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Ata da reunião de 06 de março de 2019 

Auditório Armando Lencastre, Sede, Lisboa 

17h00 

A Assembleia foi convocada no dia 18 de janeiro de 2019 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 

António Freire de Oliveira, Secretário 

Cândida Carreira Torres dos Santos Vacas de Carvalho, Delegada-Adjunta da Delegação 

Distrital de Évora (*) 

Ordem de trabalhos:  

1. Discussão e votação do Relatório e Contas 2018 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 em exercício do 

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

Contas 2018 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. Pedro Eduardo Passos da Cunha Serra, a mesa foi 

completada por um membro da Assembleia, convidado pelo Presidente, tendo a Assembleia, 

no momento, ratificado essa escolha. 
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O Presidente em exercício 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 

2018, 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 2018 (Anexo nº 1). 

Referiu, ainda, que, à semelhança de anos anteriores, tinha sido acordado, entre o Conselho 

Diretivo da Região Sul e o Conselho Disciplinar, que a atividade deste órgão fosse apresentada 

em documento autónomo (Anexo nº 2). 

A seguir, o Presidente da Mesa da Assembleia Regional convidou a Presidente do Conselho 

Fiscal, Engª Teresa Maria de Vasconcelos Lima Nogueira Simões Cavalheiro, a intervir; esta 

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 dispensou-se 

de mais comentários, remetendo para o Parecer que consta do documento do Relatório e 

Contas 2018. 

Terminada a apresentação do Relatório e Contas de 2018, 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 Rui Barreiro, Delegado-Distrital de Santarém, que 

solicitou esclarecimentos para o acréscimo significativo no valor da rúbrica da Comunicação – 

Correios na Demonstração de Resultados, dado que, com a implementação do SIGOE o custo 

com os correios deveria decrescer. 

O Presidente em exercício do Conselho Diretivo, esclareceu que tal acréscimo se ficou a dever 

à expedição postal de calendários de secretária 2019, para todos os membros da Região Sul, 

no final do ano de 2018. 

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

votação o Relatório e Contas 2018 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 2018, 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”, e, antes de abrir inscrições à 

Assembleia para apresentação de pontos de interesse para a Ordem dos Engenheiros, o 

Presidente da Mesa da Assembleia Regional referiu que o Relatório e Contas 2018 aprovado 

será o ultimo do presente mandato, dado que os novos membros eleitos no passado dia 9 de 
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fevereiro irão tomar posse no próximo dia 26 de março. Referiu ainda que este mandato foi 

marcado por duas suspensões do mandato do Presidente eleito do Conselho Diretivo da 

Região Sul, Engº António Laranjo, tendo o Engº Jorge Grade Mendes assumido por duas vezes 

a presidência do Conselho Diretivo da Região Sul. O Engº Luís Mira Amaral salientou a forma 

competente, dedicada e empenhada com que o Engº Jorge Grade Mendes desempenhou o 

cargo de Presidente em exercício. Por esse motivo, e destacando as condições difíceis em que 

o Engº Jorge Grade Mendes exerceu a funções de Presidente em exercício, propôs o registo de 

um voto de louvor ao Engº Jorge Grade Mendes, como reconhecimento e agradecimento pela 

forma esforçada e empenhada como conduziu o Conselho Diretivo da Região Sul durante os 

dois períodos de suspensão do mandato. 

Face ao exposto, o Presidente da Mesa da Assembleia Regional submeteu à votação de um 

voto de louvor e de agradecimento ao Engº Jorge Grade Mendes como reconhecimento pela 

forma como como conduziu o Conselho Diretivo da Região Sul durante os dois períodos de 

suspensão do mandato do Presidente eleito, Engº António Laranjo. 

O voto de louvor foi aprovado por unanimidade. 

De seguida o Presidente da Mesa da Assembleia Regional deu a palavra ao Presidente do 

Conselho Disciplinar, Engº Bernardo Mira Delgado, que começou por agradecer o apoio 

prestado pelos restantes órgãos da Região Sul ao Conselho a que preside. Depois de uma 

breve exposição da atividade do Conselho Disciplinar durante o ano transato (que se encontra 

devidamente descrita no Anexo nº 2), terminou a sua intervenção com uma palavra especial 

de apreço ao Engº Luis Leite Pinto, que, por vontade própria, não continuará a fazer parte 

deste Órgão no próximo mandato. 

Ocorreu ainda a intervenção do Presidente da Mesa da Assembleia Regional, referindo-se a 

uma questão que considera premente: a comunicação. Considera que, atualmente, as redes 

sociais são de extrema relevância, e, na sua opinião, a Ordem dos Engenheiros deverá recorrer 

mais às redes sociais como forma de comunicação.  

Terminou a sua intervenção agradecendo ao staff da Região Sul, liderado pelo Dr. António 

Marques, todo o apoio e colaboração prestados no decorrer de todo o processo eleitoral. Quis 

ainda fazer um agradecimento muito sincero e especial ao Engº António Freire de Oliveira, 

Secretário da Mesa da Assembleia Regional, pelo apoio que lhe prestou numa fase complicada, 

especialmente no dia do ato eleitoral.  Por tudo isso, manifesta o seu agradecimento em 

público pelo grande suporte que o Engº António Freire de Oliveira lhe concedeu. 
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De seguida interveio a Engª Catherine Berger Hamard, recente membro da Ordem dos 

Engenheiros, inscrita no Colégio de Agronómica, tendo referido que considera interessante a 

possibilidade dos membros da Ordem dos Engenheiros terem acesso aos nomes/contactos dos 

colegas da mesma especialidade, o que permitiria uma troca de informação e partilha de 

ideias, e, consequentemente, uma melhoria dos atos de engenharia. Esta necessidade é mais 

sentida pelo facto de se encontrar fora de Lisboa. 

O Presidente em exercício do Conselho Diretivo respondeu à sua intervenção referindo que as 

Delegações Distritais têm uma maior proximidade com os membros e o objetivo de estimular a 

participação local dos  Membros, tendo sugerido que a Engª Catherine Berger Hamard se 

desloque à Delegação Distrital mais próxima (no seu caso a Delegação Distrital de Évora), para 

discutir a questão apresentada com o Delegado-Distrital. 

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.  

 

Anexos: 

 1. Relatório e Contas 2018 e Parecer do Conselho Fiscal; 

2. Relatório do Conselho Disciplinar da Região Sul. 

 


