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Ata da reunião de 04 de março de 2020 

Auditório Armando Lencastre, Sede, Lisboa 

17h00 

A Assembleia foi convocada no dia 27 de janeiro de 2020 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 Eduardo Passos da Cunha Serra, Secretário  

Catrina Gentil Berger, Membro da Assembleia (*) 

Ordem de trabalhos:  

1. Discussão e votação do Relatório e Contas 2019 do Conselho Diretivo da Região Sul e 

do parecer do Conselho Fiscal; 

2. Informações sobre outros assuntos. 

 

Estando a Assembleia convocada para as 17h00 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 17h30, 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 

Diretivo da Região Sul, Engº Jorge Grade Mendes, para apresentar o Relatório e Contas 2019 

do Conselho Diretivo. 

_____________________________________________________________ 

 (*) De acordo com o nº 2 do Artigo 4º do Regulamento da Assembleia Regional, na ausência do 

Secretário da Mesa da Assembleia, Eng. António Freire de Oliveira, a mesa foi completada por 

um membro da Assembleia, convidada pelo Presidente, tendo a Assembleia, no momento, 

ratificado essa escolha. 
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O Presidente do Conselho Diretivo começou por agradecer a presença de todos os Membros, 

após o que passou à apresentação da parte relativa ao Relatório de Atividades de 2019, 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 2019 (Anexo nº 1). 

A seguir, o Presidente da Mesa da Assembleia Regional solicitou ao Presidente do Conselho 

Fiscal, Engº Manuel Azevedo Leite Braga, a sua intervenção; este interveio, em nome do 

Conselho Fiscal da Região Sul, referindo que o Conselho Fiscal fez o devido acompanhamento e 

apreciação das contas da Região Sul durante o ano e manifestando o seu apreço ao Conselho 

Diretivo pela solidez da atividade exercida e pelos resultados obtidos. Terminou a sua 

intervenção remetendo para o Parecer que consta do documento do Relatório e Contas 2019. 

Terminada a apresentação do Relatório e Contas de 2019, o Presidente da Mesa da Assembleia 

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

e apresentação de eventuais esclarecimentos. 

Ocorreu, então, a intervenção do Engº João Líbano Marques, Coordenador do Conselho 

Regional do Colégio de Engenharia Química e Biológica, manifestando a sua surpresa e 

preocupação com o valor de quotas em dívida. Questiona como poderá ser gerido este 

problema. 

O Presidente do Conselho Diretivo respondeu, esclarecendo que há uma proposta, que está a 

ser discutida no âmbito do Conselho Diretivo Nacional, a fim de que a solução desta 

problemática seja adoptada de forma harmoniosa entre toda as Regiões da Ordem dos 

Engenheiros. Acrescentou que na Região Sul têm sido enviadas missivas a todos os membros 

com quotas e dívida, sendo que uma pequena percentagem regulariza a sua situação. Reiterou 

que esta situação é uma preocupação do Conselho Diretivo e está a ser discutida a nível 

nacional para que a medida a tomar seja única. 

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

Engenharia Civil, deixando uma reflexão: em relação aos membros reformados que poderão 

pedir a isenção de encargos e não o fazem, entende que deveria haver um mecanismo que 

concedesse essa isenção de forma automática assim que o membro passe à situação de 

reformado. 

Ocorreu ainda a intervenção do Engº Rui Barreiro, Vogal do Conselho Diretivo, remetendo para 

a questão da cobrança de quotas. Tal como o Presidente do Conselho Diretivo já havia 

referido, desde 2014, com a alteração do Estatuto da Ordem dos Engenheiros, há que cumprir 

os procedimentos estatutários, não sendo permitido cancelar todos os membros com quotas 

em dívida. Segundo o Estatuto em vigor, para o fazer, terão de ser instaurados processos 
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disciplinares a cada um dos membros com quotas em dívida. Para já, o Conselho Diretivo 

entende que não deve accionar instâncias tão fortes. 

O Presidente da Mesa da Assembleia interveio, verificando que as aplicações da Região Sul se 

encontram em caixa e em depósitos no ativo corrente. 

O Presidente do Conselho Diretivo afirmou que entende que não se devem acumular 

resultados mas sim aplicá-los em prol dos seus membros, nomeadamente na organização e 

oferta de acções diversas, como a formação. Para que se possam oferecer mais ações aos 

membros, a Região Sul necessita de uma estrutura de recursos humanos adequada, que 

permita responder a todas ações e à sua implementação. Continuou a sua intervenção 

afirmando que o maior investimento que se deve proporcionar aos membros deverá ser na 

área da formação. No entanto, as instalações atuais da Região Sul não têm capacidade para a 

realização das actividades que seriam desejáveis, o que se revela um problema para que se  

possa prestar um serviço de excelência aos membros. 

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

votação o Relatório e Contas 2019 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 2019, 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. 

Não tendo havido intervenções e nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa da 

Assembleia Regional agradeceu ao Conselho Diretivo da Região Sul e aos restantes Órgãos da 

Região Sul a colaboração prestada. Agradeceu, ainda, a presença de todos e, pelas 19h00, deu 

por encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente Ata.  

________________________________ 

Luís Fernando de Mira Amaral 
Presidente da Mesa da Assembleia Regional 

Anexos: 

 1. Relatório e Contas 2019 e Parecer do Conselho Fiscal. 

 


