais 178.000 visitantes e cerca de 600 expositores este certame foi um dos melhores de
sempre, o que constitui um marco no sector agrícola.

Decorreu, entre 23 e 26 de maio na Nerpor em Portalegre, a FERPOR - Feira das Atividades Económicas do Alto
Alentejo onde, à semelhança do que aconteceu em 2012, a Delegação Distrital de Portalegre esteve presente,
através de um stand institucional.

Em 2013, foram rececionadas 68 mensagens de Membros da Ordem dos Engenheiros e não-Membros à caixa
de correio eletrónico do Provedor da Região Sul e às caixas existentes para o efeito na Sede da Região e suas
Delegações Distritais.
Na sua grande maioria, as situações apresentadas são relativas a reclamações sobre o processo de admissão à
Ordem dos Engenheiros e a questões do foro administrativo, como sejam as relacionadas com a emissão de
cédulas profissionais e cartões de membro, que foram devidamente reencaminhadas para os serviços
administrativos nacionais ou regionais competentes.
Alguns dos casos foram encaminhados para o Conselho Disciplinar da Região Sul, pela natureza das matérias
apresentadas.
Das sugestões apresentadas pelos Membros ao Provedor, resultaram algumas ações de formação que vieram a
ser implementadas durante o ano 2013 e procedimentos que resultaram na melhoria do serviço prestado aos
Membros, como é o caso da transmissão on line de iniciativas de interesse para os Engenheiros.

Em 2013, o Serviço Jurídico da Região Sul promoveu 90 reuniões com Membros da respetiva Região, no sentido
de lhes prestar informações sobre matérias diretamente relacionadas com o exercício da profissão.
A par das reuniões, realizaram-se ainda 173 contactos com Engenheiros inscritos na Região Sul que colocaram
questões do foro técnico/profissional, num total de 263 esclarecimentos prestados.
Em média, o Serviço Jurídico da Região Sul recebeu cerca de 1 pedido de informação por dia, tendo satisfeito
todas as solicitações que lhe foram dirigidas.
Os temas abordados foram essencialmente de caráter técnico e deontológico, sendo que a atividade do Serviço
Jurídico tem como fim o auxílio aos Engenheiros no âmbito da legislação aplicável.

A Biblioteca da Ordem dos Engenheiros, cuja gestão está a cargo da Região Sul, assegurou o tratamento
documental das publicações recebidas e o atendimento aos pedidos dos utilizadores através de email,
designadamente no fornecimento de listas de pesquisas bibliográficas sobre temas específicos nos vários
domínios de especialidade da Ordem, como sejam a História da Engenharia Militar, Engenharia do Ambiente,
pesquisas sobre engenheiros Membros da antiga Associação dos Engenheiros Civis Portugueses, a construção
do Aeroporto de Lisboa, o Terramoto de 1755, a Engenharia Sanitária e vários artigos da antiga Revista da
Ordem dos Engenheiros. Continuou a ser assegurada a consulta e o empréstimo presencial de vários destes
documentos. Quando não foi possível responder ao pedido do utente, por falta de bibliografia no domínio
pretendido, este foi encaminhado para outras fontes de informação.
A base de dados da Biblioteca da Ordem dos Engenheiros, disponível através do Portal, teve em 2013, 2525
visitantes.
Nas atividades de promoção da Biblioteca e de eventos editoriais, destaca-se a apresentação e lançamento de
dois livros durante o ano de 2013.

Em maio, foi apresentada na Sede da Região Sul a obra “Diários de um Globe Trotter”, uma coletânea de três
volumes que relata as viagens de José Lucena Gaia pelo mundo. Perante cerca de 30 convidados, o autor e
Membro da Ordem dos Engenheiros apresentou também a sua terceira obra, em pré-lançamento, que reflete o
relato da sua viagem pela Namíbia e Chicago.
No passado dia 12 de dezembro, cerca de 70 convidados assistiram ao lançamento do livro "A travessia do
Guadiana em Mértola", da autoria de Joaquim Boiça, Rui Mateus e Júlio Appleton. Na sessão, que teve início
com uma breve alocução do Presidente do Conselho Diretivo da Região Sul, Carlos Mineiro Aires, e que contou
com a participação de Jorge Revez, Presidente da Associação de Defesa do Património de Mértola (entidade
editora deste livro), os participantes tiveram oportunidade de conhecer a génese desta obra e as diversas
visões dos seus autores, quer do ponto de vista sociológico, quer a nível técnico.
Após a apresentação do livro, seguiu-se uma sessão de autógrafos no auditório.
Considerando a relevância patrimonial e histórica das muitas obras que compõem a Biblioteca da Ordem dos
Engenheiros, o Conselho Diretivo da Região Sul tomou a iniciativa, com apoio do Conselho Diretivo Nacional, de
proceder ao restauro (desinfestação e higienização) do vasto espólio que se encontrava depositado nas
instalações do Restelo. Simultaneamente, foi iniciado o processo de beneficiação das instalações para
melhoramento das atuais condições de armazenamento.

O Restaurante da Região Sul da Ordem dos
Engenheiros, localizado no último piso da sede, 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, tem gerado uma elevada
procura, quer para os almoços, quer para os jantares,
através de prévia reserva.
O Restaurante continua a apoiar as atividades institucionais, associativas e outras realizadas nas instalações da
sede, fornecendo beberetes, serviços de coffee-break, refeições volantes, etc.
Tal como em anos anteriores, o Restaurante promoveu um jantar e ceia na passagem de ano 2013/2014 que
esgotou, uma vez mais.

Em setembro de 2013, foi admitida, com contrato a termo, uma nova colaboradora, que
ficará alocada à sede da Região Sul, em Lisboa: Vanessa Furtado, Técnica Superior dos
Serviços de Formação, Comunicação e Cultura.
Esta admissão deveu-se ao acréscimo de trabalho decorrente da organização de novas
iniciativas da Região Sul.

Funcionários ao serviço da Região Sul
2010 - 2013
Loca l i za çã o dos
Servi ços

2011
Tempo Tempo
i ntei ro pa rci a l

Sede, Li s boa
Del ega ções Di s tri ta i s
Tota l da Regi ã o Sul

2012
Tota l

Tempo Tempo
i ntei ro pa rci a l

2013
Tota l

Tempo Tempo
i ntei ro pa rci a l

Tota l

20

1

21

19

2

21

20

2

22

-

4

4

-

4

4

-

4

4

20

5

25

19

6

25

20

6

26

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

Durante o ano de 2013, trabalhadores da Região Sul participaram nas seguintes ações de formação:
Ação

Data

Entidade formadora e local

Formandos

António Marques, Diretor da
Região Sul;
Carlos Gonçalves, Coordenador
da Área Administrativa e
Financeira;
Carlos Pereira, Assessor
Informático.
Sede da Região Sul, Lisboa

Funcionários das Delegações
Distritais, dos Serviços
Jurídicos e de Informática, da
linha de apoio ao eleitor, uma
funcionária da Secretaria e
uma funcionária da Secção
Regional da Madeira.

Faculdade de Direito da
Universidade Nova de Lisboa

Diretor da Região Sul,
Coordenador dos Serviços
Administrativos e Financeiros,
Técnica Superior do Serviço
Jurídico

17 setembro

Ordem dos Técnicos Oficiais de
Contas

Coordenador dos Serviços
Administrativos e Financeiros

“XIV Congresso Internacional de
Contabilidade e Auditoria. A
Contabilidade Pública como fator
de transparência”

10 e 11 de
outubro

Ordem dos Técnicos Oficiais de
Contas

Coordenador dos Serviços
Administrativos e Financeiros

XVII Congresso Nacional de Direito
do Trabalho

14 e 15
novembro

Almedina

Técnicas do Serviço Jurídico

Ação de Formação e Reciclagem
sobre a organização e
procedimentos das Eleições dos
Órgãos da Ordem

Colóquio “A Nova lei das
Associações Públicas e as Ordens
Profissionais”
“I Congresso Internacional de
Imposto sobre o Valor
Acrescentado”

9 fevereiro

26 junho

O Conselho Diretivo desempenhou as suas funções estatutárias segundo a orientação descrita no capítulo de
Introdução deste Relatório de Atividades, tendo, durante o ano 2013, realizado 16 reuniões, ou seja, mais do
que uma por mês.
O Conselho Diretivo promoveu também a realização de reuniões periódicas com os Coordenadores dos
Colégios e com os Delegados Distritais, com vista a articular e coordenar ações, potenciando sinergias e criando
uma maior proximidade entre os Membros.
Nesse sentido, assumiram particular importância a elaboração conjunta do Orçamento e a coordenação entre
as ações dos vários Colégios/Delegações distritais, que permitiram que algumas fossem desenvolvidas de forma
conjunta e partilhada.
O Conselho Diretivo participou, ainda, nas seguintes reuniões do Conselho Diretivo Nacional:
Data

Local

23 janeiro

Lisboa

13 março

Porto

10 abril

Lisboa

16 maio

Coimbra

18 junho

Lisboa

16 julho

Porto

17 setembro

Lisboa

21 outubro

Coimbra

09 novembro

Lisboa

O Conselho Diretivo esteve, também, presente


nas reuniões do CDN sobre a Revisão do Estatuto da Ordem dos Engenheiros, ambas em Lisboa,
nos dias 8 de fevereiro e 4 de março;



na Assembleia de Representantes ordinária, no dia 23 de março, no Porto;



no XV Encontro Regional do Engenheiro (Região Centro), nos dias 25 e 26 de maio, em S. Pedro de
Moel;



na inauguração da Delegação Distrital de Castelo Branco, no dia 22 de junho, em Castelo Branco;



no Dia Regional Norte do Engenheiro 2013, realizado no dia 28 de setembro, em Braga;



no Dia Distrital de Santarém, no dia 16 de novembro, em Santarém;



no Dia Nacional do Engenheiro, realizado em Sintra, no dia 23 de novembro.

Ao longo do ano, os membros do Conselho Diretivo estiveram ainda presentes em vários eventos, em
representação da Região Sul da Ordem dos Engenheiros.

