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Cara(o)s Colegas, membros da Região Sul da Ordem dos Engenheiros

Ao fazermos o planeamento das atividades que a Região Sul da Ordem dos Engenheiros se propõe continuar,
ou iniciar, em 2012, é sempre difícil desligarmo-nos da atividade mais recente, tanto mais que a atuação
deste Conselho Diretivo baseia-se num programa pensado para totalidade do seu mandato.
Por isso, embora o Relatório e Contas de 2011 contenha a informação relativa ao trabalho desenvolvido
durante o exercício, que a outros competirá ajuizar, a leitura do presente plano de atividades para 2012
permitirá apreciar a continuidade do nosso projeto.
Todos aqueles que frequentam a Sede da Região Sul verificaram que ao longo do ano 2011, por força de
investimentos realizados, a imagem da Região ficou melhorada, já que as suas instalações e áreas que nos
estão afetas sofreram remodelações e beneficiações, tendo, neste contexto, sido criadas novas facilidades e
meios para usufruto dos nossos membros.
Pensamos, também, que é visível o aumento do número de eventos e ações e iniciativas de múltipla natureza,
bem como da informação prestada e que, agora, é veiculada através de correio eletrónico.
É nessa linha que iremos continuar, garantindo, também, que todas as nossas Delegações Distritais têm
dignidade e condições para servir os nossos membros, o que, a partir de Março próximo, também sucederá
em Évora.
Prosseguiremos, em paralelo e dentro de rigorosos princípios de contenção, à adequação dos recursos
humanos e meios ao dispor da Região.
É nosso firme objetivo que, no final de 2012, a Região Sul esteja dotada de instalações e meios, que lhe
garantam continuar a servir os membros da Ordem dos Engenheiros, com qualidade, procurando
insistentemente a excelência encerrando-se, assim, um ciclo de forte investimento.
Os Conselhos Regionais de Colégio, bem como as Delegações Distritais, são parceiros fulcrais nesta
caminhada, sendo de louvar a sua entrega bem como o ambicioso programa que apresentam para 2012.
Dentro daquilo que consideramos serem as condições de solidariedade fundamentais ao bom funcionamento
do Conselho Diretivo Nacional (CDN), a Região Sul prosseguirá a sua postura de apoio e de relacionamento
de excelência com as Regiões Norte e Centro, bem como com as Secções Regionais dos Açores e Madeira.
Temos olhado para dentro da Região Sul, sem que, todavia, deixássemos de olhar para o exterior.
Dentro do lema com que nos candidatámos, “Competência, experiência e estabilidade”, pensamos que
trilhamos o caminho ideal para, em sintonia e alinhamento com os órgãos nacionais, mormente com o
Senhor Bastonário, podermos atingir os objetivos comuns.

Nada se faz sozinho. Tudo o que já foi feito e o que aqui anunciamos pretender fazer, não seria possível sem a
colaboração motivada e competente dos colaboradores e dos restantes órgãos da Região Sul.
A todos, o Conselho Diretivo da Região Sul não só agradece, mas também reconhece.

Colegas,
O exercício de 2012, no aspeto associativo, irá ser marcado pela evolução das questões relacionadas com o
enquadramento da profissão e a admissão de novos membros, na decorrência do processo da revisão do
Regulamento de Admissão e Qualificação, com os subsequentes desafios que se passaram a colocar.
Daí a forte aposta que fazemos na proximidade às escolas e aos jovens Engenheiros, como transparece deste
plano de atividades.
Perante a situação que o país vive, e que nada perspetiva que venha a melhorar em 2012 é, cada vez mais,
necessário que os Engenheiros estejam atentos e unidos na defesa dos seus interesses, participando
ativamente nas iniciativas e atividades da Ordem.
Poderão sempre, para este ou outro efeito, continuar a contar connosco.

