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Cara(o)s Colegas

Com o encerramento das contas do exercício de 2014, inicia-se também o último ano do nosso 2º mandato, já
que no início de 2016 haverá lugar a novo processo eleitoral.
Por isso, de alguma forma, este Relatório de gestão não pode deixar de espelhar o que foi a nossa atividade ao
longo de mais outro exercício, marcada, reconheça-se, pelo cumprimento dos compromissos constantes do
nosso programa de candidatura.
Foi, pois, 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 melhorar a
imagem e dignificar a nossa associação profissional, procurando criar condições que nos permitam servir, cada
vez melhor, os Engenheiros, reforçando a comunicação e interação com os nossos membros.
Com a aquisição e com a inauguração das novas instalações das Delegações Distritais de Faro e Portalegre,
encerrámos um importante ciclo de investimentos, tendo a Região Sul ficado dotada de novas e dignas
instalações em todas as quatro sedes de concelho onde temos Delegações Distritais.
O Conselho Diretivo da Região Sul vê, desta forma, realizado um muito importante objetivo a que se propôs e
que contribui de forma relevante para a afirmação da nossa Região e da Ordem dos Engenheiros.
Paralela e complementarmente, continuámos a apostar na melhoria dos serviços e das condições em que é
prestado o atendimento aos membros, na procura constante de respostas para as suas necessidades e
prioridades, nomeadamente na área da formação e capacitação e, sobretudo, no incremento de iniciativas e
eventos que vão ao seu encontro, como decorre do conteúdo deste Relatório de Gestão.
Permitam-me, no entanto, que saliente algumas iniciativas que foram levadas a cabo, e às quais atribuo uma
importância especial.
Refiro-me à criação do Conselho Consultivo de Engenheiros Conselheiros da Região Sul e do Núcleo Consultivo
de Associações de Estudantes da Região Sul, órgãos consultivos da maior importância, dos quais o Conselho
Diretivo pretende tirar o maior proveito em prol da Ordem, e o ciclo de debates "A Palavra aos Membros", que,
pela sua importância e adesão, é uma iniciativa a repetir no corrente ano.
A formação e o futuro dos jovens estudantes de engenharia, bem como a situação 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, para que rejuvenesçam a nossa associação profissional,
assegurando o seu futuro e daí a forte aposta que fizemos na celebração de Protocolos com todas as escolas
superiores de engenharia da Região Sul, alguns dos quais já foram concretizados.
Temos, pois, continuado a olhar para dentro da Região Sul e a assegurar a sua gestão de uma forma que
pensamos ser mais moderna e ativa, numa caminhada onde os Conselhos Regionais de Colégio e as Delegações
Distritais, são parceiros fulcrais e intervenientes, sendo de destacar a sua entrega e ajuda.
É nesta postura que, para além de prestarmos contas públicas do exercício de 2014, nos continuamos a
posicionar para mais um ano de trabalho, numa permanente disponibilidade para todos os desafios que a
Ordem dos Engenheiros nos coloque.

Repetindo-me, conforme tenho referido nos 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

O número total de membros inscritos na Região Sul cifrava-se, no final do ano de 2014, em 25 010 membros, o
que corresponde a uma redução de cerca de 1,6% relativamente ao ano anterior.
Para este facto, contribuiu decisivamente a redução, na mesma percentagem, do número de membros
Efetivos, que passou do máximo histórico de 23 317, atingindo no final de 2013, 22 946 inscritos no fim de
2014, o que corresponde a uma quebra de 371 associados.
Apesar das facilidades concedidas pelo Conselho Diretivo, reiteradamente expostas individual e
personalizadamente aos membros abrangidos, verificou-se a inevitabilidade de se recorrer à suspensão de
mais de meio milhar de membros efetivos, que se encontravam em situação de incumprimento estatutário no
que respeita ao pagamento de quotas, que não regularizaram em 2013 e 2014, nem responderam aos
sucessivos apelos que lhes foram dirigidos nesse sentido, num balanço negativo que não foi compensado pela
entrada de novos membros efetivos.
Também na categoria de membro estagiário se verificou um decréscimo líquido de 53 membros, que também
contribuiu, embora em dimensão mais limitada, para a quebra do número total de inscritos na Região Sul.
Estes dados evidenciam o efeito continuado das dificuldades económicas e de emprego que afetam numerosos
membros da Ordem dos Engenheiros que, consequentemente, deixam de cumprir a obrigação estatutária de
pagar as suas quotas ou que, tendo passado a trabalhar no estrangeiro, acabam por se desligar da sua Ordem
profissional, situação que procuramos combater, nomeadamente através da apreciação individual de cada caso
e com possibilidades de acordos pontuais para a liquidação das quotas de forma fracionada.
O quadro seguinte sistematiza a evolução do número de membros inscritos na Região Sul, por categorias, ao
longo dos últimos anos.
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Correspondente
TOTAL

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

Complementarmente, para uma informação mais detalhada da distribuição dos membros inscritos na Região
Sul por Colégios de Especialidade, tanto globalmente, como por categoria, apresentam-se o quadro e gráficos
seguintes.

744

Ambiente
970

73

27

5

3

30

24

1

28

28

164

163

424

1 477

59

63

14

30

48

30

5

316

32

182

242

456

Estagiário Estudante

Categoria

25 557

876

419

182

320

1 879

283

128

1 959

543

3 586

4 973

10 409

Soma

23 317

779

332

162

282

1 778

237

123

1 587

497

3 273

4 586

9 681

Efetivo

Nota: Dados relativos aos membros com inscrição em vigor em 31 de dezembro de cada ano.
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A Região Sul da Ordem dos Engenheiros celebrou, pelo quarto ano consecutivo, o seu Dia Regional do
Engenheiro que, em 2014, teve lugar na cidade de Tomar, distrito de Santarém.
A cidade templária acolheu cerca de 250 membros e convidados institucionais durante os dias 16, 17 e 18 de
maio, num evento que teve início com a receção no Salão Nobre da Câmara Municipal de Tomar.
O programa continuou na parte da manhã do dia 17, em que os colegas e seus familiares tiveram oportunidade
de conhecer alguns dos ex-libris turísticos do distrito de Santarém, através de quatro visitas culturais que
decorreram em paralelo: uma visita ao Convento de Cristo, outra ao Santuário de Fátima e à Basílica da
Santíssima Trindade e, ainda, duas visitas guiadas aos Centros Históricos de Tomar e de Ourém.
Na Sessão Solene, que decorreu na tarde do dia 17 de
maio, cerca de 250 membros e convidados estiveram
presentes na Quinta de Azinhais.
Além das intervenções do Bastonário da Ordem dos
Engenheiros, Carlos Matias Ramos, do Presidente do
Conselho Diretivo da Região Sul, Eng. Carlos Mineiro
Aires, do Vice-Presidente da Câmara Municipal de Tomar,
Rui Serrano e do Delegado Distrital de Santarém, José
Adriano Soares Lopes, foi prestada homenagem ao Eng.
Gonçalo Ribeiro Telles, teve também lugar a entrega do
Prémio Inovação Jovem Engenheiro 2013.
Depois da sessão, no Convento de Cristo, uma recriação medieval deu o mote para o jantar de
confraternização.

As comemorações do Dia Regional do Engenheiro terminaram no
domingo, 18 de maio, com três atividades de lazer, que decorreram
também em simultâneo: uma prova de Karts, que teve lugar no
Kartódromo de Almeirim, uma visita à Casa Cadaval e um Cruzeiro na
Albufeira de Castelo de Bode.

O Conselho Diretivo da Região Sul promoveu um ciclo de debates "A Palavra aos membros: O papel da Ordem
dos Engenheiros hoje e no futuro” tendo-se realizado 4 sessões, que tiveram lugar nos seguintes dias e locais:


16 de julho, na Sede, em Lisboa



30 de setembro, na Delegação Distrital de Santarém



2 de outubro, na Delegação Distrital de Faro



15 de outubro, na Delegação Distrital de Évora

Estas sessões decorreram sempre com uma inusitada presença de muitos membros e com debates muito
participados sobre questões relevantes para a Engenharia Nacional, o que permitiu iniciar um novo ciclo de
proximidade aos órgãos da Região Sul, tanto mais que, a partir daí, todos podem continuar a enviar sugestões e
contributos para o e-mail dedicado: avozdosmembros@sul.ordemdosengenheiros.pt.
O Presidente do Conselho Diretivo da Região Sul invariavelmente iniciou as diversas sessões com a exposição
das motivações para esta iniciativa inédita, promovida pela Região Sul e que visa dotar o seu Conselho Diretivo
do conhecimento dos pontos de vista e opiniões dos seus membros, a fim de poder dar resposta, de forma
adequada, à alteração de paradigmas na engenharia, tanto ao nível da formação académica, como na
empregabilidade e na situação profissional dos engenheiros, incrementando, assim, a proximidade aos atuais
membros e tentando compreender as necessidades dos potenciais.
No início da sessão que decorreu em Faro, teve, ainda, lugar a assinatura do contrato de adjudicação da
empreitada da nova Sede da Delegação Distrital de Faro, entretanto já concluída e inaugurada.

Tendo consciência de que, apesar do relevante significado da outorga do nível de qualificação de membro
Conselheiro e do conhecimento e elevado nível técnico e cultural destes membros, os quais, na maior parte
dos casos, também detêm um profundo conhecimento dos problemas relacionados com que os Engenheiros e
a Engenharia portuguesa se debatem, na prática nunca são chamados a participar na vida da Ordem dos
Engenheiros, nem existem mecanismos que permitam que possam ser ouvidos, sempre que oportuno e
necessário, na sua qualidade de Conselheiros.
Por essas razões e a fim de poder tirar partido do conhecimento e sapiência de tão eméritos membros, o
Conselho Diretivo da Região Sul deliberou criar um Conselho Consultivo de Engenheiros Conselheiros da Região
Sul, cujo objetivo é poder aproveitar e contar com colaboração dos mais de cem Conselheiros inscritos na
Região Sul e distribuídos pelas diversas Especialidades, auscultando, sempre que necessário, a sua opinião e
pontos de vista, como suporte e fundamento para eventuais decisões que se revelem estratégicas ou
determinantes para a vida e o futuro da Ordem dos Engenheiros e dos seus membros.
A primeira reunião deste Conselho realizou-se no dia
5 de novembro e reuniu cerca de cinquenta
Conselheiros no auditório da Sede, em Lisboa.
Depois do Presidente do Conselho Diretivo da Região
Sul ter apresentado as motivações que estiveram na
génese da proposta de criação deste Conselho e
feito o enquadramento atual da vida associativa e
dos problemas com que muitos membros se
confrontam, seguiu-se um debate onde intervieram
muitos dos Conselheiros presentes, cujas
intervenções foram pautadas pela oportunidade e
elevação, constituindo apontamentos a ter em conta
num quadro de reavaliação do posicionamento e da atuação da Ordem dos Engenheiros, no sentido de a tornar
mais participada, dinâmica, interventiva, disponível e aberta ao exterior.

O Conselho Diretivo da Região Sul deliberou criar um Núcleo Consultivo de Associações de Estudantes da
Região Sul, com o objetivo de poder aproveitar a visão e conhecimento sobre outras realidades e aspirações de
quem se encontra na porta de entrada de uma carreira profissional, auscultando e sabendo ouvir a sua opinião
e pontos de vista, como suporte e fundamento para eventuais decisões que se revelem estratégicas ou
determinantes.
Com esta iniciativa, e na linha do que tem sido o seu posicionamento, o Conselho Diretivo da Região Sul
pretende dar continuidade à aproximação aos estudantes de engenharia, envolvendo-os e apelando à sua
participação ativa na vida da sua futura associação profissional.

Assim, no dia 3 de novembro foi celebrado o Acordo de Colaboração que formalizou a criação deste Núcleo
Consultivo com a participação de 11 Associações de Estudantes da Região Sul.
Na cerimónia de assinatura do Acordo usaram da palavra o Presidente do Conselho Diretivo da Região Sul, e,
em representação das Associações de Estudantes signatárias, os Presidentes das Associações do Instituto
Superior Técnico e do Instituto Superior de Agronomia, evento que terminou com um lanche/convívio,
abrilhantado pela atuação da Tuna do IST (TUIST).

Por iniciativa da Região Sul da Ordem dos Engenheiros foi proposta ao Conselho Diretivo Nacional (CDN), e
aprovada por este, a redação de um Código de Ética e Deontologia (CE&D) para a Ordem dos Engenheiros que,
além de incorporar as disposições já constantes do atual Estatuto, no Titulo II – Deontologia Profissional (art.º
81º a 89º), passe a integrar aspetos mais atuais e modernos, relacionados com a responsabilidade social e
comportamental da nossa associação profissional e dos seus membros, incluindo compromissos e assunção de
obrigações éticas e sociais, o que, à luz das boas práticas atuais, constitui atualmente uma lacuna na nossa
organização.
Neste sentido, e no âmbito da mesma proposta, foi também aprovada a constituição de uma comissão, que
será coordenada pelo Eng. João Bártolo, e que integrará elementos de órgãos da Ordem dos Engenheiros,
tendo como objetivo assegurar a elaboração de uma proposta para o referido Código, de uma forma que se
pretende transparente e constantemente partilhada por todas as Regiões e Secções Regionais.

Dando continuidade ao objetivo do nosso programa eleitoral, de proceder à renovação das instalações das
Delegações Distritais da Região Sul, de forma a proporcionar aos membros melhores facilidades e condições de
atendimento e, aos próprios órgãos e trabalhadores da Região Sul, melhores condições de funcionamento e
trabalho, realizaram-se, em 2014, as empreitadas de remodelação dos espaços que haviam sido adquiridos, em
dezembro de 2013, para reinstalação das Delegações Distritais de Faro e de Portalegre.
A nova sede da Delegação Distrital de Portalegre foi inaugurada no dia 15 de novembro, numa cerimónia
presidida pelo Bastonário da Ordem dos Engenheiros, Eng. Carlos Matias Ramos, que contou com a presença
da Presidente da Câmara Municipal de Portalegre, Dra. Maria Adelaide Teixeira, do Presidente do Conselho
Diretivo da Região Sul, Eng. Carlos Mineiro Aires, do Delegado Distrital de Portalegre, Eng. Rui Brasão Antunes,
para além de outros ilustres convidados e membros da Ordem residentes no Distrito.

As obras da Delegação Distrital de Faro embora tivessem ficado praticamente concluídas no final de 2014, as
novas instalações apenas foram inauguradas em 17 janeiro de 2015.
Concretizado este ciclo de investimentos, que se inseria na política de atuação que constava da nossa
candidatura, a partir desse dia, todas as Delegações Distritais da Região Sul ficaram dotadas de novas
instalações, agora com a dignidade que os nossos membros e a nossa associação profissional merecem,
contribuindo para que a Ordem dos Engenheiros tenha a sua imagem melhorada oferecendo uma maior
proximidade entre a sede Regional, em Lisboa, e as Delegações Distritais.

Foi celebrado, em 12 de novembro, um Protocolo de Cooperação entre a Ordem dos Engenheiros e o Instituto
Superior de Engenharia de Lisboa, que foi outorgado pelos senhores Bastonário e Presidente do Conselho
Diretivo da Região Sul, em representação da Ordem dos Engenheiros, e pelos senhores Presidente e VicePresidente para os Assuntos Técnico-Científicos, em representação do ISEL.
A assinatura do documento teve lugar
durante o primeiro “Dia Aberto da Ordem
dos Engenheiros no Instituto Superior de
Engenharia de Lisboa” e marcou o início de
uma nova forma no já histórico
relacionamento existente entre as duas
instituições.

Por proposta do Conselho Diretivo da Região Sul, o Conselho Diretivo Nacional
deliberou por unanimidade atribuir a Medalha de Ouro da Ordem dos Engenheiros
ao Eng. Armando António Marques Rito, Membro inscrito na Região Sul que, pela
sua ação e mérito excecional, contribuiu de forma muito relevante para o progresso
da Engenharia, para o prestígio da Ordem dos Engenheiros e também para o bem
comum, distinção que lhe foi entregue publicamente aquando da celebração do Dia
Nacional do Engenheiro que teve lugar, no dia 22 de novembro, na cidade de Caldas
da Rainha.

A frequência e aprovação nos cursos de
Formação em Ética e Deontologia Profissional,
como é sabido, são obrigatórias para admissão
de novos membros efetivos e constituem
também uma oportunidade para uma reflexão
sobre o papel e a atuação do Engenheiro na
vida profissional e em sociedade.
Em 2014, foram realizadas na Região Sul três
novas edições destes cursos (edições 48.ª, 49.ª
e 50ª), como segue:

N.º de sessões
Curso

Datas

Teóricas

Práticas

N.º
Formandos

48.º

18, 24 e 25 de
janeiro

1

3

146

49.º

24, 30 e 31 de maio

1

3

140

50.º

20, 26 e 27 de
setembro

1

3

128

3

9

414

Totais

No total das três edições participaram e realizaram a prova escrita de avaliação 414 formandos, tendo todos
obtido aprovação, dos quais 111 com distinção.
No âmbito do Acordo de Cooperação assinado entre a Região Sul e a Secção Regional da Madeira da OE, a
Região Sul apoiou a organização de um Curso de Formação em Ética e Deontologia Profissional que decorreu
na cidade do Funchal, nos dias 28 e 29 de novembro, foi frequentado por cerca de oitenta participantes.

