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Cara(o)s Colegas
Tal como referimos no ano transato, ao elaborar o planeamento das atividades que a Região Sul da Ordem dos
Engenheiros se propõe realizar em 2014 é impossível desligarmo-nos da atividade desenvolvida ao longo
destes quase quatro anos, tanto mais que a atuação deste Conselho Diretivo baseia-se num programa de
atuação, coerente e estruturado, que oportunamente foi divulgado.
Nessa linha, estamos convictos de que os resultados estão à vista, nomeadamente nos aspetos que permitiram
enriquecer a imagem e dignificar a nossa associação profissional e criar condições que nos permitam servir,
cada vez melhor, os nossos Membros.
Com a aquisição das novas instalações para as Delegações Distritais de Faro e Portalegre, no final de 2013 e
que serão inauguradas em 2014, encerrámos um ciclo de investimentos fundamental para o desempenho e
missão da Região Sul da Ordem dos Engenheiros, dignificando a nossa imagem e pondo termo a instalações
que, em alguns casos, eram muito pouco dignas para a nossa Ordem.
Recorde-se que, no mandato anterior e na mesma linha, já haviam sido adquiridas e inauguradas as novas
sedes das Delegações Distritais de Évora e Santarém e concluídas, no Edifício Sede, a remodelação dos Pisos 2 e
5, do restaurante, do front office para receção e atendimento aos nossos membros e do Piso 0, onde criámos o
Espaço Net e uma sala de leitura. Esta era uma das nossas apostas, se não mesmo um desafio, que em breve
será concretizado.
A situação e necessidades dos jovens estudantes de engenharia, dos jovens engenheiros e dos nossos colegas
em geral, como sempre temos afirmado, continuam a constituir a prioridade das nossas preocupações, onde a
situação das empresas de engenharia e dos engenheiros portugueses merecem igual destaque.
Nesse sentido, e cientes de que o paradigma da empregabilidade se alterou profundamente, uma vez que os
mercados internacionais passaram a ser um dos principais destinos dos nossos colegas, o Conselho Diretivo da
Região Sul procurou adaptar a sua atividade a esta nova realidade, continuando e reforçando fortemente a
aposta em ações de promoção dirigidas a estudantes de Engenharia, em ações de formação para a
empregabilidade, workshops sobre internacionalização, cursos de línguas estrangeiras, etc.
A facilidade no acesso à informação, dado que foi nossa decisão abandonarmos a veiculação de informação em
papel, substituindo-a por correio eletrónico e por uma Newsletter mensal, veio aumentar a proximidade e a
interatividade com os nossos Membros, sendo hoje vulgar recebermos contributos e pedidos específicos que,
dentro da razoabilidade, procuramos atender.
Muitas das iniciativas que tomámos na área da formação estão ligadas a sugestões recebidas, o que também é
gratificante para ambas as partes, sobretudo quando se constata que as inscrições na maior parte dos cursos
esgotam no dia da sua abertura.
Na área da formação em Gestão, prosseguiremos com as já habituais ligações ao IST-DEG e ao ISEG, que tanto
sucesso têm tido.
Relevo, no quadro das iniciativas que a Região Sul da Ordem dos Engenheiros promoverá em 2014, a intensa
atividade dos Conselhos Regionais de Colégio e das Delegações Distritais.
É este, no fundo, o caminho que pretendemos continuar a trilhar, procurando não nos desviar das linhas
programáticas da nossa candidatura, defendendo a coesão com os órgãos nacionais, com as Regiões Norte e
Centro e com as Secções Regionais dos Açores e Madeira e interagindo com as Delegações Distritais, com a
proximidade e partilha de interesses.
Nada se faz sozinho e, por isso, agradecemos a colaboração motivada e competente dos restantes órgãos da
Região Sul e dos nossos colaboradores.

Colegas,
O exercício de 2014 continuará a ser marcado pela evolução das questões relacionadas com a situação
profissional dos engenheiros, em que o desemprego e a expatriação constituirão realidades incontornáveis, e
por relevantes desafios, entre os quais saliento a revisão estatuária que nos foi legalmente imposta e cujo
desfecho não controlamos.
Assim, infelizmente, nada perspetiva que o ano 2014 seja substancialmente melhor que o de 2013, o que deve
constituir um motivo para que os Engenheiros estejam atentos e unidos na defesa dos seus interesses,
participando ativamente nas iniciativas e atividades da Ordem.
Poderão sempre, para este ou outro efeito, continuar a contar connosco.

O Presidente do Conselho Diretivo da Região Sul

Carlos Mineiro Aires

Dando cumprimento ao programa eleitoral com que nos apresentámos às Eleições de fevereiro de 2013,
iremos proceder às obras de adaptação dos espaços já adquiridos para as novas instalações das Delegações
Distritais de Faro e Portalegre, cujos projetos serão realizados durante o mês de janeiro, pelo que contamos
poder iniciar as obras no mês de março, uma vez que será necessário realizar os processos de contratação
pública, sempre demorados.
Com a inauguração destas novas sedes distritais completa-se o ciclo de investimentos para a renovação das
instalações da Região Sul que, recorda-se, já tinha passado pela beneficiação da sede da Região e do
restaurante, em Lisboa, com especial atenção para o atendimento dos Membros, e pela inauguração das novas
sedes das Delegações Distritais de Évora e Santarém.
Assim, a Região Sul ficará dotada de instalações que, para além de constituírem património da Ordem dos
Engenheiros, proporcionarão aos Membros melhores acessibilidades e condições de atendimento e, aos
próprios órgãos e trabalhadores da Região Sul, melhores condições de funcionamento e trabalho, contribuindo
para a dignificação da imagem da Ordem, em coerência com a linha de orientação que tem sido seguida pelo
Conselho Diretivo Nacional.

A Região Sul conta com uma equipa competente, constituída por profissionais ajustados às funções e às
atividades promovidas pela Região, abrangendo os Serviços da Sede, em Lisboa, e das Delegações Distritais.
Depois da renovação parcial de alguns quadros ocorrida nos anos transatos, decorrente, sobretudo, da
substituição de alguns colaboradores que se aposentaram, a situação dos Recursos Humanos da Região Sul
pode considerar-se, para já, consolidada, não se prevendo alterações significativas para o ano de 2014.
Neste aspeto particular, o Conselho Diretivo da Região Sul entende salientar as orientações que tem vindo a
transmitir no sentido de que todos os trabalhadores procurem a excelência no exercício das suas atividades,
procurando servir, cada vez melhor, os Membros.

Sem prejuízo das iniciativas dos Conselhos Regionais de Colégios e das Delegações Distritais, o Conselho
Diretivo da Região Sul pretende também prosseguir algumas das iniciativas já lançadas anteriormente e
implementar novas atividades, nomeadamente as que seguem.

No âmbito da sua política de desmaterialização dos suportes de comunicação, e por razões de eficiência
comunicacional, financeira e ambiental, a Região Sul continuará a recorrer à folha digital “A Região Sul
Informa”, através da qual assegura a divulgação, junto dos seus Membros, de eventos, avisos e notícias
importantes, bem como de outra informação considerada útil.
Neste suporte digital são sempre feitas referências à existência de um Provedor da Região Sul, figura pioneira
instituída na Ordem dos Engenheiros, à necessidade dos Membros manterem a sua informação pessoal
atualizada e, ainda, a recomendação para que os Membros visitem assiduamente o Portal.
Paralelamente, a Região Sul continuará a atualizar diária e permanentemente o seu site, que integra o Portal da
Ordem dos Engenheiros, procurando mantê-lo atualizado com informações que sejam relevantes para os
Membros, nomeadamente aquelas relativas a eventos promovidos pelos Conselhos Coordenadores dos
Colégios Regionais, ações de formação e de valorização profissional e outras atividades de interesse cultural,
lúdico e desportivo, promovidas quer pelo Conselho Diretivo da Região Sul, quer pelas Delegações Distritais.
Continuará a ser disponibilizado o serviço de inscrição online em todos os eventos, prática que foi já alargada a
todas as Delegações Distritais da Região para as iniciativas por estas promovidas.

Lançada em 2012, a newsletter digital "OE a SUL" tem uma periodicidade mensal e é dirigida aos Membros da
Região Sul e aos parceiros institucionais da Ordem dos Engenheiros.
Apresenta uma elevada taxa de leitura por parte dos seus destinatários, razão pela qual, em 2014,
continuaremos a apostar nesta newsletter como meio privilegiado de comunicação de notícias, eventos e
temas atuais que consideramos de interesse para os engenheiros, como sejam os de caráter jurídico e sobre a
internacionalização da Engenharia, bem como sobre questões relativas ao emprego e à empregabilidade.
À semelhança do que aconteceu em algumas edições passadas, é ainda intenção do Conselho Diretivo solicitar
a colaboração de individualidades de prestígio, por exemplo, através de entrevistas e artigos de opinião, o que
permitirá enriquecer e diversificar o conteúdo da newsletter.
A “OE a SUL” também continuará disponível no Portal da OE.

O Conselho Diretivo da Região Sul continuará a desenvolver e a melhorar a sua presença institucional nas redes
sociais, nomeadamente no Facebook, como forma de alargar os suportes de comunicação à disposição dos
Membros e permitindo a sua interação com a Ordem dos Engenheiros.
Deste modo, a Região Sul pretende atingir as camadas mais jovens, estudantes de Engenharia e potenciais
Membros estudantes, mais vocacionados para estes meios.

Desde 2011 que a Região Sul disponibiliza aos Membros da OE um conjunto vasto de artigos de merchandising
disponíveis para compra na sua Sede e em duas das suas Delegações Distritais (Évora e Santarém).

Após a aquisição e inauguração das suas novas Sedes é objetivo, para 2014, disponibilizar também estes artigos
nas restantes Delegações (Faro e Portalegre).

Roadshow universitário
Face ao sucesso alcançado nos anos anteriores (2011, 2012 e 2013), é intenção do Conselho Diretivo da Região
Sul continuar, em 2014, a realizar o Roadshow de promoção da Ordem dos Engenheiros junto das escolas
superiores de Engenharia, como forma de aproximação entre a Ordem e os jovens estudantes.
Esta iniciativa decorrerá em Lisboa e, sempre que possível, nos restantes Distritos onde a Região Sul tem as
suas Delegações Distritais e existem escolas superiores de engenharia.
Apoio a encontros de estudantes de Engenharia
À semelhança do que aconteceu durante o anterior mandato e em 2013, o Conselho Diretivo da Região Sul tem
previsto o apoio à realização de eventos promovidos pelos diversos núcleos de estudantes de Engenharia,
marcando presença institucional e promovendo o debate sobre a Ordem dos Engenheiros e a importância da
inscrição na Ordem para os futuros Engenheiros.

Em 2014, irá ser celebrado, pela quarta vez consecutiva, o Dia Regional do Engenheiro (DRE) da Região Sul,
instituído por decisão deste Conselho Diretivo, uma iniciativa que tem contado com uma forte adesão por
parte dos Membros.
Em 2014, as celebrações decorrerão entre os dias 16 e 18 de maio, em Tomar, cidade localizada no Distrito de
Santarém, onde a Região Sul possui uma Delegação Distrital, cujo programa será oportunamente divulgado.
Ainda assim, estão, desde já, previstas, e como habitualmente, na manhã do dia 17 de maio, a realização de
diversas visitas lúdico-culturais nas quais os Membros poderão participar gratuitamente.
A Sessão Solene decorrerá nesse mesmo dia, da parte da tarde, onde serão atribuídos os diplomas de Membro
Sénior e os Prémios PIJE - Prémio Inovação Jovem Engenheiro 2013.
Este dia culminará com um jantar, destinado aos Membros da Ordem dos Engenheiros e seus acompanhantes.
As atividades desportivas e culturais, que tradicionalmente integram o programa, contarão com a participação
ativa dos núcleos desportivos da Região Sul, nomeadamente do Clube de Golfe dos Engenheiros e do Núcleo de
Karting.

Como já foi referido anteriormente, foram adquiridas no final de 2013 novas Sedes para as Delegações
Distritais de Faro e de Portalegre.
Com estas aquisições o Conselho Diretivo vê concretizado o seu objetivo de dotar todas as Delegações e a Sede
da Região de instalações condignas e adequadas ao bom acolhimento dos Membros e à realização de
atividades formativas e culturais.

Durante 2014, e após as necessárias obras de remodelação dos espaços adquiridos, serão inauguradas as novas
Sedes das Delegações Distritais, num momento que se pretende de solenidade, mas também de convívio entre
os Membros.
Oportunamente serão divulgados os programas das cerimónias de inauguração.

Em 2013, e no âmbito das comemorações dos 100 anos do nascimento do Eng. Edgar Cardoso, emérito
Membro da Ordem inscrito na Região Sul, o Conselho Diretivo entendeu promover uma cerimónia de
homenagem a este engenheiro. Esta cerimónia incluiu a inauguração de uma exposição sobre as suas mais
emblemáticas obras, que esteve patente na Sede da Região Sul durante cerca de um mês, tendo suscitado um
enorme interesse por parte dos Membros, das escolas de Engenharia e dos seus alunos.
Em resposta ao repto lançado por um grupo de Membros da Ordem dos Engenheiros residente em Macau, e
aproveitando as comemorações dos 40 anos da Ponte de Macau Taipa (uma obra do Eng. Edgar Cardoso), o
Conselho Diretivo pondera apoiar, naquele território, uma exposição idêntica à realizada em Lisboa.
Com o objetivo de continuar a promover a imagem da Engenharia Portuguesa e dada a importância do trabalho
do Eng. Edgar Cardoso em Moçambique, e tendo em conta a vontade expressa por responsáveis deste país, a
Região Sul apoiará uma exposição que terá como promotores o Governo de Moçambique e o Gabinete de
Projetos Edgar Cardoso.

O Conselho Diretivo prosseguirá, em 2014, com a organização e realização dos Cursos de Formação em Ética e
Deontologia Profissional, que são especialmente dirigidos aos novos Membros da Ordem, uma vez que é
obrigatória a frequência e aprovação neste curso para a admissão como Membro da Ordem e passagem a
Membro efetivo.
Para 2014 estão previstas três novas edições, a decorrer na Sede da Região Sul, em Lisboa: a 48ª que decorrerá
em janeiro; a 49ª a realizar em maio; e a 50ª que terá lugar em setembro.
À semelhança do que aconteceu em 2013, e sempre que se justifique pelo número de potenciais participantes,
poderão ser organizadas novas edições deste curso nas Delegações Distritais.
O Conselho Diretivo da Região Sul apoiará, ainda, a realização de um curso na Secção Regional dos Açores, à
semelhança do que sucedeu em novembro de 2013 na Secção Regional da Madeira.

Ao abrigo do protocolo para a área da formação entre estas duas entidades, estão previstos vários cursos
especificamente concebidos para as necessidades de formação dos Membros da Ordem dos Engenheiros em
Gestão e Economia, que decorrerão durante todo o ano de 2014.
Algumas destas ações de formação estão já definidas, nomeadamente a 3ª edição do Curso de Gestão para
Engenheiros, o Curso de Gestão de Projetos de Engenharia e o Curso de Agilidade em Gestão de Projetos.

O Curso de Especialização em Gestão, resultante de uma parceria para a área da formação, estabelecida entre
o Conselho Diretivo da Região Sul e o ISEG - Instituto Superior de Economia e Gestão, tem vindo a decorrer há
já alguns anos, com sucesso e elevada adesão.
Em 2014, e devido ao decréscimo na procura por esta formação, está prevista a realização de mais uma edição
(13ª), que terá início no mês de fevereiro.

Tendo em vista a formação dos Membros da Ordem dos Engenheiros em matérias relacionadas com o Direito e
o exercício da profissão, a Região Sul celebrou, em janeiro de 2012, um protocolo de parceria com o CEJ Centro de Estudos Judiciários.
Deste protocolo já resultaram vários seminários sobre Direito do Urbanismo, sendo que, em 2014, iremos
prosseguir com a organização de diversas ações diversificadas, de onde se destaca, já a 24 de Janeiro, nova
ação sobre direito criminal no Urbanismo, e uma ação de formação para Peritos a realizar em março.

Tendo em conta as crescentes dificuldades de empregabilidade sentidas por parte dos Membros mais jovens,
bem como por parte de Membros com maior experiência profissional que infelizmente perderam o seu
emprego devido à crise financeira que atravessamos, o Conselho Diretivo da Região Sul, em parceria com
empresas especializadas, promoverá ações de formação que os ajudem a dotar-se de competências úteis nos
processos de procura ativa de emprego.

O Conselho Diretivo da Região Sul, em conjunto com entidades que possam constituir parceiros privilegiados,
quer a nível de contactos, quer por deterem informação relevante, procurará assegurar a realização de
workshops, encontros, debates ou sessões de informação sobre os diversos mercados mais procurados no
âmbito do processo de internacionalização da engenharia e dos engenheiros portugueses, bem como ações de
formação e de informação que visem dotar os nossos Membros de conhecimento focalizado nos países de
destino, em termos de mercado, oportunidades, legislação, normas e normativos, etc.

Verificando-se que, por razões profissionais, existem cada vez mais engenheiros portugueses a desenvolver
atividade profissional no estrangeiro, e atendendo à enorme procura por estas formações em 2013, a Região
Sul decidiu continuar a organizar, durante 2014, cursos de línguas estrangeiras.
Neste âmbito, estão já previstas as 3ª e 4ª edições do curso “English for Engineering Workplace”, lecionado
pelo British Council, bem como a 1ª edição do curso “Iniciação à Língua Espanhola”, lecionado pelo Instituto
Espanhol.
Neste contexto, prevê-se ainda a organização de um curso de Francês Técnico para Engenheiros.

O Conselho Diretivo dará continuidade à série de jantares-debate "Um Convidado para o Jantar", que teve
início em 2011 e que também tem contado com uma grande participação dos nossos Membros.
Estes jantares, que decorrem no Restaurante da Sede, habitualmente na última quinta-feira de cada mês, têm
por objetivo permitir que os Membros contactem com personalidades de renome, que apresentam temas que
são sempre da sua livre iniciativa, possibilitando a interação entre todos os participantes, durante um espaço
dedicado ao debate.

A Biblioteca da Ordem dos Engenheiros, cuja gestão está a cargo da Região Sul, continuará a prestar apoio às
solicitações e requisições bibliográficas dos Membros e restante sociedade.
Em 2014, serão concluídos os trabalhos de desinfestação e recuperação do vasto espólio bibliográfico da
Biblioteca, que estava armazenado num imóvel da Ordem dos Engenheiros sito no Restelo. Estes trabalhos já
estão em curso e terão uma duração de seis meses.
Paralelamente, é intenção do Conselho Diretivo continuar a apoiar o lançamento e apresentação de livros
técnicos e outros que tenham interesse para os engenheiros, muito em especial aqueles cujos autores sejam
Membros da Ordem.

É intenção do Conselho Diretivo retomar esta série de iniciativas iniciadas em 2012, com grande adesão por
parte dos Membros, e que consiste em acolher, no Restaurante da Sede, chefs de cozinha de reconhecido
mérito, permitindo que os Membros usufruam de uma experiência única de degustação e de convívio.
O Conselho Diretivo da Região Sul endereçará convites a vários chefs, que prepararão um jantar com show
cooking no Restaurante da Ordem dos Engenheiros.

Tendo por base a sugestão apresentada por um Membro, o Conselho Diretivo irá levar a cabo ciclos temáticos
de cinema, de várias nacionalidades.
Estas sessões de cinema, que terão uma taxa de inscrição simbólica, decorrerão no Auditório da Sede da Região
Sul e, quando possível, em algumas Delegações Distritais.
Para tal, serão celebrados protocolos com as diversas entidades estrangeiras que, em Portugal, representam os
direitos dos autores dos referidos filmes, nomeadamente embaixadas e institutos internacionais.

O Conselho Diretivo continuará a incentivar e apoiar pontualmente as atividades promovidas pelos diversos
movimentos associativos de caráter cultural e desportivo, como sejam o Grupo Coral, o Núcleo de Karting, o
Clube de Bridge dos Engenheiros e o Clube de Golfe dos Engenheiros.

O Conselho Diretivo, dentro das limitações deste Orçamento, onde a quebra de receitas veio condicionar
algumas das nossas vontades, terá uma particular atenção para com os Membros que se encontram
desempregados ou em situação económica difícil, avaliando, caso a caso, as solicitações que lhe chegam.
Ainda no âmbito das suas boas práticas sociais, o Conselho Diretivo continuará a acompanhar, a nível
meramente institucional, a atividade da Associação Mutualista dos Engenheiros (AME) e as atividades da
Associação Portuguesa de Engenheiros para o Desenvolvimento Social (APEDS), disponibilizando meios de
divulgação, espaços e infraestruturas, sempre que necessário.

Apresentam-se em seguida as iniciativas que os Conselhos Regionais dos Colégios se propõem vir a realizar em
2014:
CRC

Data

Tipo de Ação

Título /Designação

Materiais

08-01-2014

Workshop

Da nanotecnologia às argamassas de
construção (em Associação com o Colégio de
Engenharia Civil e com o Colégio de
Engenharia Química)

Geológica e
Minas

16-01-2014

Seminário

Ciclo Petróleo e Gás: As descobertas do
Atlântico Sul e Índico - Desafios tecnológicos

Ambiente

17-01-2014

Visita Técnica

"Empreendimentos Ambientais Notáveis" - A
ETAR do Barreiro/Moita

Química e
Biológica

06-02-2014

Jantar-Debate

"Bial - do Sonho à Inovação" com o Dr. Luís
Portela

Ambiente

07-02-2014

Visita Técnica

"Empreendimentos Ambientais Notáveis" ETA da Asseiceira

Ambiente

28-02-2014

Benchmarking
Ambiente

Eletrotécnica

janeiro

Visita Técnica

Inovgrid Évora

Geográfica

janeiro/fevereiro

Seminário

A Proposta de Extensão da Plataforma
Continental Portuguesa

Geográfica

janeiro/fevereiro

Visita Técnica

Visita ao ROV "Luso"

Informática

janeiro/fevereiro

Missões

Formação de Núcleos de Estudantes Missões a Escolas da Região

Lounge

de BLA - Tratamento de Águas e Efluentes por
Membranas

CRC

Data

Tipo de Ação

Título /Designação

Eletrotécnica

fevereiro

Conferência

Estatuto do Técnico
Instalações Elétricas

Responsável

por

Informática

01-03-2014

Mês de minicursos

Escolas de Verão de Informática em Parceria
com Académicos e Profissionais

Naval

01-03-2014

Visita Técnica

Carpintaria à saída de Setúbal e que se
dedica à reconstrução de veleiros em
madeira. Em alternativa uma visita à fábrica
do nelo complementada com a visita a outro
local de elevado interesse setorial

Materiais

04-03-2014

Workshop

O Alumínio

Civil

05-03-2014

Seminário

Inovação nos materiais de construção do
fabrico á aplicação

Geológica e
Minas

20-03-2014

Seminário

Ciclo "Recursos Minerais de Portugal": A
Prospeção de Ouro em Portugal

Ambiente

28-03-2014

Visita Técnica

Antigo sistema de abastecimento de água a
Lisboa

Eletrotécnica

março

Conferência

Smart Cities

Mecânica

março

Visita Técnica

Bosch Termotécnica, Aveiro

Mecânica

março

Conferência

Energia Nuclear (orador Sampaio Nunes)???

Mecânica

março

Visita Técnica

Central Termoelétrica do Pego

Mecânica

março

Visita Técnica

Portucel Setúbal

Agronómica

1º trimestre

Conversa fim de tarde

Conversa à volta do vinho na Ordem

Agronómica

1º trimestre

Debate

A Mecanização Agrícola

Agronómica

1º trimestre

Palestra

Inovação e empreendedorismo jovem Inovisa

Química e
Biológica

03-04-2014

Visita Técnica

Bial, Porto

Ambiente

11-04-2014

Ciclo de Conferências
(Ambiente +Civil +
Eletrotécnica + Mecânica)

Smart solutions for smarter cities

Civil

18-04-2014

Visita Técnica

Hydrolift da Mitrena

Eletrotécnica

abril

Visita Técnica

Fundação Champalimaud

Naval

05-05-2014

Sessão de esclarecimento e Colégio de Engenharia Naval – “open day” no
prospeção
IST / FEUP

Ambiente

09-05-2014

Benchmarking
Ambiente

Geológica e
Minas

15-05-2014

Seminário

Oportunidades para a Engenharia Geológica
e de Minas na África Austral

Geológica e
Minas

17-05-2014

Visita Técnica

Mina de Salgema de Loulé

Civil

29-05-2014

Seminário

Obras portuguesas no mundo

Lounge

de BLA - Otimização energética de sistemas
elevatórios

CRC

Data

Tipo de Ação

Florestal

29-05-2014

Workshop

Avanço nos Materiais Biológicos (em
associação com o Colégio de Engenharia de
Materiais)

Materiais

29-05-2014

Workshop

Avanço nos Materiais Biológicos: Madeira,
Cortiça e Papel (em Associação com o
Colégio de Engenharia Florestal

Informática

01-06-2014

Workshop

Reunião Ecossistema Transportes

Naval

01-06-2014

Seminário (Colégio Naval + Estratégia Nacional para o Mar: O Ambiente
Ambiente) (RA_Açores)
e seus Paradigmas

Florestal

03-06-2014

Workshop

A Cortiça e o Vinho (colaboração com o
Colégio de Engenharia Agronómica)

Geológica e
Minas

19-06-2014

Seminário

Ciclo Petróleo e Gás: Fraturação hidráulica

Ambiente

20-06-2014

Benchmarking
Ambiente

Geográfica

1.º semestre

Jantar-Convívio

Comemoração de Efeméride

Química e
Biológica

2º trimestre

Colóquio

Reindustrialização: desafios e oportunidades
para a indústria química

Agronómica

2º trimestre

Conversa fim de tarde

Conversa à volta do vinho na Ordem

Agronómica

2º trimestre

Debate

A Mecanização Agrícola

Agronómica

2º trimestre

Curso

Azeite

Ambiente

11-07-2014

Visita Técnica

"Empreendimentos Ambientais Notáveis" Central de Valorização Energética da
VALORSUL

Florestal

01-09-2014

Visita Técnica

Da Floresta ao Papel / Herdade de Espirra e
Fábrica Portucel-Soporcel

Materiais

09-09-2014

Workshop

Transferência de tecnologia em Engenharia
de Materiais: Números e casos de sucesso

Civil

18-09-2014

Fábrica Pataias e Instalação de
Visita Técnica
produção de algas

Geológica e
Minas

18-09-2014

Seminário

Ciclo "Recursos Minerais de Portugal":
Recuperação de matérias primas secundárias

Química e
Biológica

setembro

Visita Técnica

Herdade da Espirra e Portucel Setúbal: Da
floresta ao papel

Agronómica

3º trimestre

Conversa fim de tarde

Conversa à volta do vinho na Ordem

Agronómica

3º trimestre

Visita Técnica

Exploração Olivícola

Naval

15-10-2014

Jornadas
Técnicas
articulação com o IST

Civil

16-10-2014

Jantar-debate

A Inovação e a Nova Abordagem
Empreendedora da Construção

Ambiente

17-10-2014

Visita Técnica

"Empreendimentos Ambientais Notáveis" ETAR de Alcântara

Lounge

Título /Designação

de BLA - Controlo de Perdas em Sistemas de
Abastecimento

em

MARTECH /Jornadas de Eng. Naval 2014

CRC

Data

Tipo de Ação

Título /Designação

Naval

01-11-2014

Colóquio

O Canal do Panamá – 1914-2014 –
implicações para Portugal

Materiais

05-11-2014

Encontro Nacional de Colégio

XIV Encontro Nacional do Colégio de
Engenharia de Materiais em Aveiro
(Participação)

Informática

12-12-2014

Workshop

Reunião de Ecossistema Transportes

Geológica e
Minas

14-12-2014

Visita Técnica

Secil-Outão

Ambiente

14-11-2014

Seminário

Ambiente e Saúde Pública

Ambiente

05-12-2014

Benchmarking
Ambiente

Materiais

31-12-2014

Aplicação informática

Expansão
do
observatório
de
Empregabilidade de Engenharia de Materiais

Geográfica

2.º semestre

Curso

Software Open Source

Lounge

de

Efluentes Agro-Pecuários e Agro-Industriais.
Soluções técnicas e modelos de gestão.
Oportunidades e dificuldades

Química e
Biológica

4º trimestre

Colóquio

Engenharia / Industria Biológica: tema a
definir
(e.g.
grandes
projetos
de
desenvolvimento atuais, nova geração de
biocombustíveis, etc…)

Agronómica

4º trimestre

Conversa fim de tarde

Conversa à volta do vinho na Ordem

Agronómica

4º trimestre

Visita Técnica

Coleção Ampelográfica Nacional - Dois
Portos

Informática

ano de 2014

Visitas Técnicas

Ciclo de 3 Visitas Técnicas

Para 2014, as Delegações Distritais da Região Sul, sediadas em Santarém, Évora, Faro e Portalegre, propõem-se
levar a efeito, diversas iniciativas, como segue:
Delegação
Distrital

Data

Tipo de Ação

Título /Designação

ÉVORA

janeiro

Conferência

Medidas de Autoproteção

SANTARÉM

janeiro

Noite Temática

Certificação Energética

FARO

fevereiro

Conferência

A Experiência de um Engenheiro Português no
Canadá

FARO

fevereiro

Conferência

Fontes Alternativas de Energia e o Ambiente

SANTARÉM

fevereiro / abril Formação

Inglês - Conversação

ÉVORA

março

Visita Técnica

Centrais Hidroelétricas de Alqueva

SANTARÉM

março

Noite Temática

Desemprego na Engenharia

SANTARÉM

março

Formação

Prova de Vinhos

Delegação
Distrital

Data

Tipo de Ação

Título /Designação

ÉVORA

abril

Visita Técnica

Zona dos Mármores - Estremoz, Borba, Vila Viçosa

SANTARÉM

abril

Visita

Visita Guiada à Serra d'Aire (3ª parte)

FARO

abril

Seminário

Formação em Reabilitação Estrutural

PORTALEGRE

abril / maio

Visita Técnica

Barragem do Fratel (inclui almoço)

ÉVORA

maio

Visita Técnica

Aterro Sanitário Intermunicipal de Évora

ÉVORA

maio

Seminário

Atividades promovidas pela UEV

SANTARÉM

maio

Visita

Visita ao Observatório Astronómico de Constância

SANTARÉM

15-06-2013

Divulgação

Feira Nacional de Agricultura

ÉVORA

junho

Participação em feira

Stand na feira de S. João em Évora

SANTARÉM

junho

Noite Temática

Fogos Florestais

FARO

junho

Comemoração

Dia do Engenheiro do Algarve/Inauguração da
nova sede da Delegação

PORTALEGRE

julho

Visita Técnica

A designar (após consulta de interesses aos
Membros)

FARO

setembro

Visita Técnica

Visita à Quinta dos Vales

FARO

outubro

Visita Técnica

Visita à Quinta da Fazenda Nova (produção de
framboesas de alta qualidade)

PORTALEGRE

outubro

Visita Técnica

VALNOR (inclui almoço)

SANTARÉM

outubro

Noite Temática

Mercado Liberalizado de Energia

ÉVORA

novembro

Colóquio

Os Vinhos do Alentejo

FARO

novembro

Visita Técnica

Visita à Barragem do Alqueva

SANTARÉM

novembro

Encontro

Dia Distrital de Santarém

ÉVORA

dezembro

Visita Técnica

Olivicultura

FARO

dezembro

Convívio

Lanche de Natal

PORTALEGRE

dezembro

Visita Técnica

Lanche de Natal

SANTARÉM

dezembro

Encontro

Ceia de Natal

A área do euro registou já em 2013, uma melhoria das condições monetárias e financeiras, refletindo-se
também essa melhoria, nesta parte final do ano, na economia portuguesa.
No entanto, as diversas projeções para 2014 da economia portuguesa foram ainda elaboradas num ambiente
de elevada incerteza, junto com as exigências da indispensável implementação do programa de ajustamento
económico e financeiro.
Assim, para o próximo ano, o Banco de Portugal, antecipa um crescimento do PIB de 0.3 por cento, num
contexto de forte redução da despesa pública, abrandamento do ritmo de queda da procura interna privada e
manutenção de um crescimento robusto das exportações.
Relativamente à inflação, projeta-se que a taxa de crescimento do Índice Harmonizado de Preços no
Consumidor se situe num nível inferior a 1 por cento em 2013-2014, num contexto em que as pressões
inflacionistas, quer internas, quer externas, deverão permanecer muito reduzidas.
Ainda de acordo com o Banco de Portugal, a projeção para a economia portuguesa continua a ser marcada pela
continuação do processo de correção dos desequilíbrios macroeconómicos, sendo consistente com a redução
do grau de endividamento do setor privado e com a continuação do processo de desalavancagem gradual e
ordenado do setor bancário.
Projeta-se um reforço da capacidade de financiamento da economia portuguesa face ao resto do mundo ao
longo do horizonte de projeção, fundamental para consolidar o regresso da posição de investimento
internacional a uma trajetória sustentável, assegurando as condições de solvabilidade intertemporal da dívida
externa e promovendo uma gradual normalização das condições de financiamento da economia portuguesa.
Em face desse quadro macroeconómico previsto para o próximo ano, é espectável que o ano de 2014 ainda
continue a ser marcado por significativas dificuldades para muitos portugueses em geral e, para os
Engenheiros, em particular.
No entanto, espera-se que a situação possa começar a dar alguns sinais de inversão da tendência da quebra
generalizada de vários setores, sobretudo ao nível do setor da construção e das obras públicas.
Assim, se o ano de 2013 fica caracterizado pela redução do rendimento disponível, pelo corte de subsídios,
pela extinção de muitos postos de trabalho e pelo encerramento de várias empresas e organizações, espera-se
que, no ano de 2014, algumas dessas reduções possam parar ou, nalguns casos, inverter a tendência.
No que se refere à Região Sul da Ordem dos Engenheiros, a situação económica do país em 2013 obrigou
alguns Membros a cancelar a sua inscrição e que outros vissem a sua inscrição na Ordem suspensa
estatutariamente.
Assim, prevê-se que para o exercício de 2014 os valores de Gastos e Rendimentos registem valores inferiores
aos registados nos exercícios de 2012 e 2011, mas ainda assim ligeiramente acima dos valores que se estimam
para o fecho do exercício de 2013, prevendo-se que o Resultado Líquido orçamentado para 2014 se situe em
valores residuais, mas positivo.

Evolução dos Resultados Líquidos
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Os Gastos orçamentados para 2014 ascendem a 1.690.950 euros, o que representa um aumento de,
aproximadamente, 2,7%, face ao Total dos Gastos que se estimam para o fecho do exercício de 2013, ou seja
de cerca de 45 mil euros.
Continuará a ser aposta do Conselho Diretivo da Região Sul uma política de promoção interna e externa da
Ordem dos Engenheiros, nomeadamente através do apoio a iniciativas em mercados de crescimento
económico e que representem uma oportunidade de trabalho para os engenheiros portugueses.
Por isso, aos mercados do Peru, Colômbia e Brasil, juntam-se agora os do México e Panamá, num conjunto em
que os de língua portuguesa, nomeadamente Angola e Moçambique, serão compreensivelmente privilegiados.
Em simultâneo, o Conselho Diretivo da Região Sul continuará a procurar eliminar alguns Gastos em rubricas
acessórias ao movimento associativo, tendo em vista a racionalização das despesas e uma poupança de
recursos.
Além de outras, com menor expressão, as variações previstas nas principais rubricas de Gastos são:


Fornecimentos e Serviços Externos:
Estima-se que em 2014 esta rubrica registe valores inferiores aos valores registados em 2012 e 2011,
mas com um ligeiro aumento (2,1%) face ao valor estimado para os Fornecimentos e Serviços Externos
(FSE) no fecho de 2013.
Apesar da incerteza da aplicação da Lei sobre as Ordens Profissionais, não estão previstos gastos com
atos eleitorais e/ou referendos.
Assim, prevê-se que os FSE tenham um ligeiro acréscimo que se estima em cerca de 16 mil euros, em
relação ao valor do exercício de 2012, devendo atingir um valor de aproximadamente 772 mil euros.
O Conselho Diretivo da Região Sul procurará garantir as seguintes atividades:





Continuação da promoção da imagem da Ordem dos Engenheiros e da Região Sul, com
diversas atividades nas Universidades de Engenharia e apoios e patrocínios a algumas
semanas temáticas nessas escolas;



Diversas atividades formativas e culturais: Dia Regional do Engenheiro em Tomar, ações de
formação em parceria com o IST e o ISEG, e muitas outras pensadas pelos Conselhos
Regionais de Colégio e Delegações Distritais, que visam preencher lacunas na área de
formação dos Membros agregados às diferentes especialidades;

Gastos com o Pessoal:
Prevê-se que os gastos com esta rubrica rondem os 690 mil euros, valor inferior aos valores registados
nesta rubrica em 2012 e 2011 e ligeiramente acima do valor estimado para o exercício de 2013
(aproximadamente 16 mil euros resultantes de pequenos acertos nas rubricas de Gastos desta
natureza e da contabilização em 2014 da totalidade dos vencimentos de um funcionário que em 2013
não esteve todo o ano ao serviço da Região Sul).



Gastos de Depreciação e Amortização:
Em 2013 foram adquiridos dois novos espaços para as sedes das Delegações Distritais de Faro e de
Portalegre. As depreciações destes dois imoveis irão começar a ser registadas no exercício de 2014,
prevendo-se, por isso que, neste ano, esta rubrica tenha um aumento aproximado de 6% em relação
ao valor previsto para 2013.



Outros Gastos e Perdas:
O Conselho Diretivo da Região Sul continua a apostar no bom aproveitamento de recursos gerando,
assim, algumas economias nesta rubrica, onde se prevê que se registem gastos semelhantes aos
previstos para 2013.
Não obstante, mantêm-se a aposta para 2014 no “Prémio Inovação Jovem Engenheiro” e na eventual
atribuição de donativos a Associações de Estudantes e outras organizações.
Evolução do Total dos Gastos
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O montante total de Rendimentos orçamentado para 2014 cifra-se em 1.692.545 euros.
Estima-se que esta rubrica registe em 2014 valores inferiores aos valores registados em 2012 e 2011, mas
próximo do valor estimado para os Rendimentos de 2013.
Espera-se que o ano de 2014 seja caracterizado por uma pequena retoma das atividades de formação e da
prestação de serviços de natureza administrativa.
Além de outras, com menor expressão, destacam-se os cenários de variações nas seguintes rubricas:


Vendas:
Acréscimo dos valores de venda de merchandising e de livros técnicos mantendo, no entanto, um
valor residual no valor dos Rendimentos.



Prestações de Serviços:
Estima-se uma ligeira subida no total do valor das Prestações de Serviços comparativamente ao valor
estimado para 2013 (cerca de 15 mil euros), prevendo-se as seguintes variações para as subcontas:



Quotas Cobradas (total):

Prevê-se uma quebra de aproximadamente 3% para 2014, comparativamente ao valor estimado para 2013
(representando cerca de 73 mil euros) e que o valor desta rubrica fique abaixo dos 2,4 milhões de euros;


Formação:
Estima-se um aumento de, aproximadamente, 32 mil euros nos Rendimentos desta rubrica, em
comparação com o valor estimado para 2013, prevendo-se um ligeiro aumento no número de cursos de
formação e a concretização de alguns cursos que, em 2013, não se realizaram;



Outros Rendimentos e Ganhos:
Esta rubrica inclui a comparticipação de seguros e outros rendimentos obtidos, estimando-se que, para
2014, os valores sejam equivalentes aos valores estimados para o exercício de 2013.



Juros, Dividendos e outros Rendimentos Similares:
Em 2013 continuou a verificar-se uma diminuição das taxas de remuneração dos Depósitos a Prazo e o fim
das remunerações das contas de Depósitos à Ordem.
Prevê-se, ainda, que o ano de 2014 continue a ser marcado por taxas de juro ativas e passivas
historicamente baixas. Além disso, com as aquisições dos espaços para as duas novas sedes das
Delegações Distritais de Faro e Portalegre, o saldo médio das aplicações a prazo também deverão registar
uma ligeira redução.
Por isso, prevê-se que, em 2014, o valor desta rubrica seja ligeiramente inferior ao valor estimado para
2013, ou seja, um valor a rondar os 84 mil euros.

Evolução do Total dos Rendimentos
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O quadro seguinte discrimina detalhadamente o projeto de Orçamento para 2014.

Orçamento 2014

Ordem dos Engenheiros - Região Sul

ORÇAMENTO CORRENTE PARA 2014
(Euros)

GASTOS
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 e Estadas
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 (facturas)
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

RENDIMENTOS
8 100

46 800
3 000
13 200
22 800
67 000
40 000
27 000
28 500
0
45 950
13 450
8 000
0
12 400
12 100
17 100
38 300
43 300
59 300
184 500
27 400
32 900
91 000
0
14 500
18 700
21 900
73 300
14 900
47 300
11 100
101 500
18 000
10 000
17 500
9 000
5 000
22 400
15 400
4 200
5 600
772 050

71 Vendas
Mercadorias
Publicações

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

64 Gastos de Depreciação e de Amortização
68 Outros Gastos e Perdas
Impostos
Prémio Inovação Jovem Engenheiro
Donativos, subsidios e outros apoios concedidos
Outros

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

2 368 000
-1 230 400
1 137 600
86 200
1 223 800

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

2 500
0
2 500
45
2 545

Declarações e Certificados de Inscrição
Formação
Lazer e Desporto
Cedência de Instalações e Meios
Taxa de candidatura
Transferência p/ o CDN
Outras rubricas

84 500
191 200
17 500
16 900
57 200
- 57 200
8 000
318 100

Vendas + Prestações de Serviços

75 Subsídios à Exploração
Do Estado e Outros Entes Públicos
De Outras Entidades

78 Outros Rendimentos e Ganhos
Comparticipação de Seguros
Outras Rubricas

79 Juros, Div. e Outros Rendim. Similares
63 Gastos com o Pessoal
Remunerações do Pessoal
Horas Extraordinárias e Trabalho Nocturno
Encargos sobre Remunerações
Outras Rubricas

6 000
3 000
9 000

1 553 445

0
0
0

35 000
20 100
55 100

84 000

535 100
14 400
120 600
19 400
689 500

152 500

2 450
17 500
12 950
35 400
68 300
500
1 690 950
1 595
1 692 545

TOTAL DOS RENDIMENTOS

1 692 545

Aprovado na reunião do Conselho Diretivo da Região Sul realizada em 11 de dezembro de 2013.
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

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
Orçamento para o Exercício de 2014.
O Conselho Fiscal, tendo apreciado o Plano de Atividades e considerando que os pressupostos do
Orçamento para o Exercício de 2014 são coerentes e exequíveis, é de parecer que a Assembleia
Regional aprove a proposta de Orçamento para o Exercício de 2014 apresentada pelo Conselho
Diretivo.

O Conselho Fiscal,
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Presidente
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