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Ata da reunião de 8 de março de 2022  

Auditório Armando Lencastre, Sede, Lisboa 

17h30 

A Assembleia foi convocada no dia 25 de fevereiro de 2022 de acordo com o estabelecido na 

alínea b) do n.º 2 do Art. 47.º do Estatuto da Ordem dos Engenheiros. 

A Mesa da Assembleia Regional foi constituída pelos seguintes membros: 

Luís Fernando de Mira Amaral, Presidente 

Pedro Cunha Serra, Secretário  

António Freire de Oliveira, Secretário 

Ordem de trabalhos:  

1. Discussão e votação do Relatório e Contas 2021 do Conselho Diretivo da Região Sul e 

do parecer do Conselho Fiscal; 

2. Informações sobre outros assuntos. 

 

Ponto Prévio 

Devido à pandemia COVID-19, a Assembleia Regional deliberou realizar a presente reunião em 

modo híbrido. 

Em conformidade com a convocatória, os Membros da Assembleia que pretenderam participar 

efetuaram o seu registo prévio através do Balcão Único eletrónico (SIGOE). Aos inscritos foi 

enviado um link da plataforma Zoom para acesso e participação nesta reunião. 

 

Estando a Assembleia convocada para as 17h30 e tendo-se registado que, a essa hora, não 

estava reunido o quorum necessário para a Assembleia funcionar, o Presidente da Mesa da 

Assembleia Regional do Sul, Eng. Luís Mira Amaral, deu início à sessão, pelas 18h00, tendo 

procedido à leitura da convocatória. 

Passou-se de imediato à discussão do primeiro ponto da Ordem de Trabalhos, tendo o 

Presidente da Mesa da Assembleia Regional do Sul solicitado ao Presidente do Conselho 
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Diretivo da Região Sul, Engº Luís Machado, para apresentar o Relatório e Contas 2021 do 

Conselho Diretivo. 

O Presidente do Conselho Diretivo começou por saudar e agradecer a participação de todos os 

Membros nesta Assembleia, bem como os órgãos da Região Sul aqui representados e os 

colaboradores da Região Sul.  

Passou à apresentação da parte relativa ao Relatório de Atividades de 2021, tendo abordado, 

de forma sucinta, todos os pontos que dele fazem parte integrante (Anexo nº 1).  

Passou, de seguida, à apresentação das Demonstrações Financeiras, que também constam do 

Relatório e Contas 2021 (Anexo nº 1).  

A seguir o Presidente da Mesa da Assembleia Regional remeteu para o Parecer do Conselho 

Fiscal que consta do documento do Relatório e Contas 2021 bem como para a proposta de 

Aplicação de Resultados apresentada. 

Terminada a apresentação do Relatório e Contas de 2021, o Presidente da Mesa da Assembleia 

Regional agradeceu e colocou à disposição da Assembleia Regional um período para discussão 

e apresentação de eventuais esclarecimentos. 

A primeira intervenção, por parte do próprio Presidente da Mesa da Assembleia Regional, fez 

referência ao reforço da solidez financeira da Região Sul face ao ano transato. Referiu a 

redução dos fornecimentos e serviços externos, dos gastos com pessoal e das imparidades. 

Felicitou também o Conselho Diretivo pelo aumento expressivo dos juros, principalmente por 

atravessarmos um período em que as taxas não aumentam.  

De seguida interveio o Engº António André, Delegado Distrital de Faro, que começou por 

felicitar o Conselho Diretivo da Região Sul pelas contas apresentadas e pela significativa 

recuperação de quotas em atraso. Prosseguiu afirmando que, face aos resultados obtidos, a 

Região Sul poderá refletir na possibilidade de dar mais benefícios aos seus Membros, 

nomeadamente na área da formação. Referiu ainda que o Conselho Diretivo da Região Sul 

deverá repensar no alargamento do horário do funcionamento das Delegações Distritais pois a 

abertura apenas às 17h00 compromete os contactos que têm de ser estabelecidos por 

exemplo com algumas entidades públicas que, entretanto, encerram antes dessa hora. Na 

sequência da política de proximidade da Região Sul com os seus membros, terminou a sua 

intervenção sugerindo a criação de uma Delegação Distrital em Beja, dado ter vindo a sentir 

esse ensejo por parte dos colegas dessa área com quem tem contactado. 