Na sequência e ao abrigo do protocolo de colaboração para a área da formação, celebrado em 2012 entre
Conselho Diretivo da Região Sul da OE e o Instituto Superior Técnico (IST), realizaram-se em 2014 cinco cursos.
Assim, de 15 de janeiro a 12 de março decorreu a primeira edição do Curso de Agilidade em Gestão de Projetos
e entre fevereiro e abril teve lugar a 3ª edição do Curso de Gestão para Engenheiros, a que seguiram, em maio,
um novo curso de Avaliação Económica e Multicritério, e, em outubro, uma nova edição do curso de Economia
para engenheiros.
Por fim, em novembro e dezembro houve lugar a um novo curso, o Curso de Engenharia da Decisão.
Todos os cursos tiveram uma afluência e participação significativas, o que constitui um incentivo para a sua
prossecução.

Em abril de 2014 concluiu-se a 12.ª edição do “Curso de Especialização em Gestão – Formação Avançada para
Engenheiros” e em setembro iniciou-se a 13.ª edição deste curso, curso que foi especialmente concebido em
parceria com o Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) para os membros da Ordem dos Engenheiros.
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.
A 12.ª 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 altamente positivos, tendo
também registado uma elevada frequência, o que certamente revela o valor desta ação de formação.

A Região Sul promoveu, em parceria com o British Council, três edições do Curso "English for the Engineering
Workplace”, cujas inscrições esgotaram no próprio dia da abertura, ação de formação que permitiu que mais
de seis dezenas de membros da Ordem dos Engenheiros melhorassem as suas competências linguísticas neste
idioma.
A 3ª edição do curso decorreu entre 8 de janeiro e 26 de fevereiro, a 4ª edição de 26 de março a 28 de maio e a
5ª edição entre 24 de setembro e 14 de novembro.
As três edições do curso decorreram em horário pós-laboral, na Sede da Região Sul da Ordem dos Engenheiros,
em Lisboa.

A Região Sul promoveu duas edições do Curso de Iniciação à Língua Espanhola, nas quais participaram mais de
três dezenas de membros, cuja primeira edição decorreu de 7 de janeiro a 13 de março e a segunda edição de
2 de outubro a 16 de dezembro, em horário pós-laboral, na Sede da Ordem dos Engenheiros, em Lisboa.

Cada uma das duas ações de formação teve a duração de 40 horas e resultou de uma parceria com o Instituto
Espanhol de Línguas, centro de referência no setor, reconhecido pela qualidade e excelência da formação que
ministra em Portugal.

Em 21 de janeiro de 2014, decorreu no Auditório da Ordem dos Engenheiros um Workshop sobre Apoio e
Financiamento ao Desenvolvimento de Negócios, promovido pelo Conselho Diretivo da Região Sul em parceria
com o IAPMEI - Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação e com a colaboração dos
Conselhos Regionais dos Colégios de Engenharia Civil e de Engenharia Química e Biológica. Quase uma centena
de participantes assistiu às seis palestras que constituíam o programa do evento, onde, no final, quatro
técnicos do IAPMEI proporcionaram consultas de atendimento personalizado a 16 participantes que se tinham
previamente inscrito para o efeito, e que tiveram assim a oportunidade de partilhar as suas ideias de negócio e
ver esclarecidas as questões específicas, para além de terem obtido aconselhamento técnico especializado.

O Conselho Diretivo da Região Sul promoveu, no dia 12 de maio, uma Conferência intitulada: "Brasil:
Oportunidades para Investimentos em Engenharia", que contou com o Eng. Joel Krüger, Presidente do
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (CREA- PR), Brasil, como orador principal.

O Conselho Diretivo da Região Sul da Ordem dos Engenheiros promoveu, a 23 de abril, o Seminário "Lei de
Bases da Política de Solos, Ordenamento do Território e de Urbanismo", que decorreu no auditório da Região
Sul da Ordem dos Engenheiros e que contou com a presença do Secretário de Estado do Ordenamento do
Território e da Conservação da Natureza.

A Região Sul da Ordem dos Engenheiros organizou, no dia 21 de maio, uma palestra intitulada "Cristóvão Colon
e Fernão de Magalhães, dois agentes secretos portugueses ao serviço de Portugal", que teve como orador
convidado o Eng. José Mattos e Silva.

Realizou-se, no dia 18 de junho, um encontro técnico
subordinado ao tema "Otimização da Produtividade de
Equipas de Projeto", promovido pelo Conselho Diretivo da
Região Sul, durante o qual foi apresentado um sistema de
informação, denominado Workplace, que permite avaliar a
rendibilidade de cada tarefa numa organização.
Esta ferramenta permite assegurar o registo das tarefas
confiadas a cada membro de uma equipa e o conhecimento
permanente, pelo seu coordenador, da sua situação de
execução, o que é particularmente útil quando uma equipa
se encontra geograficamente dispersa, por vezes em vários
fusos horários.
O sistema permite ainda centralizar toda a informação sobre o ciclo de vida de todas as tarefas, suas datas
chave e rastrear os tempos de execução reais das mesmas para posterior determinação rigorosa da
rendibilidade dos trabalhos, tornando fácil a partilha de informação em tempo real e assegura de forma natural
que o trabalho decorre com plena eficácia e em conformidade com as melhores práticas de gestão.

A APEB - Associação Portuguesa das Empresas de Betão Pronto, com o apoio do Conselho Diretivo da Região
Sul da Ordem dos Engenheiros, organizou, no dia 6 de novembro, um seminário subordinado ao tema "A
Gestão da Energia nas Organizações Industriais".
A utilização racional da energia é cada vez mais uma necessidade premente das sociedades modernas, seja no
meio urbano, seja no industrial, que compreende, não apenas a utilização eficiente e a conservação da energia,
mas o próprio consumo racional da mesma, cumulativamente com a otimização integrada dos recursos
energéticos e de suporte do respetivo processo de gestão.

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.

O Conselho Regional do Colégio de Engenharia Civil
colaborou com os Conselhos Regionais dos Colégios de
Engenharia Eletrotécnica, Mecânica, do Ambiente e
com a Comissão Executiva da Especialização em
Engenharia de Segurança, na organização do Ciclo de
Conferencias Smart Cities, iniciado em Abril e concluído
em Outubro, que incluiu 6 sessões subordinadas aos
seguintes temas:
-

Acessibilidades
Ciclo Urbano da Água e dos Resíduos
Infraestruturas Inteligentes
Edifícios e Património
Transportes do Futuro
Urbanismo

Ao longo das diversas sessões houve a oportunidade de ouvir um vasto leque de especialistas que partilharam
a sua abordagem aos temas, sob as múltiplas perspetivas que integram.
Foi assim possível antever possíveis respostas inteligentes, não só para os enormes desafios que as grandes
urbes atuais colocam, como também para modelos de desenvolvimento das que vão nascendo.
Realizou-se em 14 de Novembro uma Visita Técnica á Fábrica de Cimento Branco - Cibra Pataias com visita á
instalação de uma produção de micro-algas.
Trata-se da única Fábrica que em Portugal produz cimento branco, material de grande nobreza, cada vez mais
utilizado em obras de prestígio, unidade industrial que se destaca, desde logo pelo seu produto, mas também
pela inovação ao nível da procura de redução dos impactos que a sua atividade gera, com a instalação de
produção de micro algas que visa mitigar as emissões atmosféricas, contribuindo com matéria -prima para
inúmeras aplicações, nomeadamente para a indústria farmacêutica.

Em colaboração com os Colégios de Engenharia de Materiais e de Engenharia Química e Biológica, organizou o
workshop intitulado "A Nanotecnologia nos materiais de construção", que teve lugar no auditório sede, em
Lisboa, no dia 27 de fevereiro.
Este evento foi uma oportunidade para apresentar as novidades sobre os materiais nanoestruturados para a
indústria da construção e arquitetura e, embora a atividade de investigação e desenvolvimento neste setor seja
expressiva, a realidade mostra que a utilização da nanotecnologia continua a desempenhar um papel
subordinado ou limitado a nichos de mercado.
A apresentação do estado da arte deste campo da engenharia reveste-se, por isso, da maior importância, pelo
que a iniciativa constituiu-se, ainda, como excelente fórum para potenciais colaborações nos termos do
Programa Horizonte 2020, tendo-se verificado uma significativa presença de participantes nas 10 palestras que
fizeram parte do programa do Workshop.
Numa organização conjunta com o Conselho Regional do Colégio de Engenharia Naval realizou-se, em27 de
novembro, com a participação de um grupo de cerca de 40 engenheiros, uma visita técnica ao terminal de
contentores de Sines (Terminal XXI) conjugada com uma visita ao Mega Porta Contentores MSC VEJA, operado
pela Mediterranean Shipping Company, que impressiona pelo seu gigantismo (366,46 metros de comprimento,
capacidade de transporte de 13.000 contentores de 20 pés e 98218hp de potência do motor principal).
No âmbito desta visita, os visitantes tiveram a oportunidade de assistir a uma apresentação técnica com
enfoque nas soluções construtivas aplicadas nas diversas fases do terminal de contentores, tendo sido possível
ver, in loco, o alargamento do cais de 730 para 940 metros, a extensão do terrapleno e do respetivo molhe de
proteção.

O Conselho Regional do Colégio de Engenharia Eletrotécnica participou na organização conjunta do Ciclo de
Conferências Smart Cities, cuja informação mais relevante já consta da informação relativa ao desempenho do
Conselho Regional do Colégio de Engenharia Civil.
No dia 30 de outubro e a convite do grupo
GENERG, realizou-se uma Visita Técnica ao
Parque Eólico do Pinhal Interior,
implantado em terrenos privados
localizados em quatro municípios Oleiros, Sertã, Proença-a-Nova e Vila
Velha de Ródão.
Foram visitadas as diferentes áreas
funcionais, designadamente subestação
principal, sala de controlo e quadro de
distribuição da rede elétrica do parque e
ainda o interior de uma das torres, tendo
sido referidas as várias especialidades da
engenharia que estão presentes no
desenvolvimento, constituição e operação
do Parque.

O Conselho Regional do Colégio de Engenharia Mecânica participou na organização conjunta do Ciclo de
Conferências Smart Cities, evento transversal, cuja informação mais relevante já consta da informação relativa
ao desempenho do Conselho Regional do Colégio de Engenharia Civil.
Em 28 de abril teve lugar, no Restaurante da OE, um jantar debate tendo como oradora a eurodeputada Engª
Maria da Graça Carvalho, anterior Vice -Presidente Nacional da OE, sobre Programa Horizonte 2020 - Programa
- Quadro Comunitário de Investigação & Inovação, para o período 2014 - 2020.
No dia 8 de outubro, dando continuidade ao ciclo de
conferências sobre a temática “ Fontes Energéticas do
Futuro”, realizou-se na sede, em Lisboa, um
Seminário sobre o tema “Desafios Energéticos da
Europa no Século XXI”, onde os presentes, em
elevado número, tiveram ocasião de escutar a
perspetiva do orador convidado, Eng. Pedro Sampaio
Nunes quanto à fase de reestruturação em que se
encontra o mercado mundial.

A primeira atividade promovida em 2014 pelo Conselho Regional Sul do Colégio de Engenharia Geológica e de
Minas foi uma visita técnica à fábrica da SECIL Outão, que teve lugar durante a manhã do dia 25 de janeiro de
2014, e que contou com a presença de 33 participantes.
O Conselho Regional Sul do Colégio de Engenharia Geológica e de Minas promoveu, no dia 10 de abril, uma
Conferência subordinada ao tema "Tecnologias Inovadoras de Desmonte e Escavação de Rocha", integrada no
Ciclo de Conferências "Recursos Minerais de Portugal”.
Os quatro oradores permitiram dar um maior conhecimento
das melhores tecnologias disponíveis e que são atualmente
utilizadas no mercado nacional. A conferência foi iniciada
pelo Eng. Pedro Bernardo (ORICA) que evidenciou a
evolução dos sistemas de iniciação de detonadores, quer do
ponto de vista técnico, quer de segurança, com exemplos
nacionais de sucesso na aplicação dos detonadores
eletrónicos. Seguiu-se a apresentação do Eng. Hélder
Valente da Cimertex, que apresentou uma nova geração de
escavadoras hidráulicas com sistema híbrido, que permite
ganhos ambientais e de custo operacional, e o Eng. Peter Johansson da WASSARA- Suécia que apresentou uma
nova tecnologia de furação, propulsionada por água, com especial aplicação na reabilitação de barragens,
produção mineira e mais recentemente, na aplicação de Jet-Grouting. A conferência terminou com o Eng. João
Gouveia (MAQUINTER), que apresentou uma tecnologia inovadora de execução de "Slot Holes", com vantagens
a nível de rapidez e de segurança, desenvolvida pela Herrenknecht.

No dia 6 de maio, pelas 18h00, teve lugar a quarta conferência do Ciclo de Conferências “Recursos Minerais de
Portugal”, intitulada “Controlo e automação: Soluções inovadoras”, que decorreu no Auditório da sede da
Região Sul, sendo que a quinta e última conferência deste ciclo teve lugar no dia 9 de setembro, cuja tema foi
“Mineração em Águas Profundas”.

Em 19 de setembro, teve lugar uma visita às
Minas de Sal Gema, em Loulé, cujo programa
continuou no sábado, 20 de setembro, com a
uma visita à Vila Termal Caldas de Monchique.

O Conselho Regional Sul do Colégio de
Engenharia Geológica e de Minas participou,
ainda, na Comissão Organizadora do Encontro
Nacional de Colégio de Engenharia Geológica e
de Minas, entre 6 a 8 de dezembro.

O Conselho Regional de Colégio de Engenharia Química e
Biológica promoveu um Jantar-debate "Bial - do Sonho à
Inovação" com o Dr. Luís Portela, que teve lugar no
restaurante da Região Sul em 6 de fevereiro, que foi seguido,
no dia 3 de abril, de uma visita técnica às instalações da
empresa, na Trofa.

O Conselho Regional do Colégio de Engenharia Química e Biológica participou na organização conjunta do
Workshop “A Nanotecnologia nos Materiais de Construção”, cuja informação relevante consta da referência à
atividade do Conselho Regional do Colégio de Engenharia Civil.
Em 6 de outubro, em conjunto com o Conselho Regional do Colégio de Engenharia de Engenharia Florestal,
teve lugar uma visita à Portucel, cujo programa incluiu uma visita ao Complexo Industrial de Setúbal,
nomeadamente à geração energética a partir de biomassa e à nova Fábrica de Papel e, ainda, aos Viveiros
Aliança (Herdade da Espirra, Pegões).

Em 5 de dezembro, teve lugar um jantar-debate “Biotec’2014", com os Engs. Pedro Cruz (ECBio), Alexandra
Fernandes (HeartGenetics), e Manuel Correia (Prémio Inovação Jovem Engenheiro 2013), no Restaurante da
Região Sul, o qual foi amplamente participado.

O Conselho Regional do Colégio de Engenharia
Naval, em colaboração com o Conselho Nacional
do Colégio e a Comissão de Especialização em
Transportes e Vias de Comunicação, promoveu,
em 9 abril, uma muito participada visita técnica
ao Arsenal do Alfeite, na Base Naval de Lisboa,
de grande interesse e relevância para os
Engenheiros, que deu a conhecer a evolução
dos projetos em curso no Arsenal, bem como as
perspetivas para o seu desenvolvimento futuro,
de acordo com as orientações estratégicas para
este setor.
A segunda edição da Visita Técnica ao Submarino NRP Tridente realizou-se no dia 9 de outubro, durante a qual
os participantes tiveram a oportunidade rara para contactar com tecnologias de ponta em diversos domínios
da Engenharia aplicadas e integradas num dos mais sofisticados e evoluídos submarinos convencionais do
mundo.
O Conselho Regional do Colégio de Engenharia Naval colaborou com o Conselho Nacional do Colégio e com o
Instituto Superior Técnico na organização das 13ªs Jornadas Técnicas de Engenharia Naval (JEN) em paralelo
com a 2ª Conferência Internacional de Engenharia e Tecnologia Marítimas (MARTECH). Os dois eventos
decorreram em paralelo, entre 14 e 17 de outubro, a fim de lhes conferir um pendor internacional e um âmbito
mais alargado, tendo-se, nesta edição optado por uma abordagem balanceada entre os interesses da
comunidade nacional, com uma perspetiva mais empresarial do setor, e a visão da comunidade académica, de
maior amplitude internacional, onde a Região Sul marcou presença com o seu stand com vista à sensibilização
e à captação de novos membros estudantes.

O Conselho Regional do Colégio de Engenharia Naval participou
conjuntamente, e como já referido, com Conselho Regional do
Colégio de Engenharia Civil na organização conjunta duma
visita técnica ao terminal de contentores de Sines (Terminal
XXI).

O Conselho Regional do Colégio de Engenharia Geográfica e
a Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma
Continental promoveram, no dia 9 de maio, uma sessão
conjunta subordinada ao tema "Proposta de Extensão da
Plataforma Continental Portuguesa – Cinco anos após a
submissão à Comissão de Limites da Plataforma Continental
(CLPC)”, evento que teve a participação de mais de centena
e meia de participantes e contou com a presença do
Secretário de Estado do Mar e de inúmeros ilustres
convidados, além dos elementos da equipa que trabalhou
na elaboração da Proposta.
No dia 19 de maio, o Conselho Regional Sul do Colégio de
Engenharia Geográfica promoveu uma visita técnica ao Veículo
de Operação Remota Submarina ROV “Luso”, equipamento
fundamental nos trabalhos da Estrutura de Missão para a
Extensão da Plataforma Continental (EMEPC).
Nesta visita técnica estiveram representadas sete
especialidades de engenharia, o que demonstra o alargado
interesse dos Engenheiros, a qual teve início com uma
explicação sobre o modo de funcionamento do ROV e dos
instrumentos científicos nele incorporados. Seguiu-se uma
demonstração do veículo em funcionamento no tanque onde são efetuados os testes aos seus equipamentos,
tendo sido possível visitar a sua cabine de comando, local onde se planeiam, controlam e analisam as
operações do veículo.

O Conselho Regional do Colégio de Engenharia Agronómica promoveu, no dia 9 de abril, um participado
encontro, intitulado "A Dieta Mediterrânica: Património Cultural III”, com apresentações feitas por
investigadores do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, as quais culminaram com a
intervenção "Aposta numa agricultura sustentável ao serviço de uma alimentação saudável” proferida pelo do
Eng. Vitor Barros, coordenador da candidatura nacional que conduziu ao reconhecimento da Dieta
Mediterrânica como Património Cultural Imaterial da Humanidade.

Em 28 de junho, realizou-se uma visita ao Monte da Comenda
Grande, em Arraiolos, na qual os participantes tiveram a
oportunidade de conhecer a vinha e a adega daquela exploração
agrícola, através de uma visita guiada por um acompanhados
pelo enólogo responsável, a que se seguiu uma prova de vinhos e
um almoço típico alentejano.

No dia 17 de julho teve lugar, na Sala do Bar da Sede, em
Lisboa, a sétima edição das "Conversas à Volta do Vinho", com
a excecional oportunidade de assistir às apresentações do
Prof. Virgílio Loureiro e do Prof. Manuel Madeira sobre o
"Terroir, um conceito para enófilos perfeccionistas”.

O Conselho Regional do Colégio de Engenharia Agronómica, em conjunto com a Delegação Distrital de Évora,
organizou uma visita técnica ao Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva, que se concretizou no dia 4 de
outubro, com participantes de diferentes Colégios.
A visita iniciou-se em Beja com um briefing no
auditório da Empresa de Desenvolvimento e
Infraestruturas do Alqueva, S.A. (EDIA), a que
se seguiu a visita a algumas infraestruturas do
Empreendimento, designadamente à Estação
Elevatória de Pedrógão/Margem Esquerda, ao
reservatório de Orada e canal Orada/Amoreira
e à Estação Elevatória Serpa/Norte, bem como
ao Centro de Telegestão de Serpa, que
possibilita a gestão integral dos diversos
perímetros de rega, terminou no Centro de
Interpretação do Alqueva, onde foram abordadas diversas matérias relacionadas com proteção arqueológica e
ambiental.
No dia 11 de dezembro, na Sala do Bar da sede da Região Sul, teve lugar a oitava sessão das "Conversas à Volta
do Vinho". Nesta ocasião, o Prof. Virgílio Loureiro trouxe aos trinta e cinco participantes presentes o seu mais
recente projeto, "Secret Wines of Portugal - SWOP”, cujos objetivos são desvendar e comercializar os segredos
mais bem guardados do vinho português, estabelecendo uma relação de confiança com pequenos produtores
de exceção, no sentido de ajudar a reconhecer o seu valor e a preservar a identidade do seu património.

Em 6 de outubro, em conjunto com o Conselho Regional do
Colégio de Engenharia Química e Biológica, teve lugar, uma
visita técnica à Portucel, que incluiu, conforme já referido no
texto referente a este Conselho Regional do Colégio, uma visita
ao Complexo Industrial de Setúbal, nomeadamente à geração
energética a partir de biomassa e à nova Fábrica de Papel e,
ainda, aos Viveiros Aliança (Herdade da Espirra, Pegões).

No dia 25 de outubro, teve lugar uma Visita Técnica à
Tapada Nacional de Mafra que permitiu avaliar o
projeto de Engenharia Florestal na recuperação do
grande incêndio de 2003.
Esta iniciativa, na qual participaram 64 membros da
Ordem dos Engenheiros, teve início com uma breve
apresentação da Tapada Nacional de Mafra e do seu
Plano de Gestão Florestal, tendo-se seguido uma visita
guiada, em autocarro, ao Pinhal da Chanquinha, aos
Eucaliptais do Sonível, à Boavista, ao Sobreiro Centenário bem como à Faixa de Gestão de Combustíveis DFCI –
Projeto PRODER.

O Conselho Regional do Colégio de Engenharia de Materiais
participou na organização conjunta do Workshop “A
Nanotecnologia nos Materiais de Construção”, cuja informação
relevante também está reportada na secção relativa ao
Conselho Regional do Colégio de Engenharia Civil.
No dia 21 de março, decorreu no auditório da Sede da Região
Sul o Workshop "Alumínio, um material com futuro" promovido
pelo Conselho Regional do Colégio e pela Associação Portuguesa
do Alumínio, evento que contou com a presença de mais de 70
participantes, entre eles muitos membros da Ordem, nomeadamente estudantes e da Associação Portuguesa
do Alumínio

O Conselho Regional do Colégio promoveu no campus do Monte de Caparica dois seminários destinados aos
estudantes de Informática da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa:
-

Em 11 de março, “Associativismo Profissional”, com a presença do Eng Luís Amaral, presidente do
Conselho Nacional do Colégio, e do Eng. Rui Cruz, coordenador da IEEE-Portugal Section.

-

Em 27 de março, “Ética nas Tecnologias de Informação”, com a presença do Eng. Figueiredo Soares e
da Eng. Isabel Policarpo, da equipa de preletores dos Cursos de Formação em Ética e Deontologia
Profissional organizados regularmente pela Região Sul.
Este Conselho Regional também promoveu uma visita técnica
às instalações da Brisa Inovação e Tecnologia, S.A. (BIT), no
Lagoas Park, e ao Centro de Coordenação Operacional no dia
7 de maio, onde os participantes foram acolhidos pelo
Presidente do Conselho de Administração da BIT, Eng. Jorge
Sales Gomes, que fez uma apresentação introdutória, à qual
se seguiram outras, por diversos responsáveis setoriais da
empresa.

Em 6 de junho, teve lugar uma reunião plenária de cluster
Ecossistema de Transportes que contou com a presença dos
Secretários de Estado de Economia e das Infraestruturas,
Transportes e Comunicações, subordinada ao tema “Rentabilizar
o Potencial da Engenharia Nacional - Pensar Indústria!”, e nela
participaram grandes empresas e instituições que fazem parte
do referido cluster, como a Brisa, a Galp, a Siemens, a PT, a EDP,
a Novabase e várias universidades, bem como start ups na área
tecnológica.
Realizou-se, em 19 de novembro, uma visita técnica à NAV
Portugal, empresa que possui os Centros de Controlo de
Tráfego Aéreo de Lisboa (CCTAL) e Santa Maria (RIV
Oceânica). A visita, guiada por pessoal técnico
especializado contemplou a ATM (Sistema de Gestão de
Tráfego Aéreo), o LISATM (Lisbon Air Traffic Management),
a Sala de Equipamentos e a Sala de Operações do CCTAL.
Teve lugar, no dia 9 de dezembro, a Conferência sobre
“Risco e grandes sistemas informáticos na Administração
Pública” que foi promovida pelo Conselho Nacional de Colégio e pelo Conselho Regional do Colégio de
Engenharia Informática e foi a primeira de um ciclo de seis, intitulado "Ordem na Informática”, cujos
participantes assistiram às intervenções de um painel de conceituados oradores: Eng. Carlos Gonçalves
(ESPAP), Eng. José Alves Marques (LINK Consulting), Eng. Marco Costa (Critical Software) e Eng. José Tribolet
(INESC-ID).
Em 27 de novembro realizou-se uma visita técnica
ao mais moderno Data Center da Portugal Telecom,
situado na Covilhã, que está internacionalmente
certificado pelo Uptime Institute como Tier III,
certificação que realça o seu elevado nível de
desempenho, segurança e disponibilidade. Durante
a visita, foram apresentadas as diversas soluções
utilizadas em termos de arquitetura, engenharia
civil, climatização, energia, segurança e tecnologias
de informação.

Entre as várias atividades do Conselho Regional do Colégio de Engenharia do Ambiente realizadas em 2014,
destacam-se algumas visitas técnicas que constituíram novas edições de visitas realizadas anteriormente, uma
vez que a adesão e procura dos membros da Região Sul superou o número de vagas disponível e foi necessário
criar “listas de espera”.
O Conselho Regional do Colégio de Engenharia do Ambiente participou na organização conjunta do Ciclo de
Conferências Smart Cities, cuja informação mais relevante está reportada acima, na secção relativa ao
Conselho Regional do Colégio de Engenharia Civil.
Realizaram-se duas visitas técnicas inseridas no “Ciclo de Visitas a Empreendimentos Ambientais Notáveis”:
-

Em 17 de outubro, uma nova edição da visita à ETAR de Alcântara, SIMTEJO, que contou novamente
com a forte adesão dos membros, não só da Especialidade de Engenharia do Ambiente como de
outras, cuja atividade profissional, de uma forma ou de outra, está relacionada com o Ciclo Urbano da
Água. A ETAR de Alcântara, que serve parte dos municípios de Lisboa (Zona Ocidental), Amadora,
Oeiras e Sintra foi construída em 1989 e foi alvo de uma profunda modernização e ampliação,
dispondo, desde Outubro de 2009, de um tratamento de nível terciário com desinfeção por Radiação
Ultra-Violeta (UV). Com capacidade para tratar as águas residuais de 756 000 habitantes-equivalentes,
a ETAR de Alcântara é a maior infraestrutura do seu género em Portugal. Pela sua dimensão e
capacidade de tratamento e o seu sistema intercetor contribui de forma significativa para a
despoluição do rio Tejo, melhorando o ambiente e a qualidade de vida de todos os que habitam a
região;

-

Em 7 de novembro, teve lugar uma nova edição da visita à Central de Valorização Energética da
VALORSUL. Após uma apresentação no auditório sobre
a forma de gestão de resíduos levada a cabo pela
empresa na sua zona de abrangência (19 municípios da
grande Lisboa e Região do Oeste), a triagem de
materiais recicláveis, a valorização orgânica, a
incineração com recuperação de energia, a valorização
de escórias e a deposição em aterro, seguiu-se uma
visita à Central de Tratamento de Resíduos Sólidos
Urbanos, instalação da empresa que procede à
incineração dos resíduos sólidos indiferenciados.

O Benchmarking Lounge de Ambiente visa proporcionar o debate de temáticas atuais e úteis, num ambiente
distinto da formalidade inerente a seminários, conferências, ou outros cursos feitos em âmbito
empresarial/institucional, onde se procura replicar a dinâmica usualmente presente entre colegas que
partilham o mesmo domínio do conhecimento, de preocupações, de temáticas na sua vida profissional e
experiências de vida.
Teve lugar em 31 de outubro mais uma sessão deste ciclo
subordinada ao tema "Controlo de Perdas em Sistemas de
Abastecimento de Água”, na qual todos os contributos dos oradores
foram de elevada relevância, promovendo uma interessante
discussão com os 25 engenheiros presentes.
Realizou-se em 21 de novembro, no Laboratório Central da EPAL,

nos Olivais, Lisboa, um Curso de Prova de Águas, que teve como objetivo dotar os participantes dos
conhecimentos essenciais para apreciar de forma crítica o cheiro e o sabor da água. Na sessão teórica foi
apresentado o sistema de abastecimento da empresa bem como os seus processos de controlo da qualidade da
água, tendo, ainda, sido abordados conceitos sobre as características físico químicas da água e explicados os
mecanismos fisiológicos envolvidos na perceção dos odores e sabores pelo ser humano, bem como as causas
do cheiro e sabor da água.
Seguiu-se a realização de exercícios práticos, para
análise de cheiro e sabor em amostras de água
preparadas. Após esta sessão prática em
laboratório os participantes deslocaram-se ao
Museu da Água, no recinto dos Barbadinhos, onde
foram submetidos a uma prova-cega de
degustação de águas de forma a testarem os
conhecimentos adquiridos durante a manhã.
Seguiu-se um almoço-convívio volante e ainda
uma visita à exposição permanente do Museu
onde se destaca a história da evolução do
abastecimento de água à cidade de Lisboa, desde a presença romana até à atualidade. O curso culminou com a
entrega dos diplomas de frequência.
Acolhendo sugestões feitas por alguns membros, o Conselho Regional do Colégio organizou, em 5 de
dezembro, mais uma visita a infraestruturas que integraram o antigo sistema de abastecimento de água a
Lisboa, algumas das quais se mantiveram em serviço até há umas décadas atrás e que atualmente são 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 no Reservatório da Mãe
d’Água das Amoreiras, onde os participantes puderam apreciar a fantástica exposição temporária "A Água no
azulejo português do século XVIII". No renovado espaço do Museu da Água nos Barbadinhos, inaugurado no
passado dia 1 de outubro, Dia Nacional da Água, os participantes já puderam disfrutar da nova exposição, onde
terminou a visita com um cocktail/”Água de Honra” na antiga Estação Elevatória a vapor dos Barbadinhos.

Para além das atividades descritas que a seguir se enumeram, as Delegações Distritais da Região Sul (Faro,
Évora, Santarém e Portalegre) continuaram a desenvolver as atividades que constituem o seu core, ou seja o
atendimento, através da prestação de informações, da emissão de documentos profissionais, da receção de
inscrições de novos candidatos, bem como documentação de membros estagiários.
As Delegações Distritais da Região Sul estão hoje capacitadas com instalações, meios humanos e técnicos
adequados 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.

Durante o ano de 2014, a Delegação Distrital de Faro levou a efeito um conjunto de atividades, procurando dar
cumprimento ao Plano estabelecido, e que se descrevem sinteticamente:
- Intervenção sobre “O Futuro do Ensino da Engenharia em Portugal”, num debate promovido pela
Universidade do Algarve;
- Conferência "A Experiência de um Engenheiro Português no Canadá" promovida pela DD de Faro, com o
apoio da Faculdade de Ciências e Tecnologia/Universidade do Algarve;
- Participação numa Mesa Redonda sobre “a Estratégia Nacional para a Habitação”, organizada pelo
Instituto Superior de Engenharia/Universidade do Algarve, com o apoio da DD de Faro;
- Conferência "Fontes alternativas de energia e o ambiente: xistos betuminosos, nuclear e energias
renováveis", promovida pela DD de Faro, com o apoio da Faculdade de Ciências e
Tecnologia/Universidade do Algarve;

- Abertura e coorganização do Seminário "EcoProdutos para Edifícios", com o Instituto Superior de
Engenharia/Universidade do Algarve;

- Abertura e coorganização do Seminário "A Vulnerabilidade e Gestão do Risco Sísmico de núcleos
urbanos antigos: o bairro ribeirinho de Faro", com o Instituto Superior de Engenharia/Universidade do
Algarve;
- Coorganização do “Seminário sobre Eficiência Energética nos Edifícios - Edifícios de Habitação”, com o
Instituto Superior de Engenharia/Universidade do Algarve;
- Apoio à iniciativa do Conselho Diretivo da Região Sul - A PALAVRA AOS MEMBROS - Sessão de Faro;
- Apoio à organização da Visita Técnica ao Empreendimento Hidroagrícola do Alqueva, da
responsabilidade do Conselho Regional Sul do Colégio de Engenharia Agronómica e da Delegação
Distrital de Évora.
- Coorganização do Curso “Impermeabilização, Paredes Verdes e Coberturas Ajardinadas” com o Instituto
Superior de Engenharia/Universidade do Algarve;

- Coorganização do Curso “Gestão Sustentável: das instalações à cidade” com o Instituto Superior de
Engenharia/Universidade do Algarve;
- O já tradicional Lanche de Natal que, como habitualmente, reuniu dezenas de membros na sede da
Delegação.
- Apoio ao Conselho Diretivo da Região Sul, nas ações necessárias à empreitada de remodelação da nova
sede da DD Faro.
Não pôde ser concretizada a Visita à Quinta dos Vales, com almoço e degustação, devido ao número de
participantes inscritos não ter sido suficiente facto a que certamente não terá sido alheio o custo inerente,
num período em que a crise se faz sentir junto de muitos dos nossos membros, tendo sucedido o mesmo com a
prevista viagem, em autocarro, a partir de Faro, para a visita técnica ao Empreendimento Hidroagrícola do
Alqueva.

A Delegação Distrital de Évora organizou, ou colaborou na organização, de um conjunto de iniciativas que se
enumeram a seguir:
-

Conferência "Medidas de Autoproteção", pelo Eng. Carlos Ferreira de Castro, em 12 de fevereiro;

-

Presença da Ordem dos Engenheiros com um stand institucional na I Feira da Água, que decorreu em
Beja entre 21 e 23 março;

-

Curso de formação sobre "Erros Correntes em Instalações Prediais de Águas e Esgotos", da
responsabilidade da Associação Nacional para a Qualidade nas Instalações Prediais (ANQIP),

promovido em colaboração com a Escola de Ciências e Tecnologia da Universidade de Évora, em 30 de
abril;
-

Sessão Técnica "Introdução à Vitivinicultura Alentejana e à Prova de Vinhos”, no dia 10 de maio;

-

Presença da Ordem dos Engenheiros, com um stand institucional, na Feira de S. João, em Évora, de 20
a 20 de junho;

-

Sessão Técnica " Método de Classificação Acústica LNEC”, no dia 30 de setembro;

-

Visita técnica à GESAMB, Gestão Ambiental e de Resíduos, gerida pela Associação de Municípios do
Distrito de Évora, em 29 de outubro.

A Delegação Distrital de Évora prestou todo o apoio que lhe foi solicitado para a realização da Convenção das
Delegações Distritais da Ordem dos Engenheiros que teve lugar em Évora, nos dias 4 e 5 de julho.
No dia 15 de outubro, a Delegação recebeu nas suas instalações uma sessão do Ciclo de Debates “A Palavra aos
Membros: o papel da Ordem dos Engenheiros hoje e no futuro” promovido pelo Conselho Diretivo da Região
Sul.

A Delegação Distrital de Santarém promoveu quatro noites temáticas:
-

"Certificação Energética – Nova Legislação”, com a colaboração da
ADENE – Agência para a Energia, em 23 de janeiro, com a participação
de 40 membros.

-

“Produção Tradicional de Queijos e Degustação”, apresentada pelos
Engs. António Oliveira e Marta Silva Pereira, no dia 25 de fevereiro, que terminou com uma prova e
degustação de queijos portugueses.

-

“Empregabilidade na Engenharia Portuguesa – Algumas oportunidades num mercado globalizado”,
em 22 de abril. A sessão foi apresentada pelo Eng. Francisco Pombas, diretor comercial de uma
empresa de sistemas técnicos em edifícios de serviços, com presença em Espanha, Angola,
Moçambique e Brasil.

-

“Mercado Liberalizado de Energia”, apresentada pelo Eng. Joaquim Teixeira, Diretor Comercial da EDP
Distribuição, em 27 de outubro.

A Delegação Distrital promoveu mais um “Curso de Inglês Prático – Conversação”, tendo em vista dotar os
formandos dos conceitos básicos de conversação para situações do dia-a-dia. Esta ação de formação, com a
duração total de 30 horas, decorreu de 6 de março a 20 de maio de 2014, na sede da Delegação Distrital.

No dia 10 de maio, realizou-se uma visita guiada à Serra D’Aire e
Candeeiros, a qual surgiu na sequência de duas outras visitas já
realizadas àquele local e que contou com a participação de 4 dezenas
de membros, cujo programa incluiu, entre outros aspetos, uma visita
ao Dolmen de Alcobertas e outra à Gruta de Alcobertas.

De 7 a 15 de Junho, a Região Sul da Ordem dos Engenheiros, através da
Delegação Distrital de Santarém, marcou presença, com o seu stand, em mais
uma Feira Nacional da Agricultura / Feira do Ribatejo, que decorreu no Centro
Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas de Santarém e cuja temática incidiu
sobre a "Produção Nacional".
Na noite de 20 de junho, realizou-se, uma visita ao Centro de Ciência Viva de
Constância, com a observação de astros, planetas e galáxias, uma observação por
telescópio, onde foi possível ver o planeta Saturno e seus anéis e, por último,
uma sessão de planetário.
No dia 12 de dezembro de 2014, a Delegação Distrital de Santarém, promoveu a habitual Ceia de Natal, que foi
realizada na sede da Delegação, num ambiente informal e descontraído, na qual participaram 30 membros,
incluindo representantes do Conselho Diretivo da Região Sul.
A Delegação Distrital de Santarém promoveu uma campanha de recolha de alimentos não perecíveis, que
foram doados a duas instituições sem fins lucrativos do concelho: a APPACDM – Associação Portuguesa de Pais
e Amigos do Cidadão Deficiente Mental e o Lar de Santo António.
A Delegação Distrital colaborou, ainda, na organização do Dia Regional do Engenheiro, durante os dias 16, 17 e
18 de maio na cidade de Tomar, distrito de Santarém e acolheu a sessão do dia 30 de setembro do ciclo de
debates “A Palavra aos Membros: o papel da Ordem dos Engenheiros hoje e no futuro” promovido pelo
Conselho Diretivo da Região Sul.

A Delegação Distrital de Portalegre reuniu com a CIMAA (Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo) tendo
em vista o estabelecimento de um protocolo de colaboração, a concretizar oportunamente, no âmbito da
participação em eventos que as duas entidades promovam.
A Delegação Distrital participou, com um stand institucional, na 7.ª edição da Enove+ Feira de Emprego e
Empreendedorismo, em Alter do Chão, nos dias 12 e 13 de novembro de 2014.
No dia 20 de novembro, Dia Europeu do Engenheiro, a Delegação Distrital participou na campanha de
sensibilização "E um Mundo sem Engenharia? Já pensaste como Seria?" promovida pela Ordem dos
Engenheiros, tendo dinamizado uma sessão na Escola Básica nº 1, em Elvas.
A Delegação Distrital acompanhou localmente a empreitada de remodelação das suas novas instalações que
foram inauguradas no dia 15 de novembro, como já foi referido neste Relatório.

No dia 14 de dezembro, já na nova sede da Delegação, teve lugar o habitual Lanche Convívio de Natal que
contou com a presença de alguns membros da Delegação Distrital, tendo sido debatidos temas relacionados
com a vida da Ordem dos Engenheiros.

Em 2014, no Átrio do Auditório da Sede da Região Sul, em Lisboa, realizaram-se, em 2014, quatro exposições
de pintura:
Inaugurada, no dia 30 de janeiro, a exposição de pintura da autoria do
Eng. Óscar Almeida, intitulada "Olhar sobre o Choupal", com pinturas,
em acrílico, inspiradas na natureza, e que esteve patente até ao dia 28
de fevereiro.

Entre 3 e 23 de julho, teve lugar a
exposição "Percursos", da autoria da Engª
Manuela Sobral. Esta exposição reuniu trabalhos das séries "Looking at the news”,
"Natureza” e "Look Inside”.

De 27 de março a 30 de abril esteve patente ao público a exposição
de pintura "Olhar os outros", da autoria da Engª Maria Helena Kol.

Entre 17 de novembro e 19 de dezembro, realizou-se a exposição de
pintura "Sons", da autoria do Arquiteto João Mendes Lopes.

O Grupo Coral da Região Sul da Ordem dos Engenheiros é um grupo
misto, formado essencialmente por licenciados em engenharia, mas
também aberto à participação dos seus familiares e de trabalhadores
da Ordem dos Engenheiros, que conta atualmente com cerca de 20
membros repartidos pelos naipes sopranos, contraltos, tenores e
baixos.
O Grupo Coral participou no dia 12 de janeiro, num Encontro Coral
realizado na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, Lisboa e, em
4 de abril, no Encontro de Coros realizado no auditório Fernando Lopes
Graça, em Almada.
No dia 16 de maio, atuou nas Grutas de Mira de Aire, durante o jantar
integrado na programação do Dia Regional do Engenheiro.
Em setembro de 2014, passou a ser dirigido pelo maestro Afonso Granjo, do
Teatro Nacional de S. Carlos após a saída do maestro João Crisóstomo, cuja
dedicação e trabalho realizado é oportuno aqui realçar.

Pelo décimo sexto ano consecutivo, os nossos membros
amantes do karting, tiveram oportunidade de praticar a
sua modalidade de eleição em mais um troféu interno
dinamizado pela Região Sul, mas aberto a todos os
Engenheiros, seus familiares e amigos, de norte a sul do
país.
Com perto de quatro dezenas de participantes, o XVI
troféu interno de karting culminou com a realização do
jantar de convívio, entrega de prémios e consagração dos vencedores, realizado, como é tradição, no
restaurante da sede da Região Sul.
No mês de setembro arrancou mais uma época, com a participação de duas equipas da Ordem dos
Engenheiros numa prova externa, no kartódromo Internacional de Palmela, e com o início do XVII troféu, que
viu disputadas em 2014 quatro provas por equipas e se irá prolongar até maio de 2015.

Durante o ano de 2014 continuou a atividade do Clube de Bridge dos Engenheiros (CBE) com a organização de
onze torneios de pares efetuados no restaurante da sede da Ordem dos Engenheiros. Todos os torneios
tiveram grande afluência e foram patrocinados por diversas empresas, e também pela Ordem dos Engenheiros
e Região Sul, que ofereceram prémios para os pares classificados em 1º. e 2º lugar.

Patrocinador

Data

Nº de
Participantes

Ervideira

15 de janeiro

62

Efacec

12 de fevereiro

64

Ordem dos Engenheiros

12 de março

68

Efacec

9 de abril

64

Ervideira

28 de maio

66

CBE com colaboração da
Ervideira

11 de Junho

48

Ordem dos Engenheiros

9 de julho

42

CBE com colaboração da
Ervideira

10 de setembro

58

CBE com colaboração da
Ervideira

15 de outubro

60

Ordem dos Engenheiros Região
Sul

19 de novembro

42

CBE com colaboração da
Ervideira

10 de dezembro

48

A entrega do Prémio Inovação Jovem Engenheiro (PIJE) 2013 decorreu no dia 17 de maio, na Quinta de
Azinhais, em Tomar, durante a Sessão Solene do Dia Regional do Engenheiro 2014.
Entre as nove candidaturas admitidas, os trabalhos premiados e respetivos autores são os que constam no
quadro abaixo.

Prémio
Atribuído

Título do Trabalho

Autor do Trabalho

1.º Prémio

Sistemas Inteligentes de Entrega de Fármacos: Nano
partículas super paramagnéticas em nano medicina

Manuel Guilherme
Laranjeira Pedrosa
Martins Correia

2.º Prémio

Dispositivo para Ensaios Sísmicos Inovadores em
Paredes de Alvenaria

António Santos Carvalho
Cabral Araújo Correia

3º Prémio

Modelo Numérico 3D - Aplicação Prática e
Descarregadores de Cheias

Miguel Rocha Silva

Por convite do Conselho Diretivo da Região Sul, integraram o Júri do Prémio Inovação Jovem Engenheiro 2013
os seguintes membros:
-

Eng. Júlio Appleton (Presidente)

-

Eng. Maria de Lurdes Baptista da Costa Antunes

-

Eng. Ana Teresa Freitas

-

Eng. Maria Teresa Carvalho

-

Eng. Francisco Sánchez

Ainda em 2014, a Região Sul promoveu a divulgação da 24.ª edição do Prémio
Inovação Jovem Engenheiro, enviando um comunicado por mailing eletrónico a
todos os potenciais candidatos e publicitou no Portal da Ordem o evento e o
respetivo regulamento, sendo que a divulgação também incidiu sobre empresas
e instituições previamente selecionadas, para as quais foram enviados
desdobráveis com o regulamento e cartazes, solicitando a colaboração destas na
sua distribuição e afixação.
Até ao dia 30 de dezembro, data limite para apresentação de manifestações de
interesse, foram recebidas 9 candidaturas ao PIJE 2014.

Durante o ano de 2014, foram enviados 181 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”, iniciada em 2012, teve continuidade durante todo o ano de 2014.
À exceção do mês de agosto, a newsletter foi enviada mensalmente para todos os membros da Região Sul,
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 têm sido abordados assuntos de destaque e interesse no âmbito legislativo, a
par com os editoriais redigidos pelo Presidente do Conselho Diretivo, continuaram a ser as áreas mais lidas
pelos membros.

O Portal da Ordem dos Engenheiros continua a constituir-se como uma das ferramentas de comunicação
institucional de maior relevo utilizadas pela Região Sul, pelas potencialidades que apresenta.
O Portal tem permitido a inscrição, em tempo real, nos eventos organizados pelos Serviços da sede da Região,
bem como as inscrições nos eventos promovidos pelas Delegações Distritais.
Em 2014 foi efetuada a divulgação e gestão de inscrições em 130 eventos próprios da Região, num total de
cerca de 5017 participantes.
Com uma base de atualização diária, foram produzidas cerca de 159 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 2014, a Região Sul contribuiu com sessenta e nove notícias para seis publicações da revista
Ingenium, tendo sido referenciados os principais eventos promovidos pelo Conselho Diretivo, Conselhos
Regionais de Colégios da Região Sul ou outros órgãos regionais.

A Região Sul da Ordem dos Engenheiros enviou 70 notícias, referindo eventos em agenda, que foram incluídas
nas 11 publicações da newsletter mensal enviada pelo Conselho Diretivo Nacional.

Por decisão do Conselho Diretivo da Região Sul, e no sentido de procurar servir melhor os membros, uma parte
significativa dos eventos que têm lugar no auditório da Ordem dos Engenheiros, têm sido alvo de transmissão
via streaming, indo ao encontro da vontade de muitos dos nossos associados que se encontram
impossibilitados de se deslocaram à Sede, nomeadamente os que se encontram a trabalhar no estrangeiro.

Com o objetivo de promover e divulgar a Engenharia e a sua missão, a Região Sul marcou presença em diversas
iniciativas, onde se destacam os seguintes:

A 20 de novembro, data em que é celebrado o Dia Europeu do Engenheiro, foi o dia escolhido pela Ordem dos
Engenheiros para dar início a uma campanha de sensibilização designada "E um Mundo sem Engenharia? Já
pensaste como seria?" destinada a despertar os jovens alunos dos ensinos básico e secundário de todo o país
para a importância da Engenharia e da profissão de Engenheiro, e a estimular a sua apetência pelas disciplinas
que habilitam a esta área profissional.
No quadro desta iniciativa, a Região Sul marcou presença em duas escolas inseridas na sua área de
abrangência:


A Escola Secundária de Camões, em Lisboa, contou com a presença do Presidente e do Tesoureiro do
Conselho Diretivo da Região Sul numa sessão bastante dinâmica e interativa, que teve a presença de
mais de 150 alunos.



Na Escola Básica nº 1, em Elvas, a sessão contou com o Delegado Distrital de Portalegre;

Através da Delegação Distrital de Santarém, a Região Sul participou na 51ª Feira Nacional de Agricultura / 61ª
Feira do Ribatejo, considerada a maior feira agrícola do país, que teve início no dia 7 de Junho e encerrou no
dia 15 de Junho depois de nove dias da promoção da agricultura portuguesa e dos setores relacionadas com
este mercado.
Quem passou pelo stand da Ordem dos Engenheiros pôde obter esclarecimentos quanto à realização de
estágios, condições de candidatura à Ordem, entre outros aspetos inerentes à atividade desta associação
profissional, sendo que muitos engenheiros fizeram questão de visitar o nosso stand, demonstrando o seu
interesse e apreço pela sua Ordem.

A 12 de novembro, a Região Sul promoveu o primeiro “Dia Aberto da Ordem dos Engenheiros no Instituto
Superior de Engenharia de Lisboa”, evento que teve como objetivo "firmar a vontade de ambas as instituições
em manter a colaboração e entreajuda, cruciais para o ensino da Engenharia e para o futuro enquadramento
profissional dos estudantes e jovens engenheiros”.

O programa deste dia teve início com uma sessão no Auditório
do ISEL, em que o Presidente do ISEL, Prof. Doutor Elmano da
Fonseca Margato e o Vice-Presidente do ISEL, Eng. Técnico
Hélder Pita, deram as boas vindas aos participantes e
sublinharam a importância, para o ISEL, do Protocolo de
Cooperação que foi assinado na altura. Usaram também da
palavra o Bastonário da OE, Eng. Carlos Matias Ramos, e o
Presidente do Conselho Diretivo da Região Sul da OE, Eng. Carlos
Mineiro Aires, tendo-se seguido um animado e participado
debate sobre o estado do ensino e empregabilidade na
Engenharia.
Durante este dia a Região Sul da Ordem dos Engenheiros esteve também presente com o seu stand
institucional, com o intuito de esclarecer as questões dos alunos do ISEL relativamente ao estatuto de
Membro-Estudante e à sua inscrição na Ordem.

Promovida pelo núcleo BEST - Board of European Students of Technology de Almada, da Faculdade de Ciências
e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, a BEST Week teve lugar de 6 a 9 de fevereiro, reunindo um
conjunto de palestras, workshops e outras atividades.
No âmbito deste evento teve ainda lugar, nesse fim-de-semana, a fase local da competição EBEC, prova, que
contou com o apoio da Região Sul da Ordem dos Engenheiros, e teve a duração de 24horas, dividida em dois
desafios: uma prova de Team Design e uma de Case Study.