O Presidente do Conselho Diretivo da Região Sul

Carlos Mineiro Aires

Na sequência da aposta feita pelo Conselho Diretivo da Região Sul na melhoria das condições de
funcionamento e de atendimento aos membros, iniciativas estas que, na sua maioria, já foram concretizadas,
mas que se recordam:


Posto de Atendimento ao público, no piso 0 (front office);



Facilidades de internet e acesso a meios informáticos (piso o);



Remodelação do Piso 2 do edifício novo (Sidónio Pais);



Remodelação do Piso 5 (sede e instalações do Conselho Diretivo da Região Sul);



Remodelação do restaurante, sito no piso 6 do edifício novo (Sidónio Pais);

Nesta linha, foi também adquirido em Évora, um espaço destinado às futuras instalações daquela Delegação
Distrital, que, depois das necessárias obras de adaptação e remodelação, irá ser inaugurado no dia 20 de
Março.
Também é intenção, em 2012, proceder-se à aquisição de novas instalações para a Delegação Distrital de
Santarém, situação que se encontra a ser avaliada.
Concretizado este ciclo de investimentos, o Conselho Diretivo da Região Sul terá cumprido um dos grandes
objetivos deste mandato: servir e melhorar as condições de atendimento e apoio aos membros da Ordem
dos Engenheiros em geral e, em particular, da Região Sul.
Na verdade, esta determinação permitiu, de certo modo, contribuir para que a Ordem dos Engenheiros
passe, de forma digna e coerente com os desejos dos seus membros, não só a possuir melhores condições de
atendimento e serviço, mas também a ter uma melhor e nova imagem, com maior dignidade.

O Conselho Diretivo da Região Sul orgulha-se ao reconhecer que apenas, graças aos seus colaboradores e à
forma dedicada e empenhada como servem a Ordem dos Engenheiros, é possível, não só ter realizado o que
está feito, mas também poder, com tranquilidade, planear novas atividades.

As decisões tomadas em 2010 e os isentos processos de recrutamento de pessoal ora promovidos, permitiram
colmatar e completar as carências de uma vasta equipa com provas dadas.
Por força de incontornáveis processos de aposentação de alguns colaboradores que entretanto chegaram ao
fim da sua carreira ativa, iremos prosseguir em 2012, com a seleção e recrutamento de novos trabalhadores.
Neste capítulo é de registar que, a partir de 1 de Janeiro de 2012, por iniciativa do Conselho Diretivo da
Região Sul, o controle de assiduidade dos trabalhadores passou a ser feito informaticamente, mediante a
instalação de um relógio de ponto, o que também permitirá automatizar o processamento de salários.

A Ordem dos Engenheiros, enquanto associação profissional que representa uma profissão prestigiada e com
elevada responsabilidade na Sociedade, contando com cerca de 45.000 associados, não pode, no nosso
entender, estar alheada dos problemas sociais, nomeadamente aqueles que afetam os seus membros.
Por essa razão, o Conselho Diretivo da Região Sul, atento a tudo o que constitua necessidades dos seus
membros e da classe em geral, acompanha com muita atenção os estudantes carenciados, bem como os
Engenheiros que vivem atualmente em situação difícil.
Por esta razão, para além de alguns novos projetos que, pelo seu interesse, possa vir a apoiar, como é o caso
de iniciativas de apoio a estudantes de engenharia carenciados, o Conselho Diretivo continuará a atribuir um
financiamento à Associação Mutualista dos Engenheiros (AME), no sentido de a ajudar a continuar a
desenvolver a sua meritória atividade.

A Região Sul, em coerência com o CDN, aderiu e mantém permanentemente atualizado o seu site,
domiciliado no Portal da Ordem dos Engenheiros, procurando facilitar aos seus membros o acesso a toda a
informação relevante.
Num esforço de atualização permanente dos seus associados, a Região Sul continua a recorrer à folha digital
“A Região Sul Informa”, através da qual divulga, junto dos seus membros, avisos e notícias importantes, bem
como outra informação útil.
Neste suporte digital são feitas referências à existência de um Provedor da Região Sul, à necessidade dos
membros manterem a sua informação pessoal atualizada e, ainda, a recomendação para que os membros
visitem assiduamente o Portal.
Em 2012, é nossa aposta continuar este caminho, embora melhorando.