De seguida interveio o Engº Fernando Pinho, Coordenador do Conselho Regional do Colégio de 

Engenharia Civil, que deu os parabéns ao Conselho Diretivo pelo trabalho desenvolvido e pelos 

resultados apresentados e manifestou a sua continua disponibilidade para responder aos 

interesses e necessidades dos membros. 
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O Presidente do Conselho Diretivo agradeceu as intervenções e começou por salientar que o 

Conselho Diretivo tem tido uma grande preocupação com a questão dos juros, gerindo as 

aplicações financeiras com equilíbrio e com risco mitigado. Em relação à formação aos 

membros, o Conselho Diretivo pretende continuar a incentivar esta área, com a incrementação 

de mais ações formativas, redução de custos de inscrição e aumento do número de 

participantes através do sistema híbrido. Referiu ainda que o Conselho Diretivo está atento às 

grandes áreas de concentração de engenheiros, nomeadamente Beja, Setúbal e Sines, que 

serão alvo de reflexão. 

 Não havendo mais intervenções, o Presidente da Mesa da Assembleia Regional submeteu à 

votação o Relatório e Contas 2021 do Conselho Diretivo da Região Sul e do parecer do 

Conselho Fiscal proposto pelo Conselho Diretivo da Região Sul, o qual foi aprovado por 

unanimidade. 

O Relatório e Contas 2021, aprovado por unanimidade, ficará anexo a esta Ata (Anexo nº 1). 

Concluída a discussão do ponto 1 da Ordem de Trabalhos, passou-se à discussão do ponto 2, 

um ponto genérico para “Informações sobre outros assuntos”, tendo o Presidente da Mesa da 

Assembleia Regional aberto as inscrições para apresentação de pontos de interesse para a 

Ordem dos Engenheiros. 

Ocorreu a intervenção do Engº António André, Delegado Distrital de Faro, que começou por 

felicitar todos os colegas eleitos para o mandato 2022-2025. Reiterou a preocupação 

anteriormente manifestada pelo facto de alguns colegas, inadvertidamente, saírem da mailing 

list da Região Sul, deixando, assim, de receber comunicados eletrónicos. Sugeriu que se arranje 

um mecanismo de validação dos contactos dos membros de forma a permitir a recuperação 

dos mesmos (como por exemplo o envio de uma SMS aos membros, de três em três meses, 

para validar contactos). Solicitou ainda esclarecimentos sobre o ponto de situação referente às 

declarações da Ordem dos Engenheiros a emitir aos seus membros ao abrigo do protocolo 

celebrado com a ANEPC, manifestando-se preocupado com a morosidade da emissão destas 

declarações. 

O Presidente do Conselho Diretivo da Região Sul agradeceu as questões pertinentes colocadas 

e assegurou que a situação da atualização dos contactos é uma grande preocupação Conselho 

Diretivo, afirmando que a evolução informática e resolução eficaz de situações como a 

apontada será um dos grandes objetivos do Conselho para o próximo mandato. Relativamente 

à questão da ANEPC, referiu que o processo é da competência não apenas da Região Sul, mas 

sim à Ordem dos Engenheiros como um todo. Adiantou que está a acompanhar pessoalmente 

este assunto e que, de acordo com informação prestada pelo Bastonário eleito, as declarações 

estarão atualizadas e pronta a ser emitidas até ao final de março. 
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Não tendo havido intervenções e nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa da 

Assembleia Regional começou por referir que esta foi uma última Assembleia do mandato que 

presidiu. Agradeceu aos restantes membros da Mesa da Assembleia o grande apoio e 

disponibilidade que sempre demostraram ao longo dos dois mandatos, afirmando ter sido um 

enorme prazer trabalhar com esta equipa, pelo que deixa uma manifestação de gratidão. De 

seguida desejou ao Presidente do Conselho Diretivo as maiores facilidades para o próximo 

mandato e referiu o enorme gosto que teve em colaborar com ele, elogiando a forma como 

tem conduzido os destinos da Região Sul. Com emoção fez uma sentida evocação à memória 

dos colegas e amigos que partiram tragicamente no ano de 2020, nomeadamente o Engº Jorge 

Grade Mendes e o Engº Arnaldo Pêgo, grandes profissionais e com grandes qualidades 

humanas, que deixaram uma perda irreparável e uma grande saudade. Agradeceu ainda aos 

Serviços da Região Sul, na pessoa do Dr. Carlos Gonçalves, todo o apoio e profissionalismo 

demostrados ao longo do mandato.  

Agradeceu a presença de todos e, pelas 19h30, deu por encerrada a sessão, da qual se lavrou a 

presente Ata.  

 

Anexos: 

 1. Relatório e Contas 2021 e Parecer do Conselho Fiscal. 

 