A Região Sul apoiou a realização das GeoJORTEC e JORTEC de Engenharia Eletrotécnica que decorreram em
simultâneo, no dia 11 de fevereiro, na Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova, no Campus
da Caparica, onde esteve presente com o seu stand. De acordo com a Organização de ambos os eventos, mais
de 300 estudantes de Engenharia participaram nas diversas atividades promovidas.

A Região Sul também apoiou a realização das Jornadas Tecnológicas de Engenharia Química da Faculdade de
Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, que decorreram no dia 17 de fevereiro, cuja
participação, além da presença através do stand institucional, também integrou uma palestra conduzida pelo
Coordenador Regional do Colégio de Engenharia Química e Biológica, Eng. António Gonçalves da Silva,
subordinada ao tema "Põe o teu Futuro na Ordem".

A Região Sul da Ordem dos Engenheiros marcou presença, de 24 a 28 de fevereiro, na XXI Sinfo – Semana
Informática do IST e foi, pelo segundo ano consecutivo, o patrocinador global do concurso “Innovation
Awards”.
Trata-se de uma semana aberta a toda a comunidade académica, que incluiu um ciclo de conferências, painéis
de discussão e workshops com temas variados, onde marcaram presença oradores e empresas, nacionais e
internacionais de renome.
O stand institucional da Região Sul, na feira tecnológica, despertou a atenção dos estudantes, que ali se
dirigiram para conhecer com maior detalhe a Ordem dos Engenheiros, as vantagens de se tornar membro e os
procedimentos de admissão, iniciativa que permitiu angariar mais 12 pedidos de inscrição como membro
Estudante.

A Região Sul esteve presente, pelo terceiro ano consecutivo, na "MecanIST" - Jornadas de Engenharia
Mecânica, que decorreu de 5 a 7 de março, no Instituto Superior Técnico (IST), no Campus da Alameda, evento
que é promovido anualmente pelo Fórum Mecânica, inserido no âmbito das IST Career Weeks – programa do
IST e que tem como objetivo ajudar os alunos na escolha do seu futuro profissional.

A Região Sul marcou presença, através do seu stand institucional, na 14ª edição das Jornadas da Engenharia
Eletrotécnica que tiveram lugar de 10 a 14 de março, no Instituto Superior Técnico em Lisboa.
No dia 10, o Presidente do Conselho Diretivo da Região Sul esteve presente na cerimónia de entrega dos
prémios da categoria de Eletrónica dos Innovation Awards, concurso de inovação patrocinado pela Região Sul.
No dia 14, o Eng. Luís Cameira Ferreira, Coordenador Regional do Colégio de Engenharia Eletrotécnica, foi um
dos oradores do painel da tarde dedicado ao tema "Acabei o curso, e agora?", no qual apresentou a Ordem dos
Engenheiros, com especial ênfase nos serviços e vantagens que a Ordem proporciona aos seus membros.

A Região Sul esteve presente nas III Jornadas de Engenharia Civil do IST, que tiveram lugar nos dias 19, 20 e 21
de março, edição que foi realizada sob o mote "Eleva o teu Futuro", e pretendeu complementar a formação
curricular dos estudantes, incentivando o contato com a prática da Engenharia Civil e a interação com o
mercado de trabalho. Simultaneamente, este evento pretendeu, ainda, chamar a atenção para temas
emergentes como o empreendedorismo e a internacionalização, cada vez mais presentes no vocabulário da
Engenharia atual.
Os alunos que formalizaram junto do stand institucional da Região Sul a sua inscrição como MembroEstudante, beneficiaram da oferta da primeira anuidade, bem como de alguns brindes promocionais.

À semelhança do sucedido em anos anteriores, a Região Sul esteve presente nas XXVII Jornadas de Engenharia
Química do Instituto Superior Técnico, com o habitual stand promocional da Ordem dos Engenheiros, nos dias
24, 25 e 26 de março de 2014 no Centro de Congressos do Instituto Superior Técnico.

Com o seu stand institucional, a Região Sul voltou a marcar presença no ENEEM'14 - Encontro Nacional de
Estudantes de Engenharia Mecânica, que decorreu de 10 a 13 de abril, no Instituto Superior Técnico (IST), no
Campus da Alameda.

A Região Sul esteve novamente presente, através do seu stand institucional, na 1ª edição do Fórum de
Engenharia Química e Biológica, iFEQB, que teve lugar no dia 21 de maio, no ISEL, em Lisboa, fórum que abarca
um conjunto de palestras que abordam os três ramos do curso de Engenharia Química e Biológica, onde se
pretende mostrar o futuro de um Engenheiro Químico, Biológico ou do Ambiente.
O Eng. António Gonçalves da Silva, Coordenador Regional do Colégio de Engenharia Química e Biológica e
docente no ISEL, fez uma palestra sobre a missão e importância da Ordem dos Engenheiros na vida de um
Engenheiro.

Entre 14 e 17 de outubro, a Região Sul da Ordem dos Engenheiros esteve presente, na 13ª edição da Martech –
Conferência Internacional, bem como nas 13ª Jornadas Técnicas de Engenharia Naval, que decorreram em
paralelo, no Centro de Congressos do Instituto Superior Técnico, no campus da Alameda.
Ambas as iniciativas resultaram da colaboração conjunta entre o Instituto Superior Técnico e o Colégio de
Engenharia Naval da Ordem dos Engenheiros, tendo a Região Sul marcado presença nos dois eventos através
de um stand institucional, onde os interessados puderam obter esclarecimentos quanto à realização de
estágios, condições de admissão à Ordem, entre outros aspetos inerentes à atividade da nossa associação
profissional.

A Região Sul esteve presente com o stand Institucional no III Seminário de Engenharia Geológica e de Minas
que teve lugar no dia 5 de novembro, no Auditório do Complexo Interdisciplinar do Instituto Superior Técnico.

No âmbito do seu Roadshow Universitário de divulgação da Ordem dos Engenheiros, a Região Sul da Ordem
dos Engenheiros esteve, ainda presente, com o seu stand institucional, no dia 4 de dezembro nas IX Jornadas
de Santa Bárbara, organizadas pelo NUMIST - Núcleo de Minas do Instituto Superior Técnico. O programa desta
iniciativa foi constituído por um conjunto de palestras que decorreram no Salão Nobre do IST – Instituto
Superior Técnico.

Em 2014 foram recebidas, através da caixa de correio eletrónico do Provedor da Região Sul 50 mensagens de
membros da Ordem dos Engenheiros, e de não-membros, fazendo sugestões ou apresentando reclamações,
muitas delas relacionadas com as dificuldades e obstáculos ao reconhecimento das qualificações dos
engenheiros portugueses para o exercício da profissão no estrangeiro, especialmente no Brasil.
Todas as mensagens tiveram imediata resposta, tanto mais que esta prontidão constitui a atitude da Região
Sul.
Nos casos em que não foi possível dar resposta ou encontrar uma solução imediata, foram encaminhados
internamente para os órgãos e serviços nacionais ou regionais competentes, tendo sido dado conhecimento
aos interessados.
O Conselho Diretivo da Região Sul entende salientar a importância que teve a criação da figura de Provedor da
Região porquanto tem sido um meio privilegiado para que os membros possam expor as questões que
entendem pertinentes e no âmbito dos seus interesses.

Em 2014, o Serviço Jurídico da Região Sul recebeu em média cerca de 1 pedido de informação por dia, tendo
satisfeito 100% das solicitações de aconselhamento jurídico 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, em termos de
aconselhamento, sendo de mencionar que uma percentagem significativa de engenheiros recorreu ao Serviço
Jurídico por mais de uma vez, donde se conclui que foi considerada uma valiosa ajuda para os membros.
Foram realizadas 61 reuniões com membros inscritos na Região, no sentido de lhes serem prestadas
informações sobre matérias diretamente relacionadas com o exercício da profissão de Engenheiro.
A par das reuniões, foram, ainda, efetuados 181 contactos via telefone ou email com Engenheiros inscritos na
Região Sul e Secções Regionais da Madeira e Açores, a quem também prestamos apoio, num total geral de 242
esclarecimentos prestados.
É, ainda, relevante referir que a jurista que vinha assegurando este apoio solicitou unilateralmente a sua
desvinculação da Região Sul, por opção própria e interesse de natureza pessoal.

A Biblioteca da Ordem dos Engenheiros, cuja gestão está a cargo da Região Sul, continuou a prestar apoio aos
pedidos de informação e de requisição que chegaram, por telefone ou por correio eletrónico.
A base de dados que se encontra disponível através do Portal teve, em 2014, 2448 visitantes.
Grande parte do espólio bibliográfico da Biblioteca, que se encontrava no arquivo do Restelo, passou em 2014
por um processo de tratamento de higienização e desinfestação.

Nas atividades de promoção da Biblioteca e de eventos editoriais, destaca-se a apresentação, em 19 de
novembro, do livro “Túneis em Portugal”, editado pela Comissão Portuguesa de Túneis (CPT) em parceria com
a Sociedade Portuguesa de Geotecnia (SPG).

O Restaurante da Região Sul, 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 uma elevada procura.
O Restaurante continua a acolher e aprestar serviços às
atividades institucionais, associativas e outras realizadas
nas instalações da sede, fornecendo beberetes, serviços
de coffee-break, refeições volantes, etc.

A Região Sul continua a contar com um quadro de trabalhadores estável, que lhe permite responder às
solicitações quotidianas e organizar as mais diversas ações formativas, de comunicação e promoção
institucional, culturais e outras.
De referir que em 2014, por solicitação pessoal, a Dra. Sofia Gonçalves, Coordenadora dos Serviços de
Formação, Comunicação e Cultura, solicitou a sua suspensão temporária enquanto trabalhadora da Região Sul,
o que se encontra refletido no quadro que segue.

Trabalhadores ao serviço da Região Sul
2012 - 2014
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Número de trabalhadores ao serviço em 31 de dezembro de cada ano.

Durante o ano de 2014, os trabalhadores da Região Sul participaram nas seguintes ações de formação:
Ação

Data

“O código dos contratos públicos”

14 a 17 de
abril

INA, Algés

Uma Técnica Superior do
Serviço Jurídico

“A Responsabilidade Civil
Extracontratual dos Poderes
Públicos”

29 e 30 de
maio

INA, Algés

Uma Técnica Superior do
Serviço Jurídico

Ordem dos Técnicos Oficiais de
Contas

Coordenador da Área
Administrativa e Financeira

24 e 25 de
outubro

Dr. Carlos Gonçalves,
Coordenador da Área
Administrativa e Financeira;
Doutora Sandra Almendra,
Técnica Superior dos Serviços
Administrativos,
Sede da Região Sul

Oito trabalhadores das
Delegações Distritais e dos
Serviços Administrativos da
Sede

30 de
outubro

Faculdade de Direito de Lisboa

Uma Técnica Superior do
Serviço Jurídico

"Dossier fiscal - Organização e
preparação das notas anexas às
Demonstrações Financeiras;
Toconline; Alterações ao Código do
Trabalho e sua aplicação prática"

Ação de Formação Interna na Área
Administrativa

“Contrato de Trabalho a Termo:
Flexibilidade vs Precariedade”

16 de junho

Entidade formadora e local

Formandos

O Conselho Diretivo desempenhou as suas funções estatutárias segundo a orientação descrita neste Relatório
de Atividades, tendo, durante o ano 2014, realizado 17 reuniões, ou seja, mais do que uma reunião mensal.
O Conselho Diretivo promoveu também a realização de reuniões periódicas com os Coordenadores Regionais
dos Colégios e com os Delegados Distritais, com vista a articular e coordenar ações, potenciando sinergias e
criando uma maior proximidade os órgãos eleitos.
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

14 janeiro

Lisboa

18 fevereiro

Coimbra

18 março

Lisboa

22 abril

Porto

20 maio

Lisboa

24 junho

Coimbra

22 julho

Lisboa

23 setembro

Porto

21 outubro

Lisboa

18 novembro

Coimbra

16 dezembro

Lisboa

O Conselho Diretivo esteve também presente nos seguintes eventos:


Inauguração da Delegação Distrital de Viseu e Jantar de Reis, em 11 de janeiro, em Viseu;



Assembleia de Representantes ordinária, no dia 29 de março, em Coimbra;



Encontro Informal das Direções Regionais da Ordem dos Engenheiros, em maio, em Lamego;



XVI Encontro Regional do Engenheiro (Região Centro), nos dias 30 de maio e 1 de junho, em
Lamego;



Cerimónia do Dia da Arma de Engenharia e do Regimento de Engenharia, no dia 11 de julho;



V Convenção das Delegações Distritais, em julho, em Évora;



Dia Regional Norte do Engenheiro 2014, realizado no dia 20 de setembro, em Vidago, onde o
Presidente do Conselho Diretivo foi orador no 12º Encontro de Dirigentes e membros eleitos da
Região Norte;



XX Congresso Nacional da Ordem dos Engenheiros, de 17 a 19 de outubro, no Porto;



Dia Nacional do Engenheiro, realizado nas Caldas da Rainha, no dia 22 de novembro.

Ao longo do ano, elementos 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 internacionais:


Preparação da Reunião Bilateral Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) / Ordem dos
Engenheiros, no dia 5 de março no Porto; no dia 7, numa sessão publica no auditório da Ordem
dos Engenheiros, intitulada “Oportunidades na Colômbia”, que contou com a presidente da SCI,
Engª Diana Espinosa;



Entre os dias 31 de março e 6 de Abril o Presidente do Conselho Diretivo da Região Sul participou
no 5.º Encontro das Associações Profissionais de Engenheiros Civis dos Países de Língua
Portuguesa e Castelhana, que teve lugar em Porto Rico;



Cimeira OE / CICCP (Ordem dos Engenheiros / Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos), que reuniu, em Évora, a 4 de julho, os mais altos representantes de ambas as instituições
e na qual foram debatidos aspetos centrais da cooperação entre ambas as instituições.



Assembleia Anual da UPADI – Unión Panamericana de
Asociaciones de Ingenieros, em agosto, em Santa Cruz de la
Sierra, na Bolívia, com a participação de Organizações de
Engenheiros de dezassete países do continente americano,
onde a Ordem dos Engenheiros tem o estatuto de membro
observador;



Assembleia Anual da FEANI, que teve lugar em outubro, na
cidade de Gdansk, Polónia;



2º Congresso de Engenheiros de Língua Portuguesa que teve lugar em Macau, em novembro.

Em cumprimento das disposições estatutárias, o Conselho Fiscal examinou, em fevereiro, o Relatório e Contas
do exercício de 2013 e emitiu o respetivo Parecer.
O Conselho Fiscal reuniu-se ainda nas seguintes datas:


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.

À semelhança do que já tinha ocorrido nos Relatórios relativos a exercícios anteriores, é entendimento do
Conselho Diretivo da Região Sul que o Conselho Disciplinar, dada a especificidade das suas funções, deve
constituir um órgão independente e suficientemente distanciado da gestão corrente da Região Sul, razão pela
qual o relato da sua atividade será feita de forma autónoma, sem prejuízo da sua integração na ordem de
trabalhos da Assembleia da Região Sul.
Neste particular aspeto, interessa informar que julgamos ter prestado toda a colaboração que nos foi solicitada
pelo Conselho Disciplinar, nomeadamente através da adequação de meios, o que pensamos ter permitido
facilitar a atividade deste órgão disciplinar.
O Conselho Diretivo da Região Sul entende novamente reiterar a manifestação da sua disponibilidade para
continuar a apoiar a atividade desenvolvida pelo Conselho Disciplinar e congratula-se com o sucesso que tem
obtido no sentido de recuperar atrasos, vindos do passado, em processos pendentes e evitando a criação de
novas situações semelhantes, o que muito dignifica a imagem da Ordem dos Engenheiros.

O Sistema de Normalização Contabilística (SNC), publicado pelo Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de julho,
entrou em vigor em 1 de janeiro de 2010, revogando o Plano Oficial de Contas (POC) e as Diretrizes
Contabilísticas associadas.
Com a publicação do Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 9 de março, que aprovou o regime da normalização
contabilística para as Entidades do Setor Não Lucrativo (ESNL), e que faz parte integrante do SNC, foram criadas
regras contabilísticas próprias, aplicáveis especificamente às entidades que prossigam, a título principal,
atividades sem fins lucrativos e que não possam distribuir aos seus membros qualquer ganho económico ou
financeiro direto. Estão entre estas entidades as Associações Profissionais, nomeadamente, a Ordem dos
Engenheiros.
Dada a necessidade de informação a prestar aos seus membros e a crescente exigência de informação
económico-financeira por parte das entidades públicas, a Comissão de Normalização Contabilística (CNC)
definiu um modelo contabilístico próprio, composto por uma norma contabilística e de relato financeiro para
as entidades do setor não lucrativo (NCRF-ESNL), um código de contas específico e modelos de Demonstrações
Financeiras.
Perante o reconhecimento da crescente importância e necessidade de regulação e controlo das ESNL, as suas
Demonstrações Financeiras anuais passaram a estar sujeitas à Certificação Legal das Contas (CLC) de acordo
com os limites referidos no artigo 262.º do Código das Sociedades Comerciais (CSC).
Dado que a Ordem dos Engenheiros se enquadra no normativo descrito, 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).
A Região Sul (RS) em conjugação com o Conselho Diretivo Nacional (CDN), utiliza um plano de contas que está
em conformidade com os princípios normativos para as ESNL. É uma ajuda importante para a posterior
elaboração das contas únicas da Ordem dos Engenheiros como entidade individual e que são apresentadas ao
Tribunal de Contas (TC).
O objetivo das Demonstrações Financeiras é o de proporcionar informação acerca da solidez financeira e sobre
o desempenho económico da Região Sul. É com base nessa informação que o Conselho Diretivo da Região Sul
toma decisões económicas na gestão diária da associação.
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 2014, designadamente:
-

Balanço
Demonstração dos Resultados por Naturezas
Demonstração dos Resultados por Funções
Demonstração das Alterações do Capital Próprio
Demonstração dos Fluxos de Caixa
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 e as respetivas Demonstrações Financeiras foram submetidas à apreciação de uma
sociedade de Revisores Oficiais de Contas, cujo Relatório de Auditoria figura mais adiante, num capítulo mais à
frente no presente Relatório e Contas.
O Resultado Líquido do Exercício (RLE) de 2014 foi positivo e cifrou-se em 4.550,86 euros.
Este valor representa um desvio positivo de aproximadamente 3 mil euros em relação ao valor previsto no
Orçamento (1.595,00 euros), verificando-se uma redução de 26,6 mil euros relativamente ao Resultado Liquido
do exercício anterior (31.185,28).
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Em 2014 e comparativamente a 2013, na rúbrica de Gastos verificou-se um ligeiro aumento de 0,4%,
equivalente a 6,6 mil euros.
No mesmo período, a rúbrica de Rendimentos registou uma quebra de -1,2%, equivalente a -20 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 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.
Os aspetos fundamentais a ter em conta no Balanço, prendem-se com a distinção entre corrente e não
corrente. O balanço da Região Sul contempla essa distinção separando os ativos e passivos correntes dos ativos
e passivos não correntes.
Em termos genéricos, a distinção entre corrente e não corrente está relacionada com o período de doze meses
ou com o decurso normal do ciclo operacional. Uma quantia deve ser classificada como corrente quando se
espera que seja recuperada ou liquidada num prazo inferior a doze meses ou durante o ciclo operacional da
entidade.
O balanço de uma entidade permite também a comparação do ativo com o passivo proporcionando um retrato
da situação financeira decorrente dos valores apresentados nas contas de Fundos Patrimoniais.
A sua elaboração seguiu 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 2014, constatamos que as principais rubricas não sofreram
alterações significativas de 2013 para 2014, continuando a verificar-se no exercício de 2014 a manutenção da
solidez financeira da Região Sul. Essa solidez fica bem evidenciada nos mais de 5,7 milhões de euros de Fundos
Patrimoniais.
São de referir os seguintes factos:


Ativo não Corrente
Esta rúbrica registou um ligeiro aumento de 2013 para 2014 de aproximadamente 57,6 mil euros
(correspondente a 1,9%).
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 nos dois edifícios, ao longo dos anos. 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:





Delegação Distrital de Faro
Delegação Distrital de Santarém
Delegação Distrital de Évora
Delegação Distrital de Portalegre

De referir, ainda, que está também contabilizado nesta rúbrica um quinto imóvel referente ao
antigo espaço da sede da Delegação Distrital de Faro localizado na Rua da Marinha, na baixa da
cidade de Faro. O Conselho Diretivo irá ponderar a oportunidade da sua alienação.
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
Depois de uma tendência de diminuição do valor e de no último ano (2013) ter-se mantido na
mesma ordem de grandeza comparativamente a 2012, registou-se em 2014 um aumento do valor
das disponibilidades detidas pela Região Sul no valor de 84,5 mil euros (3,1%) apesar de, ao longo
do ano, ainda se terem verificado alguns investimentos nomeadamente no equipamento das duas
novas sedes das Delegações Distritais de Portalegre e Faro.
Esta rúbrica regista um valor de mais de 2,8 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 periodicamente negociada com a
banca, aquando do 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 mais de 124,5 mil euros, redução que se deve a:
-

Inexistência de distribuição do valor da comparticipação de seguros pelas regiões
Contabilização de um Aviso de Lançamento extraordinário do CDN referente à
comparticipação das regiões nos custos da votação eletrónica das eleições de 2013
Liquidação de IVA pelo adquirente referente às obras das instalações da nova sede da
Delegação de Faro e que foi liquidada através da conta corrente com o CDN.

Todavia, é de assinalar que se registou a existência de 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 2014, se registou um ligeiro reforço
do valor dos Fundos Patrimoniais.
O valor que regista (mais de 5,723 milhões de euros) é inferior ao valor registado em duas rúbricas
do Ativo: o Ativo não Corrente (3,030 milhões de euros) e Caixa e Depósitos Bancários (2,805
milhões de euros).
Este indicador é revelador da solidez financeira da Região Sul.



Fundos Patrimoniais – Outras variações nos fundos patrimoniais
Esta rúbrica cresceu aproximadamente 4,6 mil euros (0,1%) de 2013 para 2014.
De salientar que, nos últimos anos, a Região Sul investiu aproximadamente 1,129 milhões de
euros na aquisição, modernização e apetrechamento das suas instalações (sede e delegações
distritais) e registou comparticipações do Conselho Diretivo Nacional no montante de 87,6 mil
euros, ou seja, aproximadamente 7,8%.



Passivo
O Passivo Não Corrente da Região Sul é nulo, o que se traduz no facto de não existirem dívidas de
médio longo prazo (mais de 12 meses).
Regista-se ainda que a Região Sul não tem nenhum financiamento em Instituições Bancárias.
O valor registado na rubrica de Fornecedores do Passivo Corrente é pouco expressivo (94,5 mil
euros).
O valor desta rúbrica (Passivo) cresceu aproximadamente 6,5 mil euros (0,2%).

Prevê-se que, em 2015, se realizem mais alguns investimentos nomeadamente a aquisição de algum
equipamento para os dois novos espaços em Faro e Portalegre de forma a adequá-los para sede das respetivas
Delegações Distritais.
Todo este investimento continuará a ser 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.
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BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
RUBRICAS

Valores em Euros
(CÓDIGO CONTAS)

NOTAS

31.12.2014

31.12.2013

43 e 453

1

3.023.407,31 €

2.959.428,54 €

2

6.127,59 €

12.467,26 €

3.029.534,90 €

2.971.895,80 €

34.317,87 €

33.195,12 €

2.698,63 €

4.871,34 €

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)

902,82 €

750,00 €

19.002,64 €

25.967,80 €

4

49.954,95 €

174.486,01 €

22/3/7/9

5

61.501,28 €

34.128,27 €

28

6

72.157,54 €

98.183,31 €

Adiantamentos a fornecedores

228/9

Estado e outros entes públicos

24

Fundadores / beneméritos / patrocinadores
/ doadores / associados / membros

26

Outras contas a receber
Diferimentos
Outros ativos financeiros

3

141
2.805.075,73 €

2.720.610,09 €

Subtotal

3.045.611,46 €

3.092.191,94 €

Total do Ativo

6.075.146,36 €

6.064.087,74 €

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

5.186.986,83 €

5.155.801,55 €

Ajustamentos em ativos financeiros

57

Excedentes de revalorização

58
87.600,00 €

87.600,00 €

Outras variações nos fundos patrimoniais

59

Resultado líquido do período

818

7

Total dos Fundos Patrimoniais

4.550,86 €

31.185,28 €

5.723.671,85 €

5.719.120,99 €

0,00 €

0,00 €

94.472,79 €

71.578,15 €

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

20.178,62 €

21.391,15 €

Fundadores / beneméritos / patrocinadores
/ doadores / associados / membros

26

3.291,59 €

5.063,91 €

Financiamentos obtidos

25

Outras contas a pagar

21/3/7

Diferimentos

28

Passivos financeiros

8

100.140,26 €

95.743,49 €

133.391,25 €

151.190,05 €

351.474,51 €

344.966,75 €

1422

Outros passivos financeiros

1432
Subtotal
Total do Passivo

351.474,51 €

344.966,75 €

Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo

6.075.146,36 €

6.064.087,74 €

Obs.: Ver notas do balanço na página seguinte

Notas do Balanço:
1. Este montante contém o valor bruto dos Ativos Fixos Tangíveis (€ 4.260.320,92), descontadas as Depreciações Acumuladas
(€ 1.373.851,35) e acrescido do saldo dos Investimentos em Curso (€ 136.937,74).
2. O saldo desta conta corresponde, na sua totalidade, a programas de computador cuja diminuição é o reflexo das depreciações
deduzidas, que para este tipo de imobilizado têm estipuladas taxas mais elevadas.
3. Esta conta integra os produtos de merchandising da Região Sul.
4. O saldo devedor desta conta é constituído quase na sua totalidade pelo valor da dívida do CDN à Região Sul (€ 49.877,27). Esta
diminuição é consequência do registo da comparticipação dos seguros em 2013 na conta corrente a débito do CDN e que não
existiu em 2014. Além disso, em 2014 a Região Sul liquidou IVA pelas obras na nova Delegação Distrital de Faro creditando a conta
corrente do CDN do valor apurado.
5. O saldo devedor desta conta inclui a verba de aproximadamente 60 mil euros referente às quotas do ano de 2014 que se espera
receber no decurso do ano de 2015.
6. O saldo devedor dos diferimentos é maioritariamente constituído pela parcela de investimentos comuns distribuída pelo CDN à
Região Sul (€ 56.391,11).
7. Ver nota 4 na Demonstração dos Resultados por Naturezas.
8. No saldo credor dos diferimentos a parcela maior (€ 131.954,90) corresponde aos investimentos em curso na Região Sul e
imputados ao CDN.
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A Demonstração de Resultados Líquidos evidencia a formação dos Resultados num determinado período.
Todos os itens de Rendimentos e de Gastos reconhecidos num período devem ser incluídos nos Resultados (a
menos que uma Norma o exija de outro modo).
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 (a sua natureza).
Em 31 de dezembro de 2014, a Região Sul regista nas contas 71 e 72, (Vendas e Serviços Prestados), o valor de
mais de 1,613 milhões de euros, o que representa um aumento de cerca de 45,5 mil euros, ou seja
aproximadamente 2,9%, quando comparado com o valor obtido no mesmo período do ano anterior (2013).
Esta variação positiva verificou-se apenas nesta rúbrica dos Rendimentos tendo as restantes registado
decréscimos de valor (ver gráfico de Repartição dos Rendimentos da Região Sul).
Como consequência, o total dos Rendimentos da Região Sul registou uma diminuição de aproximadamente 20
mil euros (-1,2%).
A repartição dos Rendimentos e o peso de cada rúbrica no total dos Rendimentos, em 2014 e 2013, foram
respetivamente os seguintes:

2014

Vendas e
serviços
prestados
1.613.377,10 €
94%

Subsídios à
exploração
0,00 €
0%
Outros
rendimentos e
ganhos
46.316,28 €
3%

Juros e
rendimentos
similares
obtidos
54.289,06 €
3%

2013

Vendas e
serviços
prestados
1.567.922,88 €
90%

Subsídios à
exploração
0,00 €
0%
Outros
rendimentos e
ganhos
65.838,24 €
4%

Juros e
rendimentos
similares obtidos
100.213,12 €
6%

Por outro lado, no que se refere ao Total dos Gastos da Região Sul verificou-se um ligeiro acréscimo num valor
que ronda os 7 mil euros (0,4%).
A repartição dos Gastos e o peso de cada rúbrica no total dos Gastos em 2014 e 2013 foram os seguintes:

Gastos com o
pessoal
651.662,92 €
38%

Fornecimentos
e serviços
externos
809.747,75 €
47%

2014

Outros gastos e
perdas
98.040,95 € Gastos de dep.
6%
e de
amortização
144.063,67 €
9%
Custo das
mercadorias
vendidas
5.909,44 €
0%
Juros e gastos
similares
suportados
6,85 €
0%

Gastos com o
pessoal
649.113,78 €
38%

Fornecimentos
e serviços
externos
798.536,42 €
47%

2013

Outros gastos e
perdas
109.711,45 € Gastos de dep.
6%

e de
amortização
144.323,70 €
9%
Custo das
mercadorias
vendidas
1.101,40 €
0%

Juros e gastos
similares
suportados
2,21 €
0%
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
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

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

2

1.613.377,10 €

1.567.922,88 €

-5.909,44 €

-1.101,40 €

-809.747,75 €
-651.662,92 €

-798.536,42 €
-649.113,78 €

46.316,28 €
-98.040,95 €

65.838,24 €
-109.711,45 €

94.332,32 €

75.298,07 €

64 e 761

-144.063,67 €

-144.323,70 €

-49.731,35 €

-69.025,63 €

54.289,06 €
-6,85 €

100.213,12 €
-2,21 €

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

31.12.2013

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)

31.12.2014

79
69

3

Resultado operacional (antes de impostos (EBT)

811

4.550,86 €

31.185,28 €

Impostos sobre o rendimento do período

812

0,00 €

0,00 €

Resultado líquido do período

818

4.550,86 €

31.185,28 €

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
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Notas da Demonstração dos Resultados por Naturezas:
1. A principal componente dos Serviços Prestados é representada pelo valor líquido das quotas emitidas. Do valor total das quotas
emitidas, que ascendeu a € 2.547.713,00 ficou por cobrar o montante de € 59.640,00. Do valor efetivamente cobrado (€ 2.488.073,00) foi
retirada a contribuição da Região Sul para o CDN, no montante de € 1.294.044,35.
2. Esta rubrica regista uma variação negativa do exercício do ano de 2013 para o de 2014, originada pela ausência da comparticipação de
seguros (que em 2013 fora acima de 42 mil euros). Em sentido contrário está registada uma restituição de impostos (IMT) que beneficiou
a Região Sul em aproximadamente 21 mil euros.
3. Apesar dos valores registados na rubrica Disponibilidades serem equivalentes nos dois exercícios, regista-se nesta rubrica uma
acentuada redução do seu valor. Esta redução é consequência do esmagamento generalizado na banca das taxas de juro passivas.
4. Apesar das quebras dos Ganhos referentes à comparticipação dos seguros e dos juros obtidos, que se repercutiram na redução
sensível do Resultado Liquido final, o valor atingido foi superior aquele que havia sido orçamentado, conforme se pode ver no mapa
comparativo mais adiante.
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Em 2014, os Rendimentos Brutos da Região Sul atingiram o valor de 3.053.786,79 euros valor quase idêntico ao
registado em 2013 (3.053.525,19 euros).
Desta verba, foi transferido para o Conselho Diretivo Nacional (CDN), o valor de 1.294.044,35 euros, referente
à repartição do valor das quotas cobradas aos membros da Região Sul, e o valor de 45.760,00 euros referente à
transferência para o CDN do valor das taxas de candidatura, ficando o total dos Rendimentos Líquidos da
Região Sul reduzidos ao valor de 1.713.982,44 euros, o que representa uma diminuição de aproximadamente 20 mil euros (-1,2%) em relação a 2013.
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 2014,
comparativamente a 2013, são:


O aumento do valor de Vendas de merchandising e de publicações registando um montante de
mais de 8 mil euros (123,5% de acréscimo). Apesar de constituir um valor residual ao nível dos
Rendimentos, reflete ainda assim o 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 aumento do valor das Quotas (total) em mais de 93 mil euros (3,8%), comparativamente ao ano
de 2013. Neste aumento estão incluídos 59.640,00 euros de quotas do ano de 2014 que não
foram regularizadas pelos membros (Ver nota 9 do Anexo);
Esta rúbrica representou, no ano em análise, 83,4% dos Rendimentos Brutos da Região Sul,
quando, em 2013, tinha representado 80,4%;



Um aumento no valor recebido de Joias, em comparação com o ano anterior, correspondente a 5,3 mil euros;
Como a joia é o valor pago para um candidato se inscrever (ou alterar) na categoria de Membro
Efetivo, este aumento revela um ligeiro acréscimo da admissão desta categoria de membros em
2014 comparativamente ao ano de 2013. Todavia, este acréscimo não se refletiu no número de
membros no final do ano dada a suspensão estatutária mencionada no capítulo do Movimento
Associativo;



Continuou a verificar-se uma redução do 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 (83,0%);



Manutenção do valor cobrado com a emissão de documentos profissionais para os membros
(Declarações e Certificados de Inscrição). Este valor está claramente influenciado pela 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 três últimos anos;
Apesar de continuar a forte aposta do Conselho Diretivo da Região Sul em promover ações de
valorização profissional e cultural, por força das dificuldades económicas, algumas ações não se
realizaram;

Esta rúbrica apresenta os seguintes valores nos últimos anos:

Formação

2014

2013

2012

2011

2010

155.927,05

181.582,92

266.880,00

273.791,25

166.628,75

O valor de 2014 representa um decréscimo de -14,1% comparativamente a 2013;


Como consequência dos factos mencionados nos parágrafos anteriores, na rúbrica de Vendas e
Serviços Prestados verificou-se um aumento de 45,5 mil euros (2,9%);



De registar que, em 2014, a Região Sul não recebeu nenhum subsidio de entidades públicas ou
privadas;



Em 2013, verificou-se o registo de aproximadamente 42,6 mil euros na rúbrica de Outros
Rendimentos e Ganhos - Comparticipação de Seguros. Esse montante foi entregue à Região Sul
tendo por base o contrato de seguro regulado pelo Protocolo existente entre a Ordem dos
Engenheiros e a seguradora AXA;
Em 2014 não foi registada nenhuma verba nesta rúbrica pois até 31 de dezembro de 2014 não foi
definido se haveria verba para transferir para as Regiões. Se houver será registada no exercício de
2015;



A rúbrica de Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares registou uma redução de -45,8%
(mais de -45,9 mil euros) no seu valor, comparativamente a 2013, refletindo as baixas taxas de
juro praticadas pela banca na remuneração das aplicações a prazo;
Tendo em vista obter melhores rendimentos dos montantes aplicados, o Conselho Diretivo da
Região Sul, efetuou no final do ano algumas operações financeiras diversificando as instituições
onde estavam aplicados os fundos e alterando os respetivos montantes;

DISTRIBUIÇÃO DOS RENDIMENTOS POR NATUREZA JAN-DEZ2014
Comparação com o Orçamento e o período homólogo do ano anterior

Rubricas

Realizado
JAN-DEZ
2014

Orçamento
JAN-DEZ
2014

(A)
(€)

(B)
(€)

Realizado
JAN-DEZ
2013

Desvio
(A) - (B)
(€)

(A) - (C)

(A)
(€)

(%)

Desvio

(€)

(%)

71 Vendas
De mercadorias

8.316,20

6.000

2 316

38,6%

1.187,19

7 129

600,5%

De publicações

0,00

3.000

- 3 000

-100,0%

2.533,47

- 2 533

-100,0%

8.316,20

9.000

-684

-7,6%

3.720,66

4.596

123,5%

7,6%

2.454.669,00
5,2% -1.267.870,95
10,2% 1.186.798,05

93 044

3,8%

26 173

2,1%

66 871

5,6%

75.750,00

5 250

6,9%

9,1% 1.262.548,05

72.121

5,7%

-82,9%

72 Prestações de Serviços
Quotas (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

2.547.713,00

2.368.000

179 713

-1.294.044,35

-1.230.400

63 644

1.253.668,65

1.137.600

116 069

81.000,00

86.200

- 5 200

1.334.668,65

1.223.800

110.869

620,00

2.500

- 1 880

-75,2%

3.626,50

- 3 007

0,00

0

0

0,0%

0,00

0

0,0%

620,00

2.500

- 1 880

-75,2%

3.626,50

- 3 007

-82,9%

-6,0%

0,00

45

- 45

-100,0%

30,00

- 30

-100,0%

620,00

2.545

-1.925

-75,6%

3.656,50

-3.037

-83,0%

74.982,00

84.500

- 9 518

-11,3%

74.937,00

45

0,1%

155.927,05

191.200

- 35 273

-18,4%

181.582,92

- 25 656

-14,1%

Lazer e Desporto

13.604,52

17.500

- 3 895

-22,3%

15.265,89

- 1 661

-10,9%

Cedência de Instalações e de Meios

20.668,68

16.900

3 769

22,3%

19.270,86

1 398

7,3%

Taxas de candidatura

45.760,00

57.200

- 11 440

-20,0%

51.680,00

- 5 920

-11,5%

-45.760,00

-57.200

- 11 440

-20,0%

-51.680,00

- 5 920

-

4.590,00

8.000

- 3 410

-42,6%

6.941,00

- 2 351

-33,9%

269.772,25

318.100

-48.328

-15,2%

297.997,67

-28.225

-9,5%

1.613.377,10

1.553.445

59.932

3,9% 1.567.922,88

45.454

2,9%

Do Estado e Outros Entes Públicos

0,00

0

0

#DIV/0!

0,00

0

0,0%

De Outras Entidades

0,00

0

0

0,0%

0,00

0

0,00

0

0

#DIV/0!

0,00

0

0,0%
0,0%

-100,0%

Declarações e Certificados de Inscrição
Formação

Transferência p/ o CDN
Outras Rubricas

Vendas e Serviços Prestados

75 Subsídios à Exploração

78 Outros Rendimentos e Ganhos
Comparticipação de Seguros
Outras Rubricas

79 Juros, Dividendos e Outros Rendim. Similares

TOTAL DOS RENDIMENTOS

0,00

35.000

- 35 000

-100,0%

42.586,03

- 42 586

46.316,28

20.100

26 216

130,4%

23.252,21

23 064

99,2%

46.316,28

55.100

-8.784

-15,9%

65.838,24

-19.522

-29,7%

54.289,06

84.000

- 29 711

-35,4%

100.213,12

- 45 924

-45,8%

1.713.982,44

1.692.545

21.437

1,3% 1.733.974,24

-19.992

-1,2%

Dada a grande redução de Gastos ocorrida em 2013 comparativamente a 2012 (aproximadamente -20,1%
representando cerca de -429,3 mil euros), e mantendo-se os cenários de:


Crise generalizada na economia portuguesa



Quebra de rendimentos em face das dificuldades financeiras dos membros, agravada pela saída de
muitos para outros países em busca de trabalho.

foi objetivo do Conselho Diretivo da Região Sul manter os Gastos do exercício de 2014 dentro da mesma ordem
de grandeza das de 2013.
Regista-se que o objetivo foi atingido dado que o Total dos Gastos do exercício de 2014 ascendeu a 1,7 milhões
de euros, representando um ligeiro acréscimo de 6,6 mi euros (0,4%) comparativamente ao exercício de 2013.
Na componente dos Gastos, destacam-se as seguintes rúbricas:


Fornecimentos e Serviços Externos (FSE)
Rúbrica sobre a qual continuou a incidir um maior esforço de contenção e de boa utilização dos
recursos disponíveis, tendo os FSE atingido o montante de aproximadamente 810 mil euros (mais
11,2 mil euros do que em 2013);
Dentro desta rúbrica destacam-se as seguintes subcontas:
o

Trabalhos Especializados – Serviços Empresariais de Formação
Apesar de as receitas com a formação terem diminuído (-14,1%) os Gastos com esta
rúbrica aumentaram 18,5%;
Esta dicotomia é explicada pela política seguida pelo Conselho Diretivo da Região Sul
de suportar alguns Gastos das ações de formação não repercutindo a totalidade dos
valores Gastos nos valores cobrados aos membros pelas ações de formação;

o

Serviços de Promoção Institucional
Aumento de 16,8 mil euros, correspondente a 21,6%. Apesar deste aumento, foi
possível manter o montante desta rúbrica abaixo do valor orçamentado para o
exercício de 2014 (-6,9 mil euros).
Continuaram os Serviços de Formação da Região Sul a seguir as diretrizes específicas
recebidas do Conselho Diretivo da Região Sul para a otimização de recursos já
existentes e, procurando ainda assim a excelência, conseguir também negociar
condições vantajosas para a Ordem dos Engenheiros em vários eventos e, em
particular, no Dia Regional do Engenheiros de 2014, realizado em Tomar;

o

Comunicação
Redução de aproximadamente 12 mil euros (-16,7%) comparativamente ao ano de
2013. Durante o ano de 2014 continuou o processo de substituição da comunicação
escrita com os membros pela comunicação eletróncia (Newsletter, mailings
eletrónicos, etc.;
Foi também alterado o contrato da prestação de serviços de telecomunicações tendo
sido substituído o operador que prestava esses serviços. Essa alteração
conjuntamente com a substituição da central telefónica teve como consequência
uma redução dos custos das telecomunicações fixas e móveis da Região Sul;

o

Publicidade e Propaganda
Durante 2014, o Conselho Diretivo da Região Sul manteve o 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 no entanto possível otimizar recursos e ser criterioso nos apoios concedidos e
nas ações efetuadas. Desta forma esta rúbrica registou uma redução de
aproximadamente -17,6 mil euros (-46,0%);


Foi também marcante o Dia Regional do Engenheiro 2014 realizado na cidade de Tomar (poderão
ser encontrados detalhes desta ação neste Relatório);



Gastos com o Pessoal
Esta rúbrica regista um montante da mesma ordem de grandeza do valor registado no exercício
anterior: apresenta o valor de aproximadamente 651,7 mil euros que representa um aumento de
0,4% comparativamente a 2013;



Gastos de Depreciação e de Amortização
Depois dos investimentos efetuados nos anos anteriores com o consequente aumento dos Ativos
Fixos Tangíveis e do valor dos respetivos Gastos de Depreciação e de Amortização, o exercício de
2014 evidencia uma estabilização dos valores registados nesta rúbrica. Em 2014 o total destes
gastos foi de cerca de 144 mil euros (valor idêntico a 2013);



A rúbrica de Impostos regista em 2014 o montante de 3,3 mil euros. Representa uma redução de
aproximadamente 19,8 mil euros comparativamente ao exercício de 2013. Esta variação é
consequência de, em 2013, esta rúbrica incluir o valor de IMT pago com a aquisição da sede da
Delegação Distrital de Portalegre e da sede da Delegação Distrital de Faro;



A rúbrica de Outros Gastos e Perdas regista em 2014 o montante de 68,9 mil euros. Representa
um aumento de 21,6% comparativamente ao exercício de 2013. Esta variação está influenciada
pela contabilização de um Aviso de Lançamento do Conselho Diretivo Nacional no montante
aproximado de 20 mil euros e referente à comparticipação da Região Sul nos custos do voto
eletrónico das eleições de 2013;



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

DISTRIBUIÇÃO DOS GASTOS POR NATUREZA JAN-DEZ2014
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
RESULTADO LIQUIDO
TOTAL DOS RENDIMENTOS

Realizado
JAN-DEZ
2014

Orçamento
JAN-DEZ
2014

(A)
(€)

(B)
(€)

Realizado
JAN-DEZ
2013

Desvio
(A) - (B)
(€)

(%)

Desvio
(A) - (C)

(A)
(€)

(€)

(%)

5.909,44

8.100

- 2 191

-27,0%

1.101,40

4 808

436,5%

46.261,23
131,33
13.716,84
38.476,99
59.625,21

46.800
3.000
13.200
22.800
67.000

- 539
- 2 869
517
15 677
- 7 375

-1,2%
-95,6%
3,9%
68,8%
-11,0%

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

3 703
44
- 2 450
4 479
- 11 922

8,7%
50,2%
-15,2%
13,2%
-16,7%

38.063,12
21.562,09
34.376,29
0,00
49.418,06

40.000
27.000
28.500
0
45.950

- 1 937
- 5 438
5 876
0
3 468

-4,8%
-20,1%
20,6%
7,5%

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

- 8 365
- 3 557
3 841
0
- 5 714

-18,0%
-14,2%
12,6%
-10,4%

10.775,57
7.821,84
1.064,18
14.622,07
15.134,40
21.824,51
20.658,78
48.853,98
53.313,08
227.076,60

13.450
8.000
0
12.400
12.100
17.100
38.300
43.300
59.300
184.500

- 2 674
- 178
1 064
2 222
3 034
4 725
- 17 641
5 554
- 5 987
42 577

-19,9%
-2,2%
17,9%
25,1%
27,6%
-46,1%
12,8%
-10,1%
23,1%

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

- 1 672
- 73
1 064
- 2 331
- 2 702
5 500
- 17 632
3 652
- 2 920
27 427

-13,4%
-0,9%
#DIV/0!
-13,8%
-15,1%
33,7%
-46,0%
8,1%
-5,2%
13,7%

27.362,49
31.703,11
124.191,29
0,00
29.476,68
14.343,03
19.439,99
73.093,87

27.400
32.900
91.000
0
14.500
18.700
21 900
73.300

- 38
- 1 197
33 191
0
14 977
- 4 357
- 2 460
- 206

-0,1%
-3,6%
36,5%
103,3%
-23,3%
-11,2%
-0,3%

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

531
- 1 666
19 431
0
14 359
- 5 227
- 962
- 8 912

2,0%
-5,0%
18,5%
95,0%
-26,7%
-4,7%
-10,9%

13.516,66
45.172,56
14.404,65
94.624,84

14.900
47.300
11.100
101 500

- 1 383
- 2 127
3 305
- 6 875

-9,3%
-4,5%
29,8%
-6,8%

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

- 5 344
- 4 600
1 032
16 800

-28,3%
-9,2%
7,7%
21,6%

22.262,16
7.438,00
19.016,37
7.146,32
22,12
7.151,68
20.822,20
10.765,99
8.856,15
809.747,75

18 000
10 000
17 500
9 000
5 000
22 400
15 400
4 200
5.600
772.050

4 262
- 2 562
1 516
- 1 854
- 4 978
- 15 248
5 422
6 566
3 256
37 698

23,7%
-25,6%
8,7%
-20,6%
-99,6%
-68,1%
35,2%
156,3%
58,1%
4,9%

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

- 2 166
7 302
4 071
7 146
22
- 17 711
8 012
10 125
- 3 722
11 211

-8,9%
27,2%
#DIV/0!
#DIV/0!
-71,2%
62,5%
1579,0%
-29,6%
1,4%

511.621,69
12.595,73
108.917,96
18.527,54
651.662,92

535.100
14.400
120.600
19.400
689.500

- 23 478
- 1 804
- 11 682
- 872
- 37 837

-4,4%
-12,5%
-9,7%
-4,5%
-5,5%

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

8 011
- 4 214
2 543
- 3 791
2 549

1,6%
-25,1%
2,4%
-17,0%
0,4%

144.063,67

152.500

- 8 436

-5,5%

144.323,70

- 260

-0,2%

3.326,79
17.500,00
8.300,00
68.914,16
98.040,95

2.450
17.500
12.950
35.400
68.300

877
0
- 4 650
33 514
29 741

35,8%
0,0%
-35,9%
94,7%
43,5%

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

- 19 822
0
- 4 081
12 232
- 11 671

-85,6%
0,0%
-33,0%
21,6%
-10,6%

6,85

500

- 493

-98,6%

2,21

5

210,0%

1.709.431,58
4.550,86
1.713.982,44

1.690.950
1.595
1.692.545

18.482
2 956
21 437

1,1% 1.702.788,96
185,3%
31.185,28
1,3% 1.733.974,24

6.643
- 26 634
- 19 992

0,4%
-85,4%
-1,2%

Ordem dos Engenheiros - Região Sul

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Valores em Euros
Períodos

RENDIMENTOS E GASTOS

NOTAS
2014

2013

Vendas e serviços prestados

+

1

1.628.558,71 €

Custo das vendas e dos serviços prestados

-

2

603.351,61 €

564.843,28 €

Resultado bruto

=

1.025.207,10 €

1.025.549,66 €

Outros rendimentos

+

131.183,73 €

195.261,30 €

Gastos de distribuição

-

Gastos administrativos

-

1.033.771,87 €

1.031.698,20 €

Gastos de investigação e desenvolvimento

118.068,10 €

157.927,48 €

4.550,86 €

31.185,28 €

4.550,86 €

31.185,28 €

4.550,86 €

31.185,28 €

Outros gastos

-

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

=

3

1.590.392,94 €

Resultados antes de impostos

Imposto sobre rendimento do período

=
-/+

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

=

=

Resultado liquido 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, a principal componente dos Serviços Prestados é representada pelo valor das quotas cobradas aos
membros, líquido da contribuição entregue ao CDN.
2. A existência de Gastos Fixos no Total dos Gastos, impediu que a subida do custo das cobranças acompanhasse, na mesma
proporção, a subida do Total das Cobranças (2,4% vs 6,8%).
3. Ver nota 4 da Demonstração dos Resultados por Naturezas.

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 €

-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 €

176.269,33 €

39.100,00 €

31.185,28 €

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

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2014

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 2014

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

31.185,28 €

31.185,28 €

444.534,16 € 5.186.986,83 €

0,00 €

31.185,28 €

444.534,16 € 5.155.801,55 €

Resultados
transitados

0,00 €

0,00 €

Ajustamentos
em ativos
financeiros

0,00 €

0,00 €

Excedentes de
revalorização

87.600,00 €

0,00 €

87.600,00 €

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 2014

Ordem dos Engenheiros - Região Sul

Total

4.550,86 € 5.723.671,85 €

4.550,86 €

4.550,86 €

4.550,86 €
-26.634,42 €

0,00 €

0,00 €
-31.185,28 €

-31.185,28 €

31.185,28 € 5.719.120,99 €

Resultado
líquido do
período

4.550,86 €

4.550,86 €

0,00 €

0,00 €

5.719.120,99 €

Total dos
Fundos
Patrimoniais

0,00 € 5.723.671,85 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Interesses
minoritários

Valores em Euros

Ordem dos Engenheiros - Região Sul

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

Valores em Euros
Períodos

Rubricas

Notas
2014

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)

2013

+
+/-/+
+/+/-

1

2.927.971,42 €
-698.445,13 €
-524.217,42 €
1.705.308,87 €

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

2

-1.388.357,54 €
316.951,33 €

-1.516.260,48 €
248.792,00 €

-

3

-278.898,46 €
-6.339,67 €

-332.551,97 €
-12.283,62 €

4

52.752,44 €

66.127,64 €

-232.485,69 €

-278.707,95 €

+
+
+
+
+
+
+/-

+
+
+
+
+

39.100,00 €

(3)

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

0,00 €

39.100,00 €

84.465,64 €

9.184,05 €

2.720.610,09 €
2.805.075,73 €

2.711.426,04 €
2.720.610,09 €

Notas da Demonstração dos Fluxos de Caixa:
1. Esta verba integra os valores correspondentes à cobrança das quotas dos membros, no valor aproximado de 2,6 milhões de euros, valor
que representa 83,4% 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.

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 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, utiliza-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.

INVENTÁRIOS (NCRF 18)
No reconhecimento dos inventários da Região Sul utilizamos o custo histórico, que já integra os custos
adicionais necessários até à sua entrada em armazém.
Na contabilização dos inventários, em conformidade com os números 1 e 5 do Art. 12º do DL 158/2009, de 13
de julho, a Região Sul está dispensada de adotar o Sistema de Inventário Permanente.

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 2014:
Descrição

Conta

Caixa

Montante

11

5.157,23 €

Total de caixa

5.157,23 €

Depósitos à Ordem

12

54.377,12 €

Outros depósitos bancários

13

2.745.541,38 €

Total de caixa e depósitos bancários

2.805.075,73 €

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

31-12-2013

Adições

Alienações

Ativos
Outras
detidos
alterações
para venda

31-12-2014

Goodwill
Projetos de desenvolvimento
Programas de computador

33.217,69 €

33.217,69 €

Ativo intangível bruto

33.217,69 €

33.217,69 €

Depreciações acumuladas

20.750,43 €

6.339,67 €

27.090,10 €

Amortização acumulada

20.750,43 €

6.339,67 €

27.090,10 €

Ativo intangível líquido

12.467,26 €

-6.339,67 €

6.127,59 €

Propriedade industrial
Outros ativos intangíveis
Investimentos em curso - Ativos
intangíveis

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

Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras
construções
Equipamento básico

31-12-2013

Adições

Revalorizações

Alienações
/ Transf.

418.748,69 €

Ativos
detidos
para
venda

31-12-2014

418.748,69 €

3.162.659,42 €

56.114,10 €

3.218.773,52 €

39.395,76 €

7.272,09 €

46.667,85 €

498.970,01 €

22.435,94 €

521.405,95 €

Equipamento de transporte
Equipamento administrativo
Equipamentos biológicos
Outros ativos tangíveis

54.724,91 €

54.724,91 €

Investimentos em curso Ativos tangíveis

21.057,10 €

193.076,33 €

77.195,69 €

136.937,74 €

Ativo tangível bruto

4.195.555,89 €

278.898,46 €

77.195,69 €

4.397.258,66 €

Depreciações acumuladas

1.236.127,35 €

137.724,00 €

1.373.851,35 €

Depreciações acumuladas

1.236.127,35 €

137.724,00 €

1.373.851,35 €

Ativo tangível líquido

2.959.428,54 €

141.174,46 €

Perdas por imparidade e
reversões acumuladas

77.195,69 €

3.023.407,31 €

8 – INVENTÁRIOS:
8.1 – Os inventários da Região Sul integram artigos de merchandising cuja aquisição se tem revelado
interessante e útil para os membros ou para serem por estes ofertados.
Estes artigos representam no seu conjunto um pequeno valor comparativamente com o do restante relativo
aos Rendimentos e ganhos (movimento associativo).

Inventário

31-12-2013

31-12-2014

33.195,12 €

34.317,87 €

9 – 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 nos exercícios findos a 31 de dezembro de 2014 e 2013, apresenta a seguinte
decomposição:
Rubricas
Vendas

31-12-2014

31-12-2013

8.316,20 €

1.187,19 €

2.547.713,00 €

2.454.669,00 €

81.000,00 €

75.750,00 €

236.119,05 €

311.856,42 €

Serviços secundários

20.668,68 €

19.270,86 €

Atividades de lazer e desporto

13.604,52 €

15.265,89 €

Outros rendimentos e ganhos

46.316,28 €

75.312,71 €

54.289,06 €

100.213,12 €

3.008.026,79 €

3.053.525,19 €

Prestação de serviços
Quotas (total 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 2014, apresenta a seguinte composição:

Quotização / Anos

31-12-2014

Valor de 2013
Valor de 2014

108.486,00 €

TOTAL

108.486,00 €

Tal como foi atrás referido, durante o exercício de 2014 foi aplicada a suspensão aos membros cujo pagamento
das quotas se encontrava em atraso há mais de um ano, dando assim cumprimento ao estipulado no n.º 3 do
Art. 83.º do Estatuto da Ordem dos Engenheiros, ficando apenas por liquidar as quotas relativas ao ano de
2014, cujo valor ascende a 108.486,00 euros.
Assim, dando seguimento à recomendação dos auditores relativamente à aplicação do princípio contabilístico
do acréscimo (periodização económica), o Conselho Diretivo da Região Sul deliberou reconhecer no presente
exercício a título de acréscimo de rendimento relativo às quotas de 2014 que se encontram por receber, o
montante de 59.640,00 euros, valor este que considera de forma prudente vir a receber durante o exercício do
ano seguinte.

10 – IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO:
Ver nota 3

11 – 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 2014 e 2013, a rubrica de Clientes/Fornecedores/Acionistas-Sócios/Outras contas a
receber e a pagar e Pessoal apresentava a seguinte decomposição:

Descrição

31-12-2014
Corrente

31-12-2013

Não corrente

Total

Corrente

Não corrente

Total

Ativos fixos
tangíveis

3.023.407,31 €

3.023.407,31 €

2.959.428,54 €

2.959.428,54 €

Ativos fixos
intangíveis

6.127,59 €

6.127,59 €

12.467,26 €

12.467,26 €

Ativos:

Inventários

34.317,87 €

34.317,87 €

33.195,12 €

33.195,12 €

Clientes e
utentes

2.698,63 €

2.698,63 €

4.871,34 €

4.871,34 €

Adiantamentos
a fornecedores

902,82 €

902,82 €

750,00 €

750,00 €

Estado e outros
entes públicos

19.002,64 €

19.002,64 €

25.967,80 €

25.967,80 €

Fundadores / …
/ membros

49.954,95 €

49.954,95 €

174.486,01 €

174.486,01 €

Outras contas a
receber

61.501,28 €

61.501,28 €

34.128,27 €

34.128,27 €

Diferimentos

72.157,54 €

72.157,54 €

98.183,31 €

98.183,31 €

2.805.075,73 €

2.805.075,73 €

2.720.610,09 €

2.720.610,09 €

6.075.146,36 €

3.092.191,94 €

Caixa e
depósitos
bancários
Perdas por
imparidade
Total do Ativo

3.045.611,46 €

3.029.534,90 €

2.971.895,80 €

6.064.087,74 €

Passivos:
Fornecedores

94.472,79 €

94.472,79 €

71.578,15 €

71.578,15 €

Estado e outros
entes públicos

20.178,62 €

20.198,62 €

21.391,15 €

21.391,15 €

Fundadores / …
/ membros

3.291,59 €

3.291,59 €

5.063,91 €

5.063,91 €

Outras contas a
pagar

100.140,26 €

100.140,26 €

95.743,49 €

95.743,49 €

Diferimentos

133.391,25 €

133.391,25 €

151.190,05 €

151.190,05 €

Total do Passivo

351.474,51 €

351.474,51 €

344.966,75 €

344.966,75 €

5.723.671,85 €

2.747.225,19 €

Total líquido

2.694.136,95 €

3.029.534,90 €

2.971.895,80 €

5.719.120,99 €

Estado e outros entes públicos
Em 31 de dezembro de 2014 e 2013, a rúbrica Estado e outros entes públicos apresentava a seguinte
decomposição:

31-12-2014
Corrente

Não
corrente

31-12-2013
Total

Corrente

Não
corrente

Total

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

19.002,64 €

19.002,64 €

25.967,80 €

25.967,80 €

19.002,64 €

19.002,64 €

25.967,80 €

25.967,80 €

8.502,50 €

8.502,50 €

9.242,25 €

9.242,25 €

Contribuições para a segurança
social

11.676,12 €

11.676,12 €

12.148,90 €

12.148,90 €

Total

20.178,62 €

20.178,62 €

21.391,15 €

21.391,15 €

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

Diferimentos
Em 31 de dezembro de 2014 e 2013, a rubrica de Diferimentos apresentava a seguinte decomposição:

31-12-2014
Corrente

Não
corrente

31-12-2013
Total

Não
corrente

Corrente

Total

Diferimentos
Ativos
Gastos a reconhecer

72.157,54 €

72.157,54 €

98.183,31 €

98.183,31 €

Total

72.157,54 €

72.157,54 €

98.183,31 €

98.183,31 €

Rendimentos a
reconhecer

133.391,25 €

133.391,25 €

151.190,05 €

151.190,05 €

Total

133.391,25 €

133.391,25 €

151.190,05 €

151.190,05 €

Passivos

Caixa e Depósitos bancários
Em 31 de dezembro de 2014 e 2013, a rubrica de Caixa e Depósitos bancários apresentava a seguinte
decomposição:

Caixa e depósitos bancários

31-12-2014

31-12-2013

Ativos
Caixa

5.157,23 €

2.997,04 €

54.377,12 €

55.474,37 €

Outros depósitos bancários

2.745.541,38 €

2.662.138,68 €

Total

2.805.075,73 €

2.720.610,09 €

2.805.075,73 €

2.720.610,09 €

Depósitos à ordem

Passivos
Caixa
Depósitos à ordem
Outros depósitos bancários
Total

Fundos Patrimoniais
Em 31 de dezembro de 2014 e 2013, a rubrica de Fundos Patrimoniais apresentava a seguinte decomposição:

Fundos Patrimoniais

31-12-2014

31-12-2013

Fundos
Excedentes técnicos
Reservas
Reservas legais

418.980,60 €

418.980,60 €

Outras reservas

25.553,56 €

25.553,56 €

5.186.986,83 €

5.155.801,55 €

87.600,00 €

87.600,00 €

4.550,86 €

31.185,28 €

5.723.671,85 €

5.719.120,99 €

Resultados transitados
Ajustamentos em ativos financeiros
Excedentes de revalorização
Outras variações nos fundos patrimoniais
Resultado líquido do período
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. Embora esta
disposição não seja aplicável à Ordem dos Engenheiros, tem-se prosseguido o registo do reforço da designada
Reserva legal.
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.
Sendo positivo o Resultado Líquido do exercício de 2014, será possível reforçar o saldo das contas de Reservas
dos Fundos Patrimoniais da Região Sul, se tal reforço for aprovado pela Assembleia Regional.
Em 31 de dezembro de 2014 e 2013, a reserva legal já se encontrava totalmente constituída.

Lisboa, 10 de fevereiro de 2015
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 2014, 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 2,6 milhões
de euros, o que representa 83,4% dos rendimentos brutos do exercício.
Com menor importância, seguem-se os rendimentos provenientes de receitas da Filiação e documentação
profissionais (emissão de documentos, avaliações curriculares, etc.), no valor de 194,6 mil euros, que
correspondem a cerca de 6,4% da totalidade dos rendimentos brutos.
Em 2014, o centro rendimentos referente às ações de Valorização profissional e cultural, regista cerca de 165,7
mil euros (5,4% 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 2014 essa contribuição ascendeu a cerca de 1,3 milhões de euros, representando 42,4% do total de gastos
e 52,0% da receita bruta de quotização (deduzindo os 59.640,00 de quotas de 2014 não regularizadas).
Outros centros de gastos com expressão significativa são as funções e estruturas de suporte global, que
apresentam um saldo de 630,9 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 238,1 mil euros.
Quanto à rúbrica de Valorização profissional e cultural, verifica-se que apresenta um saldo de -160,9 mil euros
para um total de gastos de 326,7 mil euros, representando 10,7% 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 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 -20,5 mil euros.
Finalmente destaca-se o saldo de -207,0 mil euros apresentado pelo centro de gastos de Comunicação e
Promoção Institucionais, resultado que é fruto da continuidade da campanha de comunicação e promoção
efetuada pelo Conselho Diretivo da Região Sul.
Em 31 de dezembro de 2014, a contabilidade analítica registava os seguintes valores:

Contas de JAN-DEZ 2014
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)

273 016,94 €
160 316,83 €

54 866,95 €
51 081,77 €
6 751,39 €
326 646,44 €
35 331,94 €
195 174,11 €
30 451,21 €
22 017,00 €
11 379,01 €
23 634,63 €
1 220,35 €
2 067,99 €
5 127,84 €
242,36 €
210 069,58 €
0,00 €
20 932,71 €
29 989,11 €
85 057,23 €
74 090,53 €
142 272,55 €
100 347,48 €
15,00 €
2 164,12 €
26 727,51 €
5 947,38 €
4 051,07 €
2 189,57 €
830,42 €
0,00 €
19 792,50 €
19 792,50 €
1 342 898,58 €
1 294 044,35 €
48 854,23 €
674 678,35 €
172 836,92 €
47 396,86 €
103 122,63 €
260 413,05 €
4 793,15 €
21 735,48 €
18 058,29 €
26 030,34 €
20 291,63 €
50 286,06 €
1,01 €
39 845,43 €
10 439,62 €
9 574,93 €
9 574,93 €
3 049 235,93 €

Rendimentos
(%)

9,0
5,3
0,0
0,0
0,0
0,0
1,8
1,7
0,2
10,7
1,2
6,4
1,0
0,7
0,4
0,8
0,0
0,1
0,2
0,0
6,9
0,0
0,7
1,0
2,8
2,4
4,7
3,3
0,0
0,1
0,9
0,2
0,1
0,1
0,0
0,0
0,6
0,6
44,0
42,4
1,6
22,1
5,7
1,6
3,4
8,5
0,2
0,7
0,6
0,9
0,7
1,6
0,0
1,3
0,0
0,3
0,3
0,3
100,0

(Euros)

2 756 898,39 €
194 617,90 €
7 848,00 €
3 890,00 €
1 979,00 €
459,00 €
2 548 104,49 €

165 704,67 €
14 840,00 €
127 830,55 €
10 588,00 €
29,00 €
10 574,52 €
40,10 €
205,00 €
1 597,50 €
3 030,00 €
0,00 €

3 030,00 €
129,71 €
129,71 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
43 809,87 €
185,30 €
55,60 €
399,69 €
22 362,70 €
16 224,08 €

4 582,50 €
83 794,96 €
5 723,71 €
15 329,76 €
54 408,21 €
8 333,28 €
419,19 €
419,19 €
3 053 786,79 €

Saldo
(%)

(Euros)

90,3 2 483 881,45 €
6,4
34 301,07 €
0,3
7 848,00 €
0,1
3 890,00 €
0,1
1 979,00 €
0,0
459,00 €
83,4 2 493 237,54 €
0,0
- 51 081,77 €
0,0
- 6 751,39 €
5,4
- 160 941,77 €
0,5
- 20 491,94 €
4,2
- 67 343,56 €
0,3
- 19 863,21 €
0,0
- 21 988,00 €
0,3
- 804,49 €
0,0
- 23 634,63 €
0,0
- 1 180,25 €
0,0
- 1 862,99 €
0,1
- 3 530,34 €
0,0
- 242,36 €
0,1
- 207 039,58 €
0,0
0,00 €
0,0
- 20 932,71 €
0,0
- 29 989,11 €
0,1
- 82 027,23 €
0,0
- 74 090,53 €
0,0
- 142 142,84 €
0,0
- 100 217,77 €
0,0
- 15,00 €
0,0
- 2 164,12 €
0,0
- 26 727,51 €
0,0
- 5 947,38 €
0,0
- 4 051,07 €
0,0
- 2 189,57 €
0,0
- 830,42 €
0,0
0,00 €
0,0
- 19 792,50 €
0,0
- 19 792,50 €
0,0 -1 342 898,58 €
0,0 -1 294 044,35 €
0,0
- 48 854,23 €
1,4
- 630 868,48 €
0,0
- 172 651,62 €
0,0
- 47 341,26 €
0,0
- 102 722,94 €
0,7
- 238 050,35 €
0,0
- 4 793,15 €
0,5
- 5 511,40 €
0,0
- 18 058,29 €
0,0
- 26 030,34 €
0,2
- 15 709,13 €
2,7
33 508,90 €
0,2
5 722,70 €
0,5
- 24 515,67 €
1,8
54 408,21 €
0,3
- 2 106,34 €
0,0
- 9 155,74 €
0,0
- 9 155,74 €
100,0
4 550,86 €

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 €

2014

2.488.073,00 €

1.294.044,35 €

1.194.028,65 €

Total

24.053.762,29 €

12.626.851,19 €

11.426.911,10 €

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

2009

Contribuição para o CDN

2010

2011

2012

2013

Quotas - receita própria da Região Sul

2014

O Conselho Diretivo propõe que os resultados líquidos do exercício de 2014 sejam aplicados da seguinte forma:


4.550,86 euros para Resultados Transitados.

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 trabalhadores e outros 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, 05 de fevereiro de 2015

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