No final de 2011, o Conselho Diretivo da Região Sul deliberou reativar os serviços da Biblioteca da Ordem dos
Engenheiros, que se encontra a seu cargo, de forma a inventariar e poder vir a promover a melhor forma de
salvaguardar o valioso acervo de que dispõe, que tem vindo a crescer como resultado da oferta de coleções
e/ou espólios de colegas.
A digitalização de documentos com elevado valor bibliográfico, bem como o registo, para acesso, dos muitos
milhares de livros de que dispomos, também é tarefa prioritária para 2012.

Na continuação da política de renovação e progressiva desmaterialização dos meios de comunicação da
Região Sul adotada no início deste mandato, e tendo em conta uma maior racionalização de custos e a
promoção de práticas ambientalmente sustentáveis, o Conselho Diretivo da Região Sul tem previsto, para o
início de 2012, o lançamento de uma nova newsletter digital, com caráter mensal, que será enviada para
todos os Membros da Região Sul.
Este novo suporte de comunicação estará, logo que possível, disponível em versão compatível para tablets e
smartphones.

É objetivo da Região Sul continuar a desenvolver a sua presença institucional nas redes sociais, como forma
de alargar os meios de comunicação à disposição dos Membros e permitindo a interação dos mesmos com a
Ordem dos Engenheiros, transmitindo opiniões e sugestões.
Deste modo, a Região Sul pretende penetrar e ter acesso às camadas mais jovens, mais vocacionadas para
estes suportes.

No final de 2011, a Região Sul inaugurou na sua Sede, em Lisboa, uma loja de artigos de merchandising que
tem por objetivo divulgar e promover a imagem da Ordem dos Engenheiros.
Edições especiais de canetas, bolsas para portátil e tablets, faqueiros, copos, aventais, bolas de golfe, gravatas
e chapéus-de-chuva, são alguns dos artigos que se encontram num expositor junto do espaço net (piso 0) e
que já podem ser adquiridos pelos Membros da Ordem dos Engenheiros, na Sede da Região Sul, a preços que
procurámos que sejam bastante acessíveis.

Em 2012, o Conselho Diretivo da Região Sul continuará a desenvolver produtos que vão ao encontro das
necessidades e expectativas dos Membros, promovendo a sua ligação à associação profissional que integram.
Todos os artigos de merchandisisng também passarão a estar disponíveis, já em 2012, na loja online do
Portal da Ordem dos Engenheiros.

No sentido de aproximar, cada vez mais, a Ordem dos Engenheiros dos estudantes de Engenharia, potenciais
futuros Membros, alterando a imagem demasiadamente institucional que a Ordem dos Engenheiros tem
junto deste público-alvo, a Região Sul realizou, em 2011, um périplo de divulgação em algumas das principais
escolas de Engenharia de Lisboa, que esteve na origem do ingresso na Ordem dos Engenheiros de cerca de
cinco centenas de estudantes.
Face ao sucesso alcançado, é intenção do Conselho Diretivo da Região Sul continuar em 2012 este Roadshow,
alargando a sua presença às principais escolas de Engenharia situadas na zona de atuação da Região Sul.

Prosseguindo a postura já assumida em 2010 e 2011, 0 Conselho Diretivo da Região Sul tem previsto o apoio
à realização de eventos promovidos pelos diversos núcleos de estudantes de Engenharia, marcando presença
institucional em cada um deles e promovendo o debate sobre a Ordem dos Engenheiros e a sua importância
para os futuros Engenheiros.
Neste âmbito, está já previsto o apoio ao VII ENEEB - Encontro Nacional de Estudantes de Engenharia
Biomédica (8 a 11 de março de 2012), o maior evento anual de estudantes de Engenharia ou Ciências
Biomédicas, que decorrerá este ano em Leiria.
A Região Sul patrocinará este evento, estando prevista, durante os quatro dias de duração, a presença
institucional em stand e uma palestra inaugural sobre a Ordem dos Engenheiros.
As XXV Jornadas de Engenharia Química, que decorrerão no IST, de 19 a 21 de março de 2012, contarão
igualmente com a presença da Região Sul, nos moldes descritos anteriormente.