Em particular, o Presidente do Conselho Diretivo participou, em representação quer da Região Sul, quer do
Conselho Diretivo Nacional, nos seguintes eventos:


No lançamento do livro de António Antunes “Caricaturas do Metro do Aeroporto”, no Museu
Bordalo Pinheiro, no dia 25 de janeiro;



No IV Encontro do Conselho das Associações de Engenharia Civil dos Países de Língua Portuguesa
e Castelhana, em Braga, nos dias 13 e 14 de fevereiro;



Na 48ª Reunião Plenária do Conselho Nacional da Água, no dia 18 de março, no Salão Nobre do
Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, em Lisboa;



Na preparação para a celebração de dois protocolos a serem celebrados entre a Ordem dos
Engenheiros e as congéneres Peruana e Colombiana, em Lima (Perú) e em Bogotá (Colômbia),
entre 16 a 20 de abril;



No âmbito da deslocação acima referida, participou também no “Seminário Empresarial”,
aquando da visita oficial do Presidente da República Portuguesa, que teve lugar em Lima, a 19 de
abril;



Na sessão de apresentação da Lei de Bases do Ordenamento do Território e do Urbanismo, no dia
24 de abril, na Secretaria de Estado do Ordenamento do Território, em Lisboa;



Na Receção na embaixada do Perú, por ocasião do Dia Nacional, no dia 25 de julho, em Belém;



Na celebração dos 100 anos da Sociedade Columbiana de Ingenieros e no 32º Congresso
Internacional de Ingenierias y Arquitectura, em Bogotá, Colômbia, de 16 a 20 de agosto;



Na reunião de Acompanhamento do Convénio Bilateral Portugal/Espanha – Ordem dos
Engenheiros/ Colégio de Ingenieros de Caminos, em Toledo, nos dias 19 e 20 de Setembro;



Na Sessão evocativa do Dia Nacional da Água, no âmbito do Conselho Nacional da Água, no dia 1
de outubro, que teve lugar no Salão Nobre do Ministério do Ambiente, Ordenamento do
Território e Energia, em Lisboa;



Na “FEANI Annual Business Meetings”, em Skopie, Macedónia, entre os dias 2 e 5 de outubro;



Presidiu à Sessão de Abertura do Seminário “Fim do Estatuto de Resíduos – Novos Critérios para a
Produção de Composto Proveniente de Lamas de ETAR e Fração Biodegradável de RSU”,
organizado pela APDA – Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Aguas, integrado
nas comemorações do 25º aniversário da APDA, dia 29 de outubro, no auditório da Ordem dos
Engenheiros;



No Encontro ELECPOR: "Repensar a organização dos mercados elétricos - Novas realidades, novos
desafio, novas respostas!", no Hotel Tiara Park, em Lisboa, no dia 1 de novembro;



Na preparação para a celebração de um protocolo a ser celebrado entre a Ordem dos Engenheiros
e a Sociedade Panameña de Ingenieros e Arquitectos, entre os dias 2 a 5 de dezembro, no
Panamá;



Na assinatura do convénio entre a Ordem dos Engenheiros e a FECIC (Federacion de Colegios de
Ingenieros Civiles de la Republicana Mexicana), entre os dias 5 a 7 de dezembro, no México.

Em cumprimento das disposições estatutárias, o Conselho Fiscal examinou, em março, o Relatório e Contas do
exercício 2012 e emitiu o respetivo Parecer.
O Conselho Fiscal reuniu-se ainda nas seguintes datas:


abril, para eleição do Presidente do Conselho Fiscal



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



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



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

Em consequência das alterações legislativas introduzidas nos últimos anos, 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), dado que a Ordem dos Engenheiros se enquadra neste setor.
Em 2012, foi introduzido na Região Sul um novo plano de contas, em conjugação com o Conselho Diretivo
Nacional, plano de contas que está em conformidade com os princípios normativos para as ESNL e que permite
a elaboração das contas consolidadas da Ordem dos Engenheiros.
De referir que, em janeiro de 2013, foi alterada a legislação sobre a faturação e houve lugar a alterações
significativas, quer no Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (CIVA), quer no relacionamento das
entidades com a Autoridade Tributária (AT), nomeadamente no reporting da faturação, alterações que
provocaram grandes mudanças nos Serviços administrativos e financeiros da Região Sul.
Dois programas informáticos foram descontinuados: O SGS (Sócios) que foi utilizado por muitos anos como o
programa de suporte ao movimento associativo (registo de membros, cobrança de quotas, etc.) e o SAGE que
era utilizado para a emissão da faturação da Região Sul fora do movimento associativo (cursos, merchandising,
etc.)
Em substituição do SAGE, foi adquirido o software Primavera que irá assegurar toda a faturação da Região Sul
na sede em Lisboa e nas quatro Delegações Distritais (Faro, Évora, Santarém e Portalegre), tendo, para efeitos
de controlo do movimento associativo, sido mantido o SIGMA (Sistema Integrado da Gestão do Movimento
Associativo).
O objetivo das Demonstrações Financeiras é o de proporcionar informação acerca da posição financeira, do
desempenho e das alterações na posição financeira da Região Sul que seja útil ao Conselho Diretivo da Região
Sul na tomada de decisões económicas.
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 2013, designadamente o Balanço, a Demonstração
dos Resultados por Naturezas, a Demonstração dos Resultados por Funções, a Demonstração das Alterações do
Capital Próprio, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e o Anexo.
São igualmente apresentadas as contas do exercício, segundo os Centros de Gastos e de Rendimentos, que se
recolhem dos registos da Contabilidade Analítica.
As contas deste exercício foram submetidas à apreciação de uma sociedade de revisores oficiais de contas, cujo
Relatório de Auditoria figura num capítulo próprio mais adiante.
O Resultado Líquido do Exercício (RLE) de 2013 foi positivo e cifrou-se em 31.185,28 euros.
Este valor representa um desvio positivo de aproximadamente 30 mil euros em relação ao valor previsto no
Orçamento (1.355,00 euros), verificando-se, também, uma significativa melhoria relativamente ao Resultado
Liquido do exercício anterior (-145.084,05).

Em 2013 e comparativamente a 2012, na rúbrica de Gastos verificou-se uma diminuição de -20,1%, equivalente
a -429,3 mil euros.
No mesmo período, a rúbrica de Rendimentos registou uma quebra de -12,7%, equivalente a -253,1 mil euros.
Mais adiante procederemos à análise do comportamento, tanto dos Gastos, como dos Rendimentos.
A redução dos resultados líquidos do exercício que tem vindo a verificar-se espelha a grande e visível atividade
que a Região Sul passou a ter comparativamente com anos anteriores.
O Resultado Líquido negativo verificado em 2012 deve-se em grande parte ao gasto decorrente de uma
rescisão de contrato de trabalho, por mútuo acordo, com uma trabalhadora dos Serviços 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.
Este documento é uma peça das demonstrações financeiras e permite efetuar uma comparação do Ativo com o
Passivo, proporcionando igualmente um retrato da situação financeira decorrente dos valores apresentados
nas contas de Fundos Patrimoniais.
O retrato da situação financeira e patrimonial que esta peça nos proporciona, segue os princípios normativos
do Sistema de Normalização Contabilística (SNC) e, em particular, os princípios normativos para as Entidades
do Setor Não Lucrativo (ESNL).
Da análise do Balanço a 31 de dezembro de 2013, constatamos que existem variações no valor de algumas
rúbricas, em comparação com o período homólogo de 2012, verificando-se, no entanto, no período de janeiro
a dezembro de 2013, a manutenção da solidez financeira da Região Sul, registando-se mesmo um aumento de
cerca de 1,2% dos Fundos Patrimoniais.
São de referir os seguintes factos:
 Ativo não Corrente
Esta rúbrica registou um aumento de 2012 para 2013 de aproximadamente 85,2 mil euros.
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 ou do custo das obras de beneficiação que foram
sendo efetuadas ao longo dos anos nos dois edifícios. Em face das últimas alterações do
normativo contabilístico (SNC), torna-se indispensável estudar a necessidade de proceder à
revalorização do valor contabilístico dos dois edifícios, operação que terá de ser efetuada de uma
forma concertada com o Conselho Diretivo Nacional.
Inclui, também, o valor líquido contabilístico dos imóveis das quatros sedes das delegações
distritais:
o Delegação Distrital de Faro
o Delegação Distrital de Santarém
o Delegação Distrital de Évora
o Delegação Distrital de Portalegre
De referir, ainda, que está também contabilizado nesta rúbrica um quinto imóvel referente ao
novo espaço para a instalação da sede da Delegação Distrital de Faro, sendo que, a atual sede,
localizada na Rua da Marinha, será oportunamente alienada, tendo em consideração o estado do
mercado imobiliário.
Todo este investimento em Ativos Fixos Tangíveis reflete a preocupação do Conselho Diretivo da
Região Sul no bem-estar e melhor atendimento dos membros, na dignidade e imagem da Ordem
dos Engenheiros, refletido no contínuo investimento na modernização das instalações da Região
Sul.

 Ativo Corrente – Caixa e Depósitos Bancários
Contrariando uma tendência de diminuição de valor dos últimos anos, esta rúbrica manteve-se na
mesma ordem de grandeza, comparativamente a 2012, apesar da aquisição de dois novos imóveis
para sedes das Delegações Distritais.
Esta rubrica regista um valor de aproximadamente 2,7 milhões de euros, valor que evidencia a
boa solidez financeira da Região Sul, sendo que a quase totalidade desta verba está aplicada em
depósitos a prazo que têm uma taxa de remuneração variável e que é negociada com a banca no
vencimento ou renovação de cada aplicação.

 Ativo Corrente – Fundadores / Beneméritos / Patrocinadores / Doadores / Associados / Membros
A principal componente desta rúbrica é a conta corrente entre a Região Sul e o CDN.
O valor desta rúbrica desceu aproximadamente 39 mil euros apesar de incluir o valor da
comparticipação do Conselho Diretivo Nacional na aquisição dos dois novos imóveis da Região Sul.
Este fato revela um maior controlo dos saldos e transferências entre o Conselho Diretivo Nacional
e a Região Sul.


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 2013, se registou um ligeiro reforço
do valor dos Fundos Patrimoniais.
O valor que regista (mais de 5,719 milhões de euros) é equivalente ao valor de duas rubricas do
Ativo: O Ativo não Corrente (2,972 milhões de euros) e Caixa e depósitos bancários (2,721 milhões
de euros).
Este indicador mostra a solidez financeira da Região Sul.



Fundos Patrimoniais – Outras variações nos fundos patrimoniais
Esta rúbrica cresceu 39,1 mil euros como consequência do registo da comparticipação do
Conselho Diretivo Nacional na aquisição dos novos imóveis em Faro e Portalegre.



Passivo
Apenas se apresenta valor o Passivo corrente (curto prazo) não existindo Passivo não corrente
(médio e longo prazo), sendo que a Região Sul não tem nenhum financiamento em Instituições
Bancárias.
O valor registado na rubrica de Fornecedores é residual (71,6 mil euros).
O valor desta rúbrica desceu aproximadamente 43 mil euros.

Prevê-se que, em 2014, se realizem mais alguns investimentos em termos de Ativos fixos tangíveis,
nomeadamente nas obras de remodelação dos espaços de Faro e Portalegre de forma a adequá-los para sede
das respetivas Delegações Distritais.
Proceder-se-á, também, à aquisição de algum equipamento para os dois espaços.
Todo este investimento será feito 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.

Ordem dos Engenheiros - Região Sul

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
RUBRICAS

Valores em Euros
(CÓDIGO CONTAS)

NOTAS

31.12.2013

31.12.2012

43 e 453

1

2.959.428,54 €

2.879.210,60 €

2

12.467,26 €

7.466,21 €

2.971.895,80 €

2.886.676,81 €

33.195,12 €

40.304,10 €

4.871,34 €

2.296,97 €

Ativo
Ativo não corrente
Ativos fixos tangíveis
Bens do património histórico e cultural

432

Propriedades de investimento

42

Ativos intangíveis

44 (exc. 441) e 454

Investimentos financeiros

41

Fundadores / beneméritos / patrocinadores
/ doadores / associados / membros

26
Subtotal

Ativo corrente
Inventários

32/3/4/5/6/9

Clientes e utentes

21 (exc. 218)

Adiantamentos a fornecedores

228/9

Estado e outros entes públicos

24

Fundadores / beneméritos / patrocinadores
/ doadores / associados / membros

26

Outras contas a receber

3

4

22/3/7/9

Diferimentos

28

Outros ativos financeiros

5

750,00 €

9.379,83 €

25.967,80 €

42.347,93 €

174.486,01 €

213.786,14 €

34.128,27 €

43.112,46 €

98.183,31 €

87.432,23 €

141
2.720.610,09 €

2.711.426,04 €

Subtotal

3.092.191,94 €

3.150.085,70 €

Total do Ativo

6.064.087,74 €

6.036.762,51 €

418.980,60 €

Caixa e depósitos bancários

11/2/3

Fundos Patrimoniais e Passivo
Fundos Patrimoniais
Fundos

51

Excedentes técnicos

52

Reservas

55

Reservas legais

551

418.980,60 €

Outras reservas

552

25.553,56 €

25.553,56 €

Resultados transitados

56

5.155.801,55 €

5.300.885,60 €

Ajustamentos em ativos financeiros

57

Excedentes de revalorização

58

Outras variações nos fundos patrimoniais
Resultado líquido do período

59

6

87.600,00 €

48.500,00 €

818

7

31.185,28 €

-145.084,05 €

5.719.120,99 €

5.648.835,71 €

0,00 €

0,00 €

71.578,15 €

74.077,88 €

Total dos Fundos Patrimoniais

Passivo
Passivo não corrente
Provisões

29

Financiamentos obtidos

25

Responsabilidades por benefícios pós-emprego

273

Passivos por impostos diferidos

2742

Outras contas a pagar

21/3/6/7
Subtotal

Passivo corrente
Fornecedores

22

Adiantamentos de clientes e utentes

218

Estado e outros entes públicos

24

21.391,15 €

39.535,55 €

Fundadores / beneméritos / patrocinadores
/ doadores / associados / membros

26

5.063,91 €

10.139,88 €

Financiamentos obtidos

25

Outras contas a pagar

21/3/7

Diferimentos

28

Passivos financeiros

8

95.743,49 €

102.165,88 €

151.190,05 €

162.007,61 €

344.966,75 €

387.926,80 €

1422

Outros passivos financeiros

1432
Subtotal
Total do Passivo

344.966,75 €

387.926,80 €

Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo

6.064.087,74 €

6.036.762,51 €

Obs.: Ver notas do balanço na página seguinte

Notas do Balanço:
1. Este montante contém o valor bruto dos Ativos Fixos Tangíveis (€ 4.174.498,79), descontadas as Depreciações Acumuladas
(€ 1.236.127,35) e acrescido do saldo dos Investimentos em Curso (€ 21.057,10).
2. O saldo desta conta corresponde, na sua totalidade, a programas de computador.
3. Esta conta integra os produtos de merchandising da Região Sul.
4. O saldo devedor desta conta é constituído na sua totalidade pelo valor da dívida do CDN à Região Sul (€ 174.486,01).
Este saldo é consequência da política de pagamentos entre a Região Sul e o Conselho Diretivo Nacional, tendo-se verificado uma
redução de 39 mil euros neste exercício consequência da comparticipação do CDN na aquisição de dois novos imóveis pela
Região Sul.
5. Este saldo devedor de diferimentos inclui 68,9 mil euros de investimentos comuns ao CDN e à Região Sul, representando cerca
de 70% do valor.
6. O aumento desta rubrica corresponde à comparticipação do CDN na aquisição das novas sedes das Delegações Distritais de
Portalegre e de Faro da RS, totalizando mais de 39 mil euros.
7. Ver nota 4 na Demonstração dos Resultados por Naturezas. De salientar que este aumento do Resultado Líquido conjugado com
o aumento da rubrica Outras variações dos fundos patrimoniais (ver nota 6) teve como efeito uma recuperação parcial do impacto
do Resultado Líqudo negativo de 2012 no Total dos Fundos Patrimoniais.
8. No saldo credor dos diferimentos a parcela maior (€ 139.983,28) corresponde aos investimentos em curso na Região Sul e
imputados ao CDN, a que se podem juntar cerca de 10 mil euros de investimentos em curso igualmente imputados.
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A Demonstração de Resultados Líquidos evidencia a formação dos Resultados num determinado período.
É um documento de avaliação do desempenho económico, onde a formação dos Resultados é evidenciada pela
síntese dos Rendimentos e Ganhos (i.e., proveitos) e dos Gastos e Perdas (i.e., custos) em grupos homogéneos,
indicando, desta forma, a proveniência e composição do Resultado apurado em cada período.
Em 31 de dezembro de 2013, a Região Sul regista nas contas 71 e 72, (Vendas e Serviços Prestados), o valor de
aproximadamente 1,568 milhões de euros, o que representa uma redução de cerca de -206,1 mil euros, ou seja
aproximadamente -11,6%, quando comparado com o valor obtido no mesmo período do ano anterior (2012).
Esta variação negativa verificou-se nas principais rúbricas dos Rendimentos, conforme se pode constatar na
análise do mapa Distribuição dos Rendimentos por Natureza, mais à frente.
Como consequência, os Rendimentos da Região Sul caíram -253,1 mil euros (-12,7%).
A repartição dos Rendimentos e o peso de cada rúbrica no total dos Rendimentos, em 2013 e 2012, foram
respetivamente os seguintes:

2013

2012
Subsídios à
exploração
0,0%

Subsídios à
exploração
0,0%

Vendas e
serviços
prestados
90,4%

Outros
rendimentos e
ganhos
3,8%
Juros e
rendimentos
similares
obtidos
5,8%

Vendas e
serviços
prestados
89,3%

Outros
rendimentos e
ganhos
3,2%
Juros e
rendimentos
similares
obtidos
7,5%

Por outro lado, no que se refere aos Gastos e, dada a politica de contenção seguida pelo Conselho Diretivo da
Região Sul, verificou-se uma grande redução (mais de 429,3 mil euros) o que representa uma diminuição de
aproximadamente -20,1%.
Regista-se também uma diminuição das principais rúbricas de Gastos, que, mais adiante, será explicada.
A repartição dos Gastos e o peso de cada rúbrica no total dos Gastos em 2013 e 2012 foram os seguintes:

Gastos com o
pessoal
38,1%

2013

Outros gastos e
perdas
6,4%

Gastos com o
pessoal
34,7%

Gastos de dep.
e de
amortização
8,5%

Fornecimentos
e serviços
externos
46,9%

Custo das
mercadorias
vendidas
0,1%
Juros e gastos
similares
suportados
0,0%

Fornecimentos
e serviços
externos
54,0%

2012

Outros gastos e
perdas
4,8%
Gastos de dep.
e de
amortização
6,1%
Custo das
mercadorias
vendidas
0,3%
Juros e gastos
similares
suportados
0,0%

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
RENDIMENTOS E GASTOS
Vendas e serviços prestados
Subsídios à exploração
Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria empresa
Custo das mercadorias vendidas e das matérias
consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com o pessoal
Imparidade de inventários (perdas / reversões)
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Provisões específicas (aumentos / reduções)
Outras imparidades (perdas / reversões)
Imparidade de investimentos não depreciáveis /
amortizáveis (perdas / reversões)
Aumentos/reduções de justo valor
Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas

Valores em Euros

(CÓDIGO CONTAS)

NOTAS

71 e 72
75
73
74

1

61
62
63
652 e 7622
651 e 7621
67 e 763
678 e 7638
659 e 769

2

3

77 e 66
78 (exc. 785)
68 (exc. 685)

64 e 761

1.567.922,88 €

1.774.051,96 €

-1.101,40 €

-7.296,64 €

-798.536,42 €
-649.113,78 €

-1.152.269,78 €
-740.008,64 €

65.838,24 €
-109.711,45 €

63.931,13 €
-102.653,91 €

75.298,07 €

-164.245,88 €

-144.323,70 €

-129.859,62 €

-69.025,63 €

-294.105,50 €

100.213,12 €
-2,21 €

149.047,44 €
-25,99 €

654/5/6 e 7624/5/6

Resultado operacional (antes de gastos de
financiamentos e impostos (EBIT)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados

31.12.2012

653/7/8 e 7623/7/8

Resultado antes de depreciações, gastos de
financiamentos e impostos (EBITDA)
Gastos / reversões de depreciação e de amortização
Imparidade de investimentos depreciáveis / amortizáveis
(perdas / reversões)

31.12.2013

79
69

2

Resultado operacional (antes de impostos (EBT)

811

31.185,28 €

-145.084,05 €

Impostos sobre o rendimento do período

812

0,00 €

0,00 €

Resultado líquido do período

818

31.185,28 €

-145.084,05 €

0,00 €

0,00 €

Resultado das atividades descontinuadas (líquido de
impostos) incluído no resultado líquido do período
Obs.: Ver notas da Demonstração dos Resultados por Naturezas na página seguinte

4

Notas da Demonstração dos Resultados por Naturezas:
1. A principal componente dos Serviços Prestados é representada pelo valor líquido das quotas cobradas aos membros. Do valor
total das quotas cobradas, que ascendeu a € 2.530.419,00 foi retirada a contribuição da Região Sul para o CDN, no montante de
€ 1.267.870,95.
2. A grande variação verificada nesta rubrica entre 2012 e 2013 (onde foram gastos menos € 353.733,36) é consequência da
decisão do Conselho Diretivo da Região Sul de conter custos, na medida do possivel, sem prejudicar a qualidade das
ações desenvolvidas.
3. O valor dos Gastos com o Pessoal diminuiu cerca de 91 mil euros, nos quais, está incluida uma indemnização paga a um
funcionário cujo contrato foi rescindido em 2012, no montante de aproximadamente 53 mil euros.
4. Esta melhoria significativa do Resultado Líquido do período decorre da grande diminuição do somatório dos Gastos
(- € 429.325,62) acompanhada de uma redução menos pronunciada no total dos Rendimentos (- € 253.056,29).

O Assessor Financeiro

O Presidente

O Vice-Presidente

Armando Bernardo (TOC 17011)

Carlos Mineiro Aires

António Liberal Ferreira

O Tesoureiro

O Secretário

O Vogal

Arnaldo Moreira Pêgo

Maria Helena Kol Rodrigues

Luís Cameira Ferreira

O Vogal

O Vogal

Fernando Borges Mouzinho

José Manuel Sardinha

Em 2013, os Rendimentos Brutos da Região Sul atingiram o valor de 3.053.525,19 euros, o que representa um
decréscimo de aproximadamente -7,2%.
Desta verba, foi transferido para o Conselho Diretivo Nacional (CDN), o valor de 1.267.870,95 euros, referente
à repartição do valor das quotas cobradas aos membros da Região Sul, e o valor de 51.680,00 euros referente à
transferência para o CDN do valor das taxas de candidatura, ficando o total dos Rendimentos Líquidos da
Região Sul no valor de 1.733.974,24 euros, o que representa uma diminuição de -253,1 mil euros (-12,7%) em
relação a 2012.
De salientar que, desde dezembro de 2011, a Região Sul tem 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, etc. para além de livros técnicos de
Engenharia e de Ética.
Outros aspetos que merecem destaque especial no comportamento dos Rendimentos em 2013,
comparativamente a 2012, são:


A redução do valor de Vendas de merchandising, constituindo um valor residual ao nível dos
Rendimentos, reflete a crise que o país atravessa e as reduções de rendimentos das famílias pois,
apesar do interesse que os membros da Ordem dos Engenheiros têm pela sua Ordem e o orgulho
de possuírem algumas peças que revelem a sua filiação profissional, o valor de vendas destes
produtos constitui um obstáculo a esse interesse;



A redução do valor das Quotas Cobradas (total) em cerca de 60 mil euros (-2,4%),
comparativamente ao ano de 2012, é uma das consequências da continuação da crise económica
que assola o país e que, em particular, afeta os Engenheiros.
Esta rúbrica representou, no ano em análise, 80,4% dos Rendimentos da Região Sul, quando, em
2012, tinha representado 76,5%;



Uma ligeira quebra no valor recebido de Joias, em comparação com o ano anterior,
correspondente a -4,8 mil euros.
Como a joia é o valor pago para um candidato se inscrever (ou alterar) na categoria de Membro
Efetivo, este fato revela uma diminuição na entrada de novos Membros conjugado com a situação
de alguns Membros estagiários que, por diversos motivos, não concluem o seu estágio e acabam
por ver a sua inscrição cancelada;



A quebra de -70,5% no valor cobrado com a emissão de Cédulas Profissionais e Outros Cartões de
Membro, que está associada à decisão tomada pela Ordem dos Engenheiros em deixar de cobrar,
aos seus Membros, qualquer custo pela emissão dos cartões de membro;



A quebra de -7,3% no valor cobrado com a emissão de documentos profissionais para os
Membros (Declarações e Certificados de Inscrição), que está associada à situação económica e
financeira difícil que o país continua a atravessar e, em particular, à falta de investimentos no
setor das Obras Públicas e da Construção Civil;



A continuação da redução do valor da rúbrica de Formação Profissional e Cultural, tendência já
registada nos dois últimos anos.
Apesar de continuar a forte aposta do Conselho Diretivo da Região Sul em promover ações de
valorização profissional e cultural para os Membros da Ordem dos Engenheiros, por força das
dificuldades económicas, algumas ações não se realizaram.

Por isso, esta rúbrica apresenta um valor de 181,6 mil euros, o que representa um decréscimo de
aproximadamente -32% comparativamente a 2012, sendo de registar que o valor máximo atingido
nesta rúbrica ocorreu em 2011, com 274 mil euros;


Como consequência dos factos mencionados nos parágrafos anteriores, na rúbrica de Vendas e
Serviços Prestados verificou-se uma redução de -206,1 mil euros (-11,6%);



De registar que, em 2013, a Região Sul não recebeu nenhum subsidio de entidades públicas ou
privadas;



Em 2013, verificou-se novamente o registo de Outros Rendimentos e Ganhos - Comparticipação
de Seguros, obtido à base do contrato de seguro regulado pelo Protocolo existente entre a Ordem
dos Engenheiros e a seguradora AXA, cujo valor recebido (aproximadamente 42,6 mil euros)
reflete um acréscimo de 18,3%, relativamente ao exercício de 2012;



A rúbrica de Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares registou uma redução de -32,8%
(-48,8 mil euros) no seu valor, comparativamente a 2012, refletindo as baixas taxas de juro
praticadas pela banca na remuneração das aplicações a prazo.

DISTRIBUIÇÃO DOS RENDIMENTOS POR NATUREZA JAN-DEZ2013
Comparação com o Orçamento e o período homólogo do ano anterior
Realizado
JAN-DEZ
2013

Orçamento
JAN-DEZ
2013

(A)
(€)

(B)
(€)

(€)

(%)

(C)
(€)

(€)

(%)

De mercadorias

1.187,19

7.000

- 5 813

-83,0%

6.774,77

- 5 588

-82,5%

De publicações

2.533,47

2.500

1,3%

2.484,62

3.720,66

9.500

-5.779

-60,8%

9.259,39

-5.539

-59,8%

Rubricas

Realizado
JAN-DEZ
2012

Desvio
(A) - (B)

Desvio
(A) - (C)

71 Vendas
33

49

2,0%

72 Prestações de Serviços
Quotas Cobradas (total)
Contribuição p/ o CDN
Quotas - receita própria da Região Sul
Joias

Cédulas Profissionais
Transferência p/ o CDN
Cédulas - receita própria da Região Sul
Outros cartões de membro

2.454.669,00

2.426.700

27 969

1,2%

2.514.662,50

- 59 994

-2,4%

-1.267.870,95

-1.262.685

5 186

0,4%

-1.301.791,38

- 33 920

-2,6%

1.186.798,05

1.164.015

22 783

2,0%

1.212.871,12

- 26 073

-2,1%

75.750,00

113.900

- 38 150

-33,5%

80.540,00

- 4 790

-5,9%

1.262.548,05

1.277.915

-15.367

-1,2%

1.293.411,12

-30.863

-2,4%

3.626,50

2.500

1 127

45,1%

12.067,00

- 8 441

-69,9%

0,00

0

0

0,0%

0,00

3.626,50

2.500

1 127

45,1%

12.067,00

30,00

500

- 470

-94,0%

3.656,50

3.000

657

21,9%

0

0,0%

- 8 441

-69,9%

309,00

- 279

-90,3%

12.376,00

-8.720

-70,5%

74.937,00

88.990

- 14 053

-15,8%

80.870,00

- 5 933

-7,3%

181.582,92

280.300

- 98 717

-35,2%

266.880,00

- 85 297

-32,0%

Lazer e Desporto

15.265,89

28.800

- 13 534

-47,0%

26.113,95

- 10 848

-41,5%

Cedência de Instalações e de Meios

19.270,86

20.900

- 1 629

-7,8%

18.971,50

Taxas de candidatura

51.680,00

62.800

- 11 120

-17,7%

56.960,00

-51.680,00

-62.800

- 11 120

-17,7%

0,00

51 680

-

6.941,00

10.200

- 3 259

-32,0%

9.210,00

- 2 269

-24,6%

297.997,67

429.190

-131.192

-30,6%

459.005,45

-161.008

-35,1%

1.567.922,88

1.719.605

-151.682

-8,8%

1.774.051,96

-206.129

-11,6%

Do Estado e Outros Entes Públicos

0,00

2.500

- 2 500

-100,0%

0,00

0

0,0%

De Outras Entidades

0,00

0

0,0%

0,00

0

0,00

2.500

-2.500

-100,0%

0,00

0,0%
0,0%

Comparticipação de Seguros

42.586,03

35.000

7 586

21,7%

35.987,17

6 599

18,3%

Outras Rubricas

23.252,21

20.200

3 052

15,1%

27.943,96

- 4 692

-16,8%

65.838,24

55.200

10.638

19,3%

63.931,13

1.907

3,0%

100.213,12

116.000

- 15 787

-13,6%

149.047,44

- 48 834

-32,8%

1.733.974,24

1.893.305

-159.331

-8,4%

1.987.030,53

-253.056

-12,7%

Declarações e Certificados de Inscrição
Formação

Transferência p/ o CDN
Outras Rubricas

Vendas e Serviços Prestados

299
- 5 280

1,6%
-9,3%

75 Subsídios à Exploração
0

0

78 Outros Rendimentos e Ganhos

79 Juros, Dividendos e Outros Rendim. Similares

TOTAL DOS RENDIMENTOS

Face ao ano anterior, durante o exercício de 2013 o Conselho Diretivo da Região Sul conseguiu reduzir os
Gastos em aproximadamente -20,1% (cerca de -429,3 mil euros), redução que foi implementada em face de
dois cenários:
 Crise generalizada na economia portuguesa
 Quebra de rendimentos em face das dificuldades financeiras dos membros agravada pela saída de
membros para outros países em busca de trabalho.
Na componente dos Gastos, destacam-se as seguintes rúbricas:


Fornecimentos e Serviços Externos (FSE)
Rúbrica sobre a qual incidiu um maior esforço de contenção e de boa utilização dos recursos
disponíveis, tendo os FSE sido reduzidos em 353,7 mil euros (-30,7%) comparativamente com a
mesma rúbrica, em 2012.
Dentro desta rúbrica destacam-se as seguintes subcontas:
o Trabalhos Especializados – Serviços Empresariais de Formação
Com a anulação e diminuição de ações de formação profissional e cultural
reduziram-se os gastos desta rúbrica comparativamente a 2012 (-52,7%);
o Serviços de Promoção Institucional;
Redução de -139,4 mil euros, correspondente a -64,2%.
Seguindo diretrizes específicas do Conselho Diretivo da Região Sul, os Serviços de
Formação conseguiram a otimização de recursos já existentes e, procurando ainda
assim a excelência, conseguiram também negociar condições vantajosas para a
Ordem dos Engenheiros em vários eventos e, em particular, no Dia Regional do
Engenheiros de 2013, realizado em Évora;
De uma forma geral foi possível economizar em praticamente todas as áreas com reflexo nas
subcontas dos Fornecimentos e Serviços Externos;



Durante 2013, o Conselho Diretivo da Região Sul manteve o forte investimento efetuado na
promoção e divulgação da Ordem dos Engenheiros junto de Escolas de Engenharia e de outras
instituições, de forma a dar maior visibilidade aos objetivos da Ordem dos Engenheiros e, em
particular, ao exercício da Engenharia em Portugal (poderão ser consultadas as ações no capitulo
anterior deste Relatório e Contas);



Foi também marcante o Dia Regional do Engenheiro 2013 realizado na cidade de Évora (poderão
ser encontrados detalhes desta ação neste Relatório);



Gastos com o Pessoal
Nesta rúbrica registou-se uma redução de aproximadamente 91 mil euros (-12,3%)
comparativamente a 2012.
No entanto, o valor de 2012, como já referido, está empolado pelo gasto decorrente de uma
rescisão de contrato de trabalho, por mútuo acordo, com uma trabalhadora dos Serviços da
Região Sul.
Sem ter em conta este gasto, no valor dos Gastos com o pessoal, em 2013, ter-se-ia registado uma
redução de 38,4 mil euros;



Gastos de Depreciação e de Amortização
Verificou-se um crescimento de 11,1%, em relação a 2012, o que está em consonância com o
crescimento verificado no somatório dos Ativos fixos tangíveis e reflete já algum valor de

amortização das obras de modernização efetuadas nas instalações da Região Sul, bem como a
amortização dos imóveis das duas novas sedes das Delegações Distritais de Santarém e Évora;


A rúbrica de Impostos, em 2013, inclui o valor de IMT pago com a aquisição da sede da Delegação
Distrital de Portalegre e da sede da Delegação Distrital de Faro.
Dado que a Ordem dos Engenheiros tem usufruído de isenção do pagamento de IRC, foram
oportunamente submetidos dois requerimentos solicitando a isenção daquele imposto, com a
esperada devolução dos valores entregues e que ainda aguardam deferimento;



A conta de Gastos e Perdas de Financiamento regista um valor marginal.

DISTRIBUIÇÃO DOS GASTOS POR NATUREZA JAN-DEZ2013
Comparação com o Orçamento e o período homólogo do ano anterior

Rubricas

61 Custo das Mercadorias Vendidas
62 Fornecimentos e Serviços Externos
Energia e Fluídos
Livros e Documentação Técnica
Material de Escritório
Rendas e Alugueres
Comunicação
da qual:
Correios
Outras comunicações
Deslocações, Estadas e Transportes
Comissões
Honorários
dos quais:
Cursos e Formação Profissional
Manutenção de instalações
Assessoria jurídica
Avaliação de Estágios
Outros serviços
Conservação e Reparação
Publicidade e Propaganda
Limpeza, Higiene e Conforto
Vigilância e Segurança
Trabalhos Especializados
dos quais:
Contabilidade
Informática
Serviços Empresariais de Formação
Manutenção de instalações
Avaliação de Estágios (faturas)
Outros trabalhos
Serviços Bancários
Serviços Diversos
dos quais:
Cultura, Convívio e Desporto
Despesas de Restauração
Outros serviços
Serviços de Promoção Institucional
dos quais:
Conceção e Fornec. De Stands e Mat. Prom.
Org. de Viagens de Promoção Institucional
Deslocações e Estadas (Prom. Institucional)
Aluguer de Espaços
Comunicações e afins
Animação Cultural, Desportiva e Espetáculos
Serviços de Catering
Outros Serviços de Promoção
Outras rubricas

63 Gastos com o Pessoal
Remunerações do Pessoal
Horas Extraordinárias e Trabalho Noturno
Encargos sobre Remunerações
Outras Rubricas

64 Gastos de Depreciação e de Amortização
68 Outros Gastos e Perdas
Impostos
Prémio Inovação Jovem Engenheiro
Donativos
Outros

69 Gastos e Perdas de Financiamento
TOTAL DOS GASTOS
SALDO DO ORÇAMENTO CORRENTE
SOMA: GASTOS + SALDO ORÇAMENTO

Realizado
JAN-DEZ
2013

Orçamento
JAN-DEZ
2013

Realizado
JAN-DEZ
2012

(A)
(€)

(B)
(€)

(€)

(%)

(C)
(€)

(€)

(%)

1.101,40

8.550

- 7 449

-87,1%

7.296,64

- 6 195

-84,9%

42.558,45
87,45
16.167,21
33.997,78
71.547,15

47.100
3.000
9.650
25.100
82.850

- 4 542
- 2 913
6 517
8 898
- 11 303

-9,6%
-97,1%
67,5%
35,4%
-13,6%

46.154,34
10.157,72
16.028,45
44.334,77
77.586,51

- 3 596
- 10 070
139
- 10 337
- 6 039

-7,8%
-99,1%
0,9%
-23,3%
-7,8%

46.428,24
25.118,91
30.535,54
0,00
55.132,37

55.350
27.500
28.600
0
52.700

- 8 922
- 2 381
1 936
0
2 432

-16,1%
-8,7%
6,8%
4,6%

50.367,25
27.219,26
31.737,66
0,00
62.705,89

- 3 939
- 2 100
- 1 202
0
- 7 574

-7,8%
-7,7%
-3,8%
-12,1%

12.448,05
7.894,46
0,00
16.953,43
17.836,43
16.325,01
38.290,54
45.202,03
56.233,38
199.649,33

13.450
7.850
0
21.900
9.500
17.100
30.000
43.800
53.300
357.950

- 1 002
44
0
- 4 947
8 336
- 775
8 291
1 402
2 933
- 158 301

-7,4%
0,6%
-22,6%
87,8%
-4,5%
27,6%
3,2%
5,5%
-44,2%

13.405,57
7.821,84
1.325,00
24.305,22
15.848,26
28.440,97
83.503,55
43.344,39
52.737,53
337.711,25

- 958
73
- 1 325
- 7 352
1 988
- 12 116
- 45 213
1 858
3 496
- 138 062

-7,1%
0,9%
-100,0%
-30,2%
12,5%
-42,6%
-54,1%
4,3%
6,6%
-40,9%

26.831,61
33.369,40
104.760,21
0,00
15.117,68
19.570,43
20.401,58
82.006,03

27.400
33.350
236.750
0
21.400
39.050
21 000
67.650

- 568
19
- 131 990
0
- 6 282
- 19 480
- 598
14 356

-2,1%
0,1%
-55,8%
-29,4%
-49,9%
-2,8%
21,2%

27.124,56
33.309,13
221.492,66
0,00
26.743,90
29.041,00
20.386,56
63.489,57

- 293
60
- 116 732
0
- 11 626
- 9 471
15
18 516

-1,1%
0,2%
-52,7%
-43,5%
-32,6%
0,1%
29,2%

18.860,84
49.772,85
13.372,34
77.824,54

14.550
47.950
5.150
139 800

4 311
1 823
8 222
- 61 975

29,6%
3,8%
159,7%
-44,3%

14.088,50
46.527,50
2.873,57
217.243,13

4 772
3 245
10 499
- 139 419

33,9%
7,0%
365,4%
-64,2%

24.428,35
136,50
14.945,59
0,00
0,00
24.862,45
12.810,45
641,20
12.578,03
798.536,42

21 500
10 000
25 650
9 000
8 800
19 200
41 450
4 200
9.550
989.150

2 928
- 9 864
- 10 704
- 9 000
- 8 800
5 662
- 28 640
- 3 559
3 028
- 190 614

13,6%
-98,6%
-41,7%
-100,0%
-100,0%
29,5%
-69,1%
-84,7%
31,7%
-19,3%

42.919,29
0,00
25.618,15
14.925,28
8.529,89
38.375,15
82.811,62
4.063,75
16.707,49
1.152.269,78

- 18 491
137
- 10 673
- 14 925
- 8 530
- 13 513
- 70 001
- 3 423
- 4 129
- 353 733

-43,1%
-41,7%
-100,0%
-100,0%
-35,2%
-84,5%
-84,2%
-24,7%
-30,7%

503.610,96
16.809,53
106.374,77
22.318,52
649.113,78

540.600
9.900
120.000
15.000
685.500

- 36 989
6 910
- 13 625
7 319
- 36 386

-6,8%
69,8%
-11,4%
48,8%
-5,3%

529.974,41
19.726,35
115.397,31
74.910,57
740.008,64

- 26 363
- 2 917
- 9 023
- 52 592
- 90 895

-5,0%
-14,8%
-7,8%
-70,2%
-12,3%

144.323,70

140.300

4 024

2,9%

129.859,62

14 464

11,1%

23.148,30
17.500,00
12.380,80
56.682,35
109.711,45

2.450
17.500
22.950
25.050
67.950

20 698
0
- 10 569
31 632
41 761

844,8%
0,0%
-46,1%
126,3%
61,5%

11.031,21
17.500,00
22.280,45
51.842,25
102.653,91

12 117
0
- 9 900
4 840
7 058

109,8%
0,0%
-44,4%
9,3%
6,9%

2,21

500

- 498

-99,6%

25,99

- 24

-91,5%

1.702.788,96
31.185,28
1.733.974,24

1.891.950
1.355
1.893.305

-189.161
29 830
- 159 331

-10,0%
2201,5%
-8,4%

2.132.114,58
-145.084,05
1.987.030,53

-429.326
176 269
- 253 056

-20,1%
-121,5%
-12,7%

Desvio
(A) - (B)

Desvio
(A) - (C)

Ordem dos Engenheiros - Região Sul

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013

Valores em Euros
Períodos

RENDIMENTOS E GASTOS

NOTAS
2013

2012

Vendas e serviços prestados

+

1

1.590.392,94 €

1.735.994,89 €

Custo das vendas e dos serviços prestados

-

2

564.843,28 €

810.580,17 €

Resultado bruto

=

1.025.549,66 €

925.414,72 €

Outros rendimentos

+

195.261,30 €

251.035,64 €

Gastos de distribuição

-

Gastos administrativos

-

1.031.698,20 €

1.263.125,05 €

Gastos de investigação e desenvolvimento

-

Outros gastos

3

-

Resultados operacional (antes de gastos de financ. e impostos)
Gastos de financiamento líquidos

=

4

157.927,48 €

58.409,36 €

31.185,28 €

-145.084,05 €

31.185,28 €

-145.084,05 €

31.185,28 €

-145.084,05 €

Resultados antes de impostos

Imposto sobre rendimento do período

=
-/+

Resultado líquido do período
Resultado das atividades descontinuadas (líquido de impostos) incluído
no resultado líquido do período

=

=

Resultado líquido do período atribuível a: (2)
Detentores de capital da empresa-mãe

+/-

Interesses minoritários

+/=

Resultado por Acão básico

=

Notas da Demonstração dos Resultados por Funções:
1. Como atrás se referiu (ver nota 1 da Demonstração dos Resultados por Naturezas) a principal componente dos Serviços
Prestados é representada pelo valor das quotas cobradas aos membros, líquido da contribuição entregue ao CDN.
2. A desproporção entre a descida do Custo das vendas e serviços prestados (-30,3%) e a variação no mesmo sentido do
Total das vendas e serviços prestados (-8,4%) é uma resultante da contenção de custos praticada no exercicio de 2013.
3. Os Gastos Administrativos tiveram uma redução de valor entre os dois exercicios (mais de 231 mil euros) consequência da
contenção referida na nota anterior e do fato de no exercicio de 2012 terem sido incluidos os valores de uma indemnização paga
com a rescisão do contrato com uma funcionária da Região Sul.
4. Ver nota 4 da Demonstração dos Resultados por Naturezas.

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2012

Outras operações

Distribuições

Subsídios, doações e legados

Fundos

OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO

RESULTADO EXTENSIVO

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO

Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais

Ajustamentos por impostos diferidos

Excedentes de revalorização de ativos fixos tangíveis e
intangíveis e respetivas variações

Realização do excedente de revalorização de ativos fixos
tangíveis e intangíveis

Diferenças de conversão de demonstrações financeiras

Alterações de políticas contabilísticas

Primeira adoção de novo referencial contabilístico

ALTERAÇÕES NO PERÍODO

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2012

DESCRIÇÃO

6=1+2+3+5

5

4=2+3

3

2

1

NOTAS

0,00 €

0,00 €

Fundos

0,00 €

0,00 €

Excedentes
técnicos

59.700,15 €

59.700,15 €

59.700,15 €

444.534,16 € 5.300.885,60 €

10.535,32 €

10.535,32 €

10.535,32 €

433.998,84 € 5.241.185,45 €

Resultados
transitados

0,00 €

0,00 €

Ajustamentos
em ativos
financeiros

0,00 €

0,00 €

Excedentes de
revalorização

48.500,00 €

28.500,00 €

28.500,00 €

28.500,00 €

20.000,00 €

Outras
variações nos
fundos
patrimoniais

Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe

Reservas

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012

Ordem dos Engenheiros - Região Sul

Total

-116.584,05 €

-145.084,05 € 5.648.835,71 €

-215.319,52 €

28.500,00 €
-145.084,05 €

-70.235,47 €

28.500,00 €

-145.084,05 €

-70.235,47 €

70.235,47 € 5.765.419,76 €

Resultado
líquido do
período

-116.584,05 €

-145.084,05 €

28.500,00 €

28.500,00 €

5.765.419,76 €

Total dos
Fundos
Patrimoniais

0,00 € 5.648.835,71 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Interesses
minoritários

Valores em Euros

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2013

Outras operações

Distribuições

Subsídios, doações e legados

Fundos

OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO

RESULTADO EXTENSIVO

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO

Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais

Ajustamentos por impostos diferidos

Excedentes de revalorização de ativos fixos tangíveis e
intangíveis e respetivas variações

Realização do excedente de revalorização de ativos fixos
tangíveis e intangíveis

Diferenças de conversão de demonstrações financeiras

Alterações de políticas contabilísticas

Primeira adoção de novo referencial contabilístico

ALTERAÇÕES NO PERÍODO

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2013

DESCRIÇÃO

6=1+2+3+5

5

4=2+3

3

2

1

NOTAS

0,00 €

0,00 €

Fundos

0,00 €

0,00 €

Excedentes
técnicos

-145.084,05 €

-145.084,05 €

444.534,16 € 5.155.801,55 €

0,00 €

0,00 €

-145.084,05 €

444.534,16 € 5.300.885,60 €

Resultados
transitados

0,00 €

0,00 €

Ajustamentos
em ativos
financeiros

0,00 €

0,00 €

Excedentes de
revalorização

87.600,00 €

39.100,00 €

39.100,00 €

39.100,00 €

48.500,00 €

Outras
variações nos
fundos
patrimoniais

Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe

Reservas

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013

Ordem dos Engenheiros - Região Sul

Total

31.185,28 € 5.719.120,99 €

70.285,28 €

31.185,28 €

31.185,28 €
176.269,33 €

39.100,00 €

39.100,00 €
145.084,05 €

145.084,05 €

-145.084,05 € 5.648.835,71 €

Resultado
líquido do
período

70.285,28 €

31.185,28 €

39.100,00 €

39.100,00 €

5.648.835,71 €

Total dos
Fundos
Patrimoniais

0,00 € 5.719.120,99 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Interesses
minoritários

Valores em Euros

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013

Valores em Euros
Períodos

Rubricas

Notas
2013

Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto
Recebimentos de clientes
Pagamentos a fornecedores
Pagamentos ao pessoal
Caixa gerada pelas operações
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento
Outros Recebimentos/Pagamentos
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:
Ativos fixos tangíveis
Ativos intangíveis
Investimentos financeiros
Outros ativos
Recebimentos provenientes de:
Ativos fixos tangíveis
Ativos intangíveis Investimentos financeiros
Outros ativos
Subsídios ao investimento
Juros e rendimentos similares
Dividendos
Fluxos de caixa das atividades de investimento
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
Dividendos
Reduções de capital e de outros instrumentos de cap. Próprio
Outras operações de financiamento
Fluxos de caixa das atividades de financiamento

Variação de caixa e seus equivalentes
Efeito das diferenças de câmbio
Caixa e seus equivalentes no inicio do período
Caixa e seus equivalentes no fim do período

(1)

(2)

2012

+
+/-/+
+/+/-

1

2.917.843,65 €
-630.893,46 €
-521.897,71 €
1.765.052,48 €

3.100.812,88 €
-1.078.506,02 €
-549.700,76 €
1.472.606,10 €

2

-1.516.260,48 €
248.792,00 €

-1.813.702,64 €
-341.096,54 €

-

3

-332.551,97 €
-12.283,62 €

-327.565,96 €
-5.858,47 €

4

66.127,64 €

105.976,17 €

-278.707,95 €

-227.448,26 €

39.100,00 €

28.500,00 €

39.100,00 €

28.500,00 €

9.184,05 €

-540.044,80 €

2.711.426,04 €
2.720.610,09 €

3.251.470,84 €
2.711.426,04 €

+
+
+
+
+
+
+/-

+
+
+
+
+
(3)

(1)+(2)+(3)
+/+/+/-

Notas da Demonstração dos Fluxos de Caixa:
1. Esta verba integra os valores correspondentes à cobrança das quotas dos membros, no valor aproximado de 2,5 milhões de euros, valor
que representa 80,4% 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.

Anexo
1 – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE
1.1 - Designação da entidade: Ordem dos Engenheiros – Região Sul
1.2 - Sede: Avenida António Augusto de Aguiar, 3D, 1069-030 Lisboa
1.3 - Natureza da atividade: Associação Profissional

2 – REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
2.1 – Referencial contabilístico adotado
As demonstrações contidas neste Relatório foram preparadas no quadro das disposições em vigor em Portugal,
em conformidade com o Decreto-Lei nº 158/2009, de 13 de Julho, e de acordo com a Estrutura Conceptual
(EC), Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro (NCRF) e Normas Interpretativas (NI) constantes do Sistema
de Normalização Contabilística (SNC), sendo supletivamente aplicadas as Normas Internacionais de
Contabilidade (NIC) adotadas na União Europeia e as Normas Internacionais de Contabilidade (IAS/IFRS)
emitidas pelo “International Accounting Standards Board” (IASB) e respetivas Interpretações Técnicas
(SIC/IFRIC).
Em 14 de março de 2011, foram aprovados os vários modelos de Demonstrações Financeiras (DF) aplicáveis às
Entidades do Setor Não Lucrativo (ESNL) que serviram de suporte à elaboração das DF’s que integram as contas
da Região Sul.
2.2 - No presente exercício não foram derrogadas quaisquer disposições do SNC

3 – PRINCIPAIS POLITICAS 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, usa-se o método da linha reta em conformidade com o
período de vida útil estimado, tendo em consideração o valor residual, quando for considerado.
ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS (NCRF 7)
Os ativos fixos tangíveis adquiridos até 1 de Janeiro de 2009 (data de transição para NCRF), encontram-se
registados ao seu custo de aquisição de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em
Portugal até àquela data (PCGA), deduzido das amortizações acumuladas.
Os ativos fixos tangíveis adquiridos após aquela data encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido
das correspondentes depreciações acumuladas.
As depreciações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados, pelo
método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens, com
eventual consideração de valores residuais.
As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada:
Edifícios e outras construções: 50 anos
Equipamento básico: Entre 3 e 10 anos
Equipamento de transporte: n.a.

Equipamento administrativo: Entre 5 e 10 anos
Equipamentos biológicos: n.a.
Outros ativos fixos tangíveis: Entre 5 e 10 anos
As despesas de conservação e reparação que não aumentem a vida útil dos ativos nem resultem em
benfeitorias ou melhorias significativas nos elementos dos ativos fixos tangíveis são registadas como gastos do
exercício em que ocorrem.
Os ativos fixos tangíveis em curso representam imobilizado ainda em fase de construção, encontrando-se
registados ao custo de aquisição. Estes ativos fixos tangíveis são depreciados a partir do momento em que os
ativos subjacentes estejam disponíveis para uso e nas condições necessárias para operar de acordo com o
pretendido pela gestão.
RÉDITO (NCRF 20)
O rédito é valorizado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber.
O rédito proveniente da venda de bens é reconhecido quando todos os riscos e vantagens da propriedade dos
bens foram transferidos para o comprador.
O rédito proveniente das prestações de serviços é reconhecido, líquido de impostos, pelo justo valor do
montante a receber.
O rédito de juros é reconhecido utilizando o método do juro efetivo, desde que seja provável que benefícios
económicos fluam para a Entidade e o seu montante possa ser valorizado com fiabilidade.
IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO (NCRF 25)
A Ordem dos Engenheiros encontra-se isenta do pagamento de IRC. Os movimentos registados relativos a este
imposto advêm, na sua quase totalidade, das retenções feitas sobre os rendimentos da categoria E
(rendimentos financeiros).
3.2 - Na preparação das Demonstrações financeiras, o Conselho Diretivo da Região Sul baseou-se no melhor
conhecimento e na experiência de eventos passados e/ou correntes, considerando determinados pressupostos
relativos a eventos futuros.

4 – FLUXOS DE CAIXA
4.1 – Não existe qualquer valor de caixa e seus equivalentes que não esteja disponível para uso.
4.2 - Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários à data de 31 de
dezembro de 2013:
Descrição
Caixa

Conta
11

Total de caixa

Montante
2.997,04 €

2.997,04 €

Depósitos à Ordem

12

55.474,37 €

Outros depósitos bancários

13

2.662.138,68 €

Total de caixa e depósitos bancários

5 – PARTES RELACIONADAS
5.1 - Remunerações do pessoal chave da gestão:

2.720.610,09 €

Nos termos do número 2 do Artigo 42.º do Estatuto da Ordem dos Engenheiros:
“2. Pelo exercício dos mandatos não cabe qualquer remuneração”.

6 – ATIVOS INTANGÍVEIS
6.1 – Apenas existem como ativos intangíveis alguns programas de computador adquiridos externamente que
são amortizados de acordo com a sua vida útil definida, não se contemplando qualquer valor residual.
a)

Reconciliação da quantia escriturada no começo e fim do período mostrando separadamente as
adições, as alienações, os ativos classificados como detidos para venda, as amortizações e outras
alterações, conforme o seguinte quadro:

Descrição

31-12-2012

Adições

Alienações

Ativos
detidos
para
venda

Outras
31-12-2013
alterações

Goodwill
Projetos de desenvolvimento
Programas de computador

21.210,01 €

12.007,68 €

33.217,69 €

Propriedade industrial
Outros ativos intangíveis
Investimentos em curso - Ativos intangíveis
Ativo intangível bruto

21.210,01 €

12.007,68 €

33.217,69 €

Amortizações acumuladas

13.743,80 €

7.007,43 €

20.750,43 €

Amortização acumulada

13.743,80 €

7.007,43 €

20.750,43 €

Ativo intangível líquido

7.466,21 €

5.001,05 €

12.467,26 €

Perdas por imparidade acumuladas

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

31-12-2012

Adições

Revalori-zações

Alienações

Ativos detidos
para venda

31-12-2013

/ Transf.
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Equipamento básico

369.873,69 €

48.875,00 €

3.012.928,52 €

152.603,36 €

418.748,69 €
2.872,46 €

39.395,76 €

3.162.659,42 €
39.395,76 €

Equipamento de transporte
Equipamento administrativo

619.764,24 €

3.832,13 €

124.626,36 €

498.970,01 €

31,75 €

54.724,91 €

Equipamentos biológicos
Outros ativos tangíveis
Investimentos em curso - Ativos
tangíveis

54.756,66 €
8.771,05 €

12.286,05 €

Ativo tangível bruto

4.105.489,92 €

217.596,54 €

Depreciações acumuladas

1.226.279,32 €

9.848,03 €

21.057,10 €
127.530,57 €

4.195.555,89 €
1.236.127,35 €

Perdas por imparidade e reversões acumuladas
Depreciações acumuladas

1.226.279,32 €

9.848,03 €

Ativo tangível líquido

2.879.210,60 €

207.748,51 €

1.236.127,35 €
127.530,47 €

2.959.428,54 €

8 – RÉDITO
8.1 - Ver Nota 3
8.2 - Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período incluindo o rédito
proveniente de prestação de serviços;
O rédito total reconhecido no exercício findo a 31 de dezembro de 2013 e 2012, apresenta a seguinte
decomposição:

Rubricas
Vendas

31-12-2013

31-12-2012

1.187,19 €

6. 774,77 €

2.454.669,00 €

2.514.662,50 €

75.750,00 €

80.540,00 €

311.856,42 €

360.126,00 €

Serviços secundários

19.270,86 €

18.971,50 €

Atividades de lazer e desporto

15.265,89 €

26.113,95 €

Outros rendimentos e ganhos

75.312,71 €

132.585,75 €

100.213,12 €

149.047,44 €

3.053.525,19 €

3.288.821,91 €

Prestação de serviços
Quotas cobradas (total cob. antes contribuição para CDN)
Joias cobradas
Rendimentos administrativos

Juros e rendimentos similares obtidos
TOTAL

O valor de quotas emitidas e não cobradas em 31 de dezembro de 2013, apresenta a seguinte decomposição:

Quotização / Anos
Valor de 2010

12,00 €

Valor de 2011

192,00 €

Valor de 2012

38.798,00 €

Valor de 2013

167.539,00 €

TOTAL

206.541,00 €

9 – IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO
Ver nota 3

31-12-2013

10 – INSTRUMENTOS FINANCEIROS
Políticas contabilísticas
10.1 - Bases de mensuração utilizadas para os instrumentos financeiros e outras políticas contabilísticas
utilizadas para a contabilização de instrumentos financeiros relevantes para a compreensão das demonstrações
financeiras.
Ver Nota 3
Categorias de ativos e passivos financeiros
10.2 - Quantia escriturada de cada uma das categorias de ativos financeiros e passivos financeiros, no total e
para cada um dos tipos significativos de ativos e passivos financeiros de entre cada categoria.
Clientes / Fornecedores / Acionistas-Sócios / Outras contas a receber e a pagar / Pessoal
Em 31 de dezembro de 2013 e 2012, a rubrica de Clientes/Fornecedores/Acionistas-Sócios/Outras contas a
receber e a pagar e Pessoal apresentava a seguinte decomposição:

Descrição
Ativos:
Ativos fixos tangíveis
Ativos fixos
intangíveis
Inventários
Clientes e utentes
Adiantamentos a
fornecedores
Estado e outros entes
públicos
Fundadores / … /
Membros
Outras contas a
receber
Diferimentos
Caixa e depósitos
bancários

Corrente

31-12-2013
Não corrente

Total

Corrente

31-12-2012
Não corrente

Total

2.959.428,54 €

2.959.428,54 €

2.879.210,60 €

2.879.210,60 €

12.467,26 €

12.467,26 €

7.466,21 €

7.466,21 €

33.195,12 €
4.871,34 €

33.195,12 €
4.871,34 €

40.304,10 €
2.296,97 €

40.304,10 €
2.296,97 €

750,00 €

750,00 €

9.379,83 €

9.379,83 €

25.967,80 €

25.967,80 €

42.347,93 €

42.347,93 €

174.486,01 €

174.486,01 €

213.786,14 €

213.786,14 €

34.128,27 €

34.128,27 €

43.112,46 €

43.112,46 €

98.183,31 €

98.183,31 €

87.432,23 €

87.432,23 €

2.720.610,09 €

2.720.610,09 €

2.711.426,04 €

2.711.426,04 €

6.064.087,74 €

3.150.085,70 €

71.578,15 €

71.578,15 €

74.077,88 €

74.077,88 €

21.391,15 €

21.391,15 €

39.535,55 €

39.535,55 €

5.063,91 €

5.063,91 €

10.139,88 €

10.139,88 €

95.743,49 €

95.743,49 €

102.165,88 €

102.165,88 €

151.190,05 €
344.966,75 €
2.747.225,19 €

151.190,05 €
344.966,75 €
5.719.120,99 €

162.007,61 €
387.926,80 €
2.762.158,90 €

162.007,61 €
387.926,80 €
5.648.835,71 €

Perdas por imparidade
Total do Ativo
Passivos:
Fornecedores
Estado e outros entes
públicos
Fundadores / … /
Membros
Outras contas a pagar
Diferimentos
Total do Passivo
Total líquido

3.092.191,94 €

2.971.895,80 €

2.971.895,80 €

2.886.676,81 €

2.886.676,81 €

6.036.762,51 €

Estado e outros entes públicos
Em 31 de dezembro de 2013 e 2012, a rúbrica Estado e outros entes públicos apresentava a seguinte
decomposição:

31-12-2013
Corrente

Não corrente

31-12-2012
Total

Corrente

Não corrente

Total

Estado e outros entes
públicos
Ativos
Imposto sobre o
rendimento
Retenção de impostos
sobre rendimentos
Imposto sobre o valor
acrescentado

25.967,80 €

25.967,80 € 42.347,93 €

42.347,93 €

25.967,80 €

25.967,80 € 42.347,93 €

42.347,93 €

9.242,25 €

9.242,25 € 18.978,49 €

18.978,49 €

Outros impostos
Contribuições para a
segurança social

12.148,90 €

12.148,90 € 20.557,06 €

20.557,06 €

Total

21.391,15 €

21.391,15 € 39.535,55 €

39.535,55 €

Outros impostos
Contribuições para a
segurança social
Total
Passivos
Imposto sobre o
rendimento
Retenção de impostos
sobre rendimentos
Imposto sobre o valor
acrescentado

Diferimentos
Em 31 de dezembro de 2013 e 2012, a rubrica de Diferimentos apresentava a seguinte decomposição:

31-12-2013
Corrente

Não corrente

31-12-2012
Total

Corrente

Não corrente

Total

Diferimentos
Ativos
Gastos a reconhecer

98.183,31 €

98.183,31 €

87.432,23 €

87.432,23 €

Total

98.183,31 €

98.183,31 €

87.432,23 €

87.432,23 €

Passivos
Rendimentos a reconhecer

151.190,05 €

151.190,05 € 162.007,61 €

162.007,61 €

Total

151.190,05 €

151.190,05 € 162.007,61 €

162.007,61 €

Caixa e Depósitos bancários
Em 31 de dezembro de 2013 e 2012, a rubrica de Caixa e Depósitos bancários apresentava a seguinte
decomposição:

Caixa e depósitos bancários

31-12-2013

31-12-2012

Ativos
Caixa

2.997,04 €

3.753,01 €

55.474,37 €

33.615,21 €

Outros depósitos bancários

2.662.138,68 €

2.674.057,82 €

Total

2.720.610,09 €

2.711.426,04 €

2.720.610,09 €

2.711.426,04 €

Depósitos à ordem

Passivos
Caixa
Depósitos à ordem
Outros depósitos bancários
Total

Fundos Patrimoniais
Em 31 de dezembro de 2013 e 2012, a rubrica de Fundos Patrimoniais apresentava a seguinte decomposição:

Fundos Patrimoniais

31-12-2013

31-12-2012

Fundos
Excedentes técnicos
Reservas
Reservas legais

418.980,60 €

418.980,60 €

Outras reservas

25.553,56 €

25.553,56 €

5.155.801,55 €

5.300.885,60 €

Outras variações nos fundos patrimoniais

87.600,00 €

48.500,00 €

Resultado líquido do período

31.185,28 €

-145.084,05 €

5.719.120,99 €

5.648.835,71 €

Resultados transitados
Ajustamentos em ativos financeiros
Excedentes de revalorização

Total

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, disposição que,
não sendo aplicável à Ordem dos Engenheiros, tem sido prosseguida.
Esta reserva não é distribuível, a não ser em caso de liquidação da Entidade, mas pode ser utilizada para
absorver prejuízos depois de esgotadas as outras reservas, ou incorporada no capital, caso esta conta venha a
ter existência no plano de contabilidade da Região Sul.
Em 31 de dezembro de 2012, a reserva legal já se encontrava totalmente constituída pelo que se propõe que o
Resultado Líquido do exercício de 2013 seja aplicado em Resultados Transitados.

Lisboa, 14 de fevereiro de 2013
O Assessor Financeiro

O Presidente

O Vice-Presidente

Armando Bernardo (TOC 17011)

Carlos Mineiro Aires

António Liberal Ferreira

O Tesoureiro

O Secretário

O Vogal

Arnaldo Lobo Moreira Pêgo

Maria Helena Kol Rodrigues

Luís Cameira Ferreira

O Vogal

O Vogal

Fernando Borges Mouzinho

José Manuel Sardinha

O quadro que segue é referente às contas do exercício de 2013, 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 2,5 milhões
de euros, o que representa 80,4% 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 209,4 mil
euros, que correspondem a cerca de 6,9% da totalidade dos rendimentos brutos.
Em 2013, o centro rendimentos referente às ações de Valorização profissional e cultural, regista cerca de 183
mil euros (6,0% 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 2013 essa contribuição ascendeu a cerca de 1,3 milhões de euros, representando 41,9% do total de gastos
e 51,7% da receita bruta de quotização.
Outros centros de gastos com expressão significativa são as funções e estruturas de suporte global, que
apresentam um saldo de 680,5 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 257,4 mil euros.
Quanto à rúbrica de Valorização profissional e cultural, verifica-se que apresenta um saldo de -128,7 mil euros
para um total de gastos de 312,0 mil euros, representando 10,3% 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, por forma a não
sobrecarregar a já difícil situação profissional que muitos atravessam, como é o caso dos Cursos de Ética e
Deontologia Profissional, onde se regista um saldo negativo de -16,7 mil euros.
Finalmente destaca-se o saldo de -150,3 mil euros apresentado pelo centro de gastos de Comunicação e
promoção institucionais, resultado que é fruto da forte campanha de comunicação e promoção efetuada pelo
Conselho Diretivo da Região Sul, nomeadamente o Dia Regional do Engenheiro 2013, que teve lugar em Évora.
Em 31 de dezembro de 2013, a contabilidade analítica registava os seguintes valores:

Contas de JAN-DEZ 2013
Contabilidade Analítica
Centros de gastos e rendimentos
Código Agregados
F A

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3

(*)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1
1
1
1
1
9
9

D

01
02
03
04
05
06
07
08
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
01
02
03
04
09
01
02
03
04
05
06
07
08
09
01
01
02
01
02
03
04
05
06
07
08
09
01
02
03
04
99

Desagregados

Serviços para o exercício da profissão
Filiação e documentação profissionais
Delegação D. Faro (doc. profissionais)
Delegação D. Évora (doc. profissionais)
Delegação D. Santarém (doc. profissionais)
Delegação D. Portalegre (doc. profissionais)
Quotização
Estágios profissionais
Aconselhamento jurídico
Valorização profissional e cultural
Cursos de Ética e Deontologia Profissional
Outros cursos, seminários, colóquios e similares
Visitas técnicas
Serviços de documentação técnica
Karting
Outras actividades culturais,desp.e lazer
D. D. Faro (valorização profissional e cultural)
D. D. Évora (valorização profissional e cultural)
D. D. Santarém (valorização profissional e cultural)
D. D. Portalegre (valorização profissional e cultural)
Comunicação e promoção institucionais
Boletim Informativo
Internet e informação electrónica
Prémio Inovação Jovem Engenheiro
Dia Regional do Engenheiro
Outras actividades de promoção institucional
Funcionamento dos orgãos sociais
Conselho Directivo
Assembleia Regional e respectiva Mesa
Conselho Fiscal
Conselho Disciplinar
Conselhos Regionais de Colégio
Delegação Distrital de Faro (órgão)
Delegação Distrital de Évora (órgão)
Delegação Distrital de Santarém (órgão)
Delegação Distrital de Portalegre (órgão)
Eleições e referendos
Eleições, referendos e similares
Gastos por conta do CDN e outras Regiões
Contribuição para o CDN (quotização)
Outros gastos por conta do CDN e outras Regiões
Funções e estruturas de suporte global
Gestão Administrativa e Financeira
Gestão e formação dos recursos humanos
Sistemas e tecnologias de Informação
Instalações: Manutenção e condições de utilização
Gestão de arbitragens e peritagens
Delegação D. Faro (estrutura de suporte)
Delegação D. Évora (estrutura de suporte)
Delegação D. Santarém (estrutura de suporte)
Delegação D. de Portalegre (estrutura de suporte)
Actividades complementares
Aluguer de espaços e outros recursos
Restaurante
Aplicação de recursos financeiros
Venda de mercadorias
Não especificados
Não especificados
Totais

F - Aproximação à demonstração dos resultados por funções
A - Agregado
D - Desagregado

Resultados do exercício
Gastos
(Euros)

255 458,98 €
155 486,18 €

53 758,22 €
39 517,38 €
6 697,20 €
312 005,81 €
36 048,36 €
173 456,52 €
21 748,63 €
16 343,70 €
13 755,21 €
43 699,49 €
1 658,71 €
9,10 €
5 112,00 €
174,09 €
196 279,97 €
27 089,13 €
28 666,94 €
83 311,09 €
57 212,81 €
148 203,77 €
94 540,14 €
1 713,01 €
2 628,48 €
26 045,94 €
15 108,89 €
4 340,11 €
2 290,23 €
1 142,41 €
394,56 €
61 271,39 €
61 271,39 €
1 321 983,49 €
1 267 870,95 €
54 112,54 €
680 517,26 €
167 238,20 €
41 612,84 €
106 120,94 €
257 388,14 €
4 484,60 €
33 670,33 €
18 293,62 €
30 935,82 €
20 772,77 €
39 202,92 €
35 127,23 €
4 075,69 €
7 416,32 €
7 416,32 €
3 022 339,91 €

Rendimentos
(%)

8,5
5,1
0,0
0,0
0,0
0,0
1,8
1,3
0,2
10,3
1,2
5,7
0,7
0,5
0,5
1,4
0,1
0,0
0,2
0,0
6,5
0,0
0,9
0,9
2,8
1,9
4,9
3,1
0,1
0,1
0,9
0,5
0,1
0,1
0,0
0,0
2,0
2,0
43,7
41,9
1,8
22,5
5,5
1,4
3,5
8,5
0,1
1,1
0,6
1,0
0,7
1,3
0,0
1,2
0,0
0,1
0,2
0,2
100,0

(Euros)

2 674 978,50 €
209 397,50 €
7 250,00 €
1 617,00 €
1 646,00 €
399,00 €
2 454 669,00 €

183 285,39 €
19 380,00 €
140 885,00 €
7 299,00 €
29,00 €
11 304,89 €
1 090,00 €
500,00 €
1 202,50 €
1 565,00 €
30,00 €
45 986,60 €

3 400,57 €
42 586,03 €
2 871,42 €

2 871,42 €

20 396,62 €

844,98 €
19 523,71 €

27,93 €
123 280,39 €
4 708,48 €
14 638,13 €
100 213,12 €
3 720,66 €
2 726,27 €
2 726,27 €
3 053 525,19 €

Saldo
(%)

(Euros)

87,6 2 419 519,52 €
6,9
53 911,32 €
0,2
7 250,00 €
0,1
1 617,00 €
0,1
1 646,00 €
0,0
399,00 €
80,4 2 400 910,78 €
0,0
- 39 517,38 €
0,0
- 6 697,20 €
6,0
- 128 720,42 €
0,6
- 16 668,36 €
4,6
- 32 571,52 €
0,2
- 14 449,63 €
0,0
- 16 314,70 €
0,4
- 2 450,32 €
0,0
- 42 609,49 €
0,0
- 1 158,71 €
0,0
1 193,40 €
0,1
- 3 547,00 €
0,0
- 144,09 €
1,5
- 150 293,37 €
0,0
0,00 €
0,0
- 27 089,13 €
0,0
- 28 666,94 €
0,1
- 79 910,52 €
1,4
- 14 626,78 €
0,1
- 145 332,35 €
0,0
- 94 540,14 €
0,0
- 1 713,01 €
0,0
- 2 628,48 €
0,0
- 26 045,94 €
0,1
- 12 237,47 €
0,0
- 4 340,11 €
0,0
- 2 290,23 €
0,0
- 1 142,41 €
0,0
- 394,56 €
0,0
- 61 271,39 €
0,0
- 61 271,39 €
0,0 -1 321 983,49 €
0,0 -1 267 870,95 €
0,0
- 54 112,54 €
0,7
- 660 120,64 €
0,0
- 167 238,20 €
0,0
- 41 612,84 €
0,0
- 105 275,96 €
0,6
- 237 864,43 €
0,0
- 4 484,60 €
0,0
- 33 670,33 €
0,0
- 18 293,62 €
0,0
- 30 907,89 €
0,0
- 20 772,77 €
4,0
84 077,47 €
0,2
4 708,48 €
0,5
- 20 489,10 €
3,3
100 213,12 €
0,1
- 355,03 €
0,1
- 4 690,05 €
0,1
- 4 690,05 €
100,0
31 185,28 €

Como se referiu, a esmagadora maioria dos rendimentos gerados na Região Sul provém da cobrança de quotas
aos membros da Ordem dos Engenheiros inscritos nesta Região, sendo de referir que apenas uma parte destes
rendimentos fica, de facto, na Região Sul, sendo a maior parte transferida para o CDN, de acordo com os
procedimentos e repartições aprovadas a nível nacional 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 nove
anos, bem como a sua repartição com o CDN.

Ano

Quotas cobradas
(total)

Contribuição para o
CDN

Quotas - receita
própria da Região Sul

2005

2.210.414,76 €

1.140.036,08 €

1.070.378,68 €

2006

2.335.697,32 €

1.207.804,86 €

1.127.892,46 €

2007

2.241.931,48 €

1.203.040,13 €

1.038.891,35 €

2008

2.309.337,70 €

1.238.457,57 €

1.070.880,13 €

2009

2.399.566,07 €

1.323.729,71 €

1.075.836,36 €

2010

2.461.410,72 €

1.277.914,90 €

1.183.495,82 €

2011

2.637.999,74 €

1.372.161,26 €

1.265.838,48 €

2012

2.514.662,50 €

1.301.791,38 €

1.212.871,12 €

2013

2.454.669,00 €

1.267.870,95 €

1.186.798,05 €

Total

21.565.689,29 €

11.332.806,84 €

10.232.882,45 €

2.750.000,00 €
2.500.000,00 €

2.250.000,00 €
2.000.000,00 €
1.750.000,00 €
1.500.000,00 €
1.250.000,00 €

1.000.000,00 €
750.000,00 €
500.000,00 €
250.000,00 €
- €

2005
Quotas cobradas
(total)

2006

2007

2008

Contribuição para o CDN

2009

2010

2011

2012

Quotas - receita própria da Região Sul

2013

O Conselho Diretivo propõe que os resultados líquidos do exercício de 2013 sejam aplicados da seguinte forma:
 31.185,28 euros para Resultados Transitados.

Parecer do Conselho Fiscal
I.

Em cumprimento das disposições estatutárias, designadamente do disposto no Art. 33.º do Estatuto da
Ordem dos Engenheiros, vem o Conselho Fiscal da Região Sul emitir o seu parecer sobre o Relatório e
Contas do Conselho Diretivo respeitantes ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2013.

II.

Ao longo do exercício, o Conselho Fiscal desempenhou com regularidade as funções que lhe foram
confiadas, tendo nomeadamente procedido às verificações que considerou convenientes, efetuado
reuniões periódicas e apreciado as contas e os atos de gestão mais relevantes desta Região, tendo-se
apoiado no trabalho desenvolvido e documentos emitidos pelo Técnico Oficial de Contas. Para o
efeito, o Conselho Diretivo prestou os esclarecimentos e informações solicitados.

III.

No encerramento do exercício, o Revisor Oficial de Contas apreciou o Relatório e Contas apresentado
pelo Conselho Diretivo e emitiu a sua opinião com vista à certificação das contas.

IV.

Face ao que antecede, e apreciados os documentos referidos, assim como as conclusões dos trabalhos
de Auditoria, o Conselho Fiscal considera as contas conformes.

V.

O Conselho Fiscal verificou que se atingiram os seguintes valores:
Gastos

1 702 788,96€

Rendimentos (valor líquido)

1 733 974,24€

Resultado líquido do período
VI.

31 185,28€

O Conselho Fiscal congratula-se com o esforço desenvolvido pelo Conselho Diretivo da Região Sul, que
conduziu a uma diminuição dos Gastos superior à redução dos Rendimentos do exercício em apreço.

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 2013, tal como foram apresentados pelo Conselho Diretivo da
Região Sul;
b) A aplicação de resultados proposta pelo Conselho Diretivo.
Finalmente, o Conselho Fiscal agradece ao Conselho Diretivo, aos Serviços e colaboradores da Região Sul,
incluindo o Técnico Oficial de Contas, toda a colaboração prestada no exercício das suas funções.

Lisboa, 28 de fevereiro de 2014

O Conselho Fiscal,

Bernardo Manuel Palma Mira Delgado
Presidente

Maria Teresa da Encarnação de Jesus

Paulo Camargo de Sousa Eiró

O Conselho Diretivo da Região Sul agradece todos os contributos e apoios recebidos para a realização das suas
atividades e projetos, os quais foram, para nós, muito importantes e incentivadores na concretização dos
nossos objetivos.
O Conselho Diretivo agradece, ainda, a colaboração que recebeu dos restantes Órgãos da Região, bem como de
todos os funcionários e colaboradores que, empenhadamente, contribuíram para a realização dos objetivos
estatutários e para a dignificação da Ordem dos Engenheiros.
Uma palavra especial de agradecimento, deve ainda ser dirigida ao Senhor Bastonário, aos Senhores Vicepresidentes Nacionais, aos colegas das Regiões Norte e Centro e das Secções Regionais dos Açores e Madeira,
cujo apoio e solidariedade muito nos tem ajudado a prosseguir este 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 de especial de apreço é também dirigida 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 2014

O Conselho Diretivo,
Carlos Alberto Mineiro Aires
Presidente
António Albano Liberal Ferreira
Vice-Presidente
Maria Helena Kol de Carvalho Santos Almeida de Melo Rodrigues
Secretário
Arnaldo Lobo Moreira Pêgo
Tesoureiro
Luís Filipe Cameira Ferreira
Vogal
Fernando Manuel Moreira Borges Mouzinho
Vogal
José Manuel Leitão Sardinha
Vogal