Está prevista para este ano a formação de um Núcleo Consultivo de Membros Estudantes, formado por
representantes das Associações de Estudantes das principais escolas de Engenharia da área geográfica de
atuação da Região Sul, que reunirá periodicamente e que terá como objetivos:



apoiar o Conselho Diretivo na definição de ações e iniciativas direcionadas para estudantes de
Engenharia;



dinamizar a atuação e presença da Ordem dos Engenheiros nas várias escolas de Engenharia,
estimulando sinergias e procurando pontos de interesse comum.

No ano em que a Ordem dos Engenheiros celebra 75 anos, o Conselho Diretivo irá promover a realização de
um Jantar de Gala que tem por objetivo celebrar condignamente esta efeméride, na Região Sul, e valorizar a
promovendo a imagem da Ordem dos Engenheiros e o convívio entre os seus membros.
Este jantar decorrerá no próximo dia 16 de março de 2012, no Convento do Beato, em Lisboa, e incluirá um
espetáculo.
A participação dos Membros neste jantar é considerada essencial para o sucesso do mesmo, o que será tido
em conta aquando da abertura das inscrições, onde procuraremos praticar preços acessíveis, nomeadamente
em situações especiais para os jovens engenheiros e os membros estudantes, que desejamos que adiram a
esta iniciativa.
Durante o jantar, para além de curtas intervenções de caráter institucional, serão divulgadas e distinguidas
obras de Engenharia das diversas especialidades realizadas na Região Sul nos últimos 75 Anos e consideradas
marcantes.

Em 2011 celebrou-se, pela primeira vez, o Dia Regional do Engenheiro (DRE) da Região Sul, com grande
sucesso, que contou com a participação de várias centenas de Membros nas diversas iniciativas que
decorreram durante os dias 14 e 15 de maio de 2011.
Foi uma decisão que procurou marcar a identidade da Região que integra o maior número de engenheiros, à
semelhança do que já sucedia nas outras Regiões.
Este ano, e tal como foi anunciado na Sessão Solene da edição de 2011 do DRE, as celebrações decorrerão no
Algarve, em Faro e Vilamoura, nos dias 12 e 13 de maio.
Prevê-se a realização de diversas visitas lúdico-culturais na manhã do dia 12 de maio, nas quais os Membros
poderão participar gratuitamente.
A Sessão Solene decorrerá neste mesmo dia, da parte da tarde, onde serão atribuídos os diplomas de Membro
Sénior e, pela primeira vez, o PIJE - Prémio Inovação Jovem Engenheiro, que também será entregue durante
a sesta sessão.

Este dia terminará com um jantar com espetáculo, em Vilamoura, destinado aos Membros da Ordem dos
Engenheiros e seus acompanhantes.
No dia 13 de maio realizar-se-á, tal como já sucedeu em 2011, um torneio de Golfe, no campo do Vilasol,
organizado pelo Clube de Golfe dos Engenheiros, bem como uma Corrida de Karting, organizada pelo Clube
de Karting da Ordem dos Engenheiros.
Serão disponibilizadas atempadamente todas as informações sobre esta iniciativa, através dos meios de
comunicação da Região Sul, recomendando-se, contudo, a assídua visita ao Portal.

Considerando a importância que, infelizmente, assume a emigração de Engenheiros portugueses para
mercados com oportunidades de emprego, o CDRS pretende realizar uma Conferência, integrada na
comemoração dos 75 anos da Ordem dos Engenheiros, à qual procurará associar protagonistas relevantes.
Neste sentido, é intenção reunir neste evento entidades como a AICEP, as Ordens dos Engenheiros de Cabo
Verde, Angola, Moçambique, o CONFEA, empresas nacionais e internacionais de referência que estejam a
operar em mercados externos, bem como associações que as representam.

Decorrerá, em Braga, no próximo dia 19 de maio, o Congresso Ibérico Jovens Engenheiros - CIJE'12, que terá
como grandes temas de fundo o Empreendedorismo, a Empregabilidade, a Inovação, a Internacionalização, a
Sustentabilidade e as Relações Transfronteiriças.
O CDRS apoiará a realização desta iniciativa, assegurando a nomeação de um representante para a Comissão
Científica do evento, designando oradores e procurando obter o apoio de eventuais patrocinadores.

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

O objetivo desta iniciativa, que será promovida durante o ano 2012, consiste em acolher, no Restaurante da
Sede, chefs de cozinha de reconhecido mérito, permitindo que os Membros usufruam de uma experiência
única de degustação e de convívio na Sede da Ordem dos Engenheiros.
O Conselho Diretivo da Região Sul endereçará convites a vários chefs, que prepararão um jantar com show
cooking no Restaurante da OE.

A Região Sul irá organizar uma viagem de convívio para Membros da Ordem dos Engenheiros e seus
acompanhantes, à Região do Loire, em França, no próximo mês de junho.
Esta viagem será realizada com preços que procuraremos que sejam bastante vantajosos, estando, ainda, a
ser equacionada a possibilidade de o pagamento da mesma poder ser feito em várias prestações, sem
qualquer encargo adicional.
Da mesma forma, serão promovidas outras viagens de índole lúdico-cultural, de duração mais curta, em
Portugal, promovendo desta forma o convívio entre Membros e suas famílias, nas Regiões Norte e Centro e
nos Açores e Madeira, o que permitirá o contacto com todos os colegas.

Tendo em vista a formação dos Membros da Ordem dos Engenheiros em matérias relacionadas com o Direito
e o exercício da profissão, a Região Sul celebrará, em janeiro de 2012, um protocolo de parceria com o CEJ Centro de Estudos Judiciários.
Este protocolo prevê a colaboração das duas instituições na área da formação, que poderá ser traduzida,
entre outras formas, na realização e/ou organização conjunta de estudos, conferências, seminários,
colóquios, debates e jornadas.
A primeira iniciativa conjunta (ação de formação destinada a magistrados) terá lugar nos dias 26 e 27 de
janeiro de 2012.

A Região Sul celebrou, no final de 2011, um protocolo de cooperação no âmbito da formação especializada
com o Departamento de Engenharia e Gestão (DEG) do Instituto Superior Técnico (IST).

Ao abrigo do referido protocolo, estão previstos vários cursos especificamente concebidos para as
necessidades de formação em Gestão dos Membros da Ordem dos Engenheiros, que decorrerão durante todo
o ano de 2012 e que já foram, entretanto, divulgados de acordo com a calendarização que se segue:

Para 2012, estão previstas as 9ª e 10ª edições do Curso de Especialização em Gestão, lecionadas pelo
Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG).
Este curso tem vindo a decorrer há já alguns anos, com bastante sucesso e adesão, ao abrigo do protocolo de
cooperação para a área da formação celebrado entre o ISEG e a Região Sul, tendo habitualmente grande
procura por parte de membros da Ordem dos Engenheiros.

Verificando-se que, por razões profissionais, existem cada vez mais engenheiros portugueses a desenvolver
atividades de engenharia no estrangeiro, a Região Sul decidiu organizar, durante 2012, cursos de inglês
aplicado a contextos de trabalho, facilitando desta forma a integração profissional dos seus membros e
contribuindo para a sua formação profissional.

Por forma a facilitar o acesso dos Membros a ações de formação de relevo e outros eventos relevantes que
decorram na Sede, o Conselho Diretivo irá disponibilizar meios de videoconferência que permitam que os
membros das Delegações Distritais possam assistir e participar interactivamente nestas iniciativas.

Com o objetivo de promover e inovar a Engenharia, apresentam-se as atividades que os Conselhos Regionais
dos Colégios se propõem vir a realizar em 2012:

Data

CRC

Tipo de Ação

Título /Designação

janeiro

Florestal

Visita Técnica

10 a 12 de
janeiro

Agronómica

Curso *

20 de janeiro

Ambiente

Benchmarking Lounge de
Ambiente

28 de janeiro

Geológica e
Minas

Visita Técnica

Aproveitamento Geotérmico de Baixa Entalpia

fevereiro

Eletrotécnica

Visita Técnica

Instalação Industrial

fevereiro

Florestal

Seminário

fevereiro/março

Agronómica

Palestra

fevereiro/março

Agronómica

Curso

Curso vinhos nível 1

fevereiro/março

Agronómica

Curso

Curso vinhos nível 2

fevereiro/abril
/junho

Eletrotécnica

Colóquio
(conjunto c/ CRC INF)

1 de fevereiro

Geográfica

Sessões de trabalho

1 de fevereiro

Materiais

Constituição do dicionário
(equipa, dados e site online)

Dicionário de termos técnicos

10 de fevereiro

Ambiente

Visita Técnica

O novo Laboratório da EPAL

24 de fevereiro

Civil

Visita Técnica

Museu Coches/Fundação Champalimaud

março

Eletrotécnica

Colóquio

março

Florestal

Visita Técnica

março

Florestal

Edição de Livro sobre a
Engenharia Florestal

março

Naval

Visita Técnica

Visita ao Navio Ferrie ATLANTIDA

março/abril

Geográfica

Jantar convívio

Homenagem ao Eng.º Sousa Afonso

janeiro
As Faixas de Gestão de Combustível no
Concelho de Manteigas
Inferência estatística aplicada à avaliação de
património
Cidades "Ecológicas"

fevereiro

O Cadastro Florestal da propriedade Rústica
Lei de Solos em Espanha

Smart Grids
Sessões de trabalho

março
Iluminação por LED
Visita à Herdade da Contenda
Elaboração do Livro as Grandes Obras da
Engenharia Florestal

Data

CRC

Tipo de Ação

Título /Designação

março/maio

Agronómica

Debate

março/maio

Agronómica

Colóquio

1 de março

Mecânica

Visita Técnica

12 de março

Materiais

Seminário
(organização conjunta com os
Colégios Nacionais de Materiais e
Ambiente e Sociedade Portuguesa
de Materiais)

16 de março

Ambiente

Benchmarking Lounge de
Ambiente

16 de março

Civil

Visita Técnica

30 de março

Geológica e
Minas

Seminário

1º trimestre

Química

Jantar-debate

"Fronteiras da Engenharia Biológica"

abril

Eletrotécnica

Visita Técnica

Central de Produção de energia

abril

Florestal

Jantar

Homenagem a um Engenheiro

abril/maio

Agronómica

Visita Técnica

abril/maio

Agronómica

Curso

Azeite e vinagres

1 de abril

Geográfica

Workshop

Diretiva INSPIRE

Ambiente

Seminário

Implementação de soluções técnicas e de gestão
no âmbito da Estratégia Nacional para os
Efluentes Agropecuários e Agroindustriais.
Oportunidades e dificuldades.

maio

Naval

Visita Técnica

1 de maio

Geográfica

Encontro de jovens EG

4 de maio

Civil

Visita Técnica

18 de maio

Ambiente

Benchmarking Lounge de
Ambiente

junho

Eletrotécnica

Visita Técnica

Centro de Telecomunicações

junho

Florestal

Visita Técnica

Um passeio por Sintra - Visita à Parques Sintra
Monte da Lua

1 de junho

Civil

Seminário

Eficiência Energética na Construção e a Redução
Emissões de CO2

1 de junho

Geográfica

Workshop

Tema tecnológico/cientifico a definir

1 de junho

Mecânica

Visita Técnica

(a designar)

1 de junho

Geológica e
Minas

Jantar-debate

O Presente e o Futuro da Indústria Extrativa em
Portugal.

1 de junho

Agronómica

Visita Técnica

Exploração vitivinícola - Alentejo

7 de junho

Materiais

Seminário
(organizado globalmente para a
Região Sul)

8 de junho

Ambiente

Visita Técnica

22 de junho

Ambiente

Palestra / Jantar

O Cadastro Nacional
Inovação e empreendedorismo jovem - Inovisa
(a designar)
3ª Jornada de reciclagem e reutilização de
resíduos: Resíduos de demolição

Reflexões e perspetivas sobre Rio+20
ENERCON- Produção de Torres
Eólicas(estruturas em Betão)
Normalização na Indústria Extrativa. Reflexos
na Indústria da Construção

abril

20 de abril

Exploração Olivícola

maio
Bastidores da regata Volvo Ocean Race
(tema a definir)
Museu do Cimento- Fabrica Maceira-Liz
O Ecodesign e o Desenvolvimento Sustentável

junho

“Como beneficiar do Sistema de Patentes”
Empreendimentos turísticos ambientalmente
mais sustentáveis
Grandes realizações e protagonistas da

Data

CRC

Tipo de Ação

Título /Designação
Engenharia do Ambiente em Portugal.

2º trimestre

Química

Visita técnica

Visita técnica à ARTLANT, Sines

julho

Naval

Jantar-Debate

Jantar inter geracional de Engenheiros Navais

20 de julho

Ambiente

Visita Técnica

ETAR da Portucel em Setúbal.

agosto

Informática

Seminários

1 de agosto

Materiais

Produção de kit tipificando
aplicações avançadas de
engenharia de materiais

1 de setembro

Mecânica

Visita Técnica

1 de setembro

Agronómica

Colóquio/jantar debate

14 de setembro

Ambiente

Benchmarking Lounge de
Ambiente

28 de setembro

Geológica e
Minas

Seminário

Novas Tecnologias Aplicáveis às Actividades
Enquadradas no Colégio

3º trimestre

Química

Jantar-debate

Jantar-debate "As Interfaces da Engenharia
Química e Biológica"

outubro

Florestal

Visita Técnica

Um dia na Tapada de Mafra

outubro e
novembro

Agronómica

Benchmarking Lounge de
Agricultura

1 de outubro

Geográfica

Seminário

12 de outubro

Ambiente

Visita Técnica

19 de outubro

Ambiente

Palestra / Jantar

7 de novembro

Materiais

Concurso de trabalhos de
mestrado
(organização conjunta com o
Colégio Nacional e a Sociedade
Portuguesa de Materiais)

9 de novembro

Ambiente

Seminário

07-12-2012

Ambiente

Visita Técnica

07-12-2012

Geológica e
Minas

Seminário

Boas Práticas de Coexistência da Indústria
Mineira com o Ambiente

ano de 2012

Civil

Visita-técnica

Casa da Música (Visita técnica e Concerto
durante a Matinée)

ano de 2012

Informática

Formação

ano de 2012

Informática

Eventos

ano de 2012

Informática

Conferências

Ciclo de conferências Smart Grid (6)

ano de 2012

Informática

Jantar Debate

História da Engenharia Informática em Portugal

julho

agosto
Escolas de Verão
Kit de exposições e software interativo de
divulgação

setembro
(a designar)
A Universidade e a Ordem
Controlo de Perdas em Sistemas de
Abastecimento

outubro

A Agricultura Portuguesa e a reforma da PAC na
perspetiva da estratégia EU 2020
Diretiva INSPIRE
EDP – Estação de valorização de efluentes
térmicos e estação de propagação de plantas
autótones
Grandes realizações e protagonistas da
Engenharia do Ambiente em Portugal.

novembro
Dia Mundial dos Materiais (Instituto Superior
Técnico)
A Gestão de Recursos Hídricos. Perspetivas
futuras.

dezembro
Matutano – ETAR e estação de recuperação de
amido

Núcleos de estudantes Engenharia
Apoio a eventos

Data

CRC

Tipo de Ação

ano de 2012

Informática

Inquérito

Química

Prémio

Sujeito à
disponibilidade
operacional

Naval

Visita Técnica

todo o ano de
2012

Materiais

ano de 2012

Título /Designação
Inquérito profissionais Eng. Informática
Lançamento do Prémio Prof. Ramôa Ribeiro
para o aluno melhor classificado em Curso de
Mestrado em Engenharia Química
Visita técnica à Base Naval do Alfeite Submarino Tridente

Coleção e tratamento estatístico de Consolidação do Observatório da
dados
Empregabilidade dos Engenheiros de Materiais

As Delegações Distritais da Região Sul (Santarém, Évora, Faro e Portalegre), propuseram-se levar a efeito,
em 2012, diversos eventos, como segue:

Data

Delegação
Distrital

Tipo de Ação

janeiro

Portalegre

Ação de Divulgação

fevereiro

Santarém

Noite Temática (Civil)

fevereiro/ maio

Portalegre

Jornadas

Boas Práticas na Construção de Edifícios
(âmbito Eficiência Energética)

março

Évora

Curso

Segurança Contra Incendio em edifícios

março

Santarém

Visita Técnica

março

Santarém

Noite Temática (Agro-Indústria)

1 de março

Évora

Noite Temática

20 de março

Évora

Inauguração

abril

Évora

Visita Técnica

Herdade Freixo do Meio

maio

Évora

Visita Técnica

Alqueva

maio/junho

Portalegre

Visita Técnica

Reabilitação Urbana

maio/junho

Portalegre

Visita Técnica, Conferência,
Exposição Fotográfica e Jantar
Convívio

junho

Évora

Noite Temática

junho

Évora

Participação em Feira

Stand Feira de São João

junho

Évora

Curso

Construção Sustentável

2 a 10 de junho

Santarém

Feira Nacional Agricultura

1º semestre

Faro

Debates

1º semestre

Faro

Visita Técnica

1º semestre

Faro

Curso

1º semestre

Faro

Seminário

1º semestre

Faro

Visita Técnica

Visita-Passeio ao Rio Guadiana

setembro

Évora

Noite Temática

Aeronáutica

setembro

Évora

Jantar Debate

Construção Sustentável

setembro

Portalegre

Visita Técnica

Visita Técnica á VALNOR (inclui jantar)

outubro

Santarém

Dia Distrital do Engenheiro

outubro

Évora

Visita Técnica

novembro

Santarém

Prova de Vinhos e Azeites

novembro

Santarém

Boletim

Título /Designação
Ação de Divulgação do novo RAQ junto dos
Membros da OE e dos Estudantes do
Distrito (ESTG e ESAE)
Noite Temática ( Civil)

Visita Técnica
Noite Temática (Agro-indústria)
Agronómica
Inauguração da Sede da Delegação

Comemoração do Aniversário da Criação
da Delegação de Portalegre
Civil

Feira Nacional de Agricultura
1º Debate conjunto com Ordem dos
Economistas
Aeroporto Internacional de Faro
Curso de Especialização em Gestão
Dia Regional do Engenheiro

Dia Distrital do Engenheiro
Visita Técnica à Exploração Olivicula
Esporão
Prova de Vinhos e Azeites
Boletim

Data

Delegação
Distrital

Tipo de Ação

dezembro

Santarém

Ceia de Natal

2º semestre

Faro

Debates

2º semestre

Faro

Curso

2º semestre

Faro

Visita Técnica

Visita a Vinha e Produtor de Vinhos

2º semestre

Faro

Debates

Jantar-Debate sobre Segurança na
Construção

a definir

Santarém

Noites Temáticas (Ambiente)

a definir

Santarém

Palestra

Título /Designação
Ceia de Natal
2º Debate conjunto com Ordem dos
Economistas
Curso de Projetistas e Instaladores de
ITED e ITUR

Noites Temáticas (Ambiente)
A Engenharia no Distrito de Santarém

O Conselho Diretivo da Região Sul, dando seguimento aos objetivos traçados, continuará a apoiar o nosso
Grupo Coral que tem, em 2012, como tarefas prioritárias:


A continuação da formação vocal dos seus componentes, de modo a que esse trabalho se reflita no
resultado coral que se pretende;



Concerto na Igreja de Penha de França, no dia 7 de Janeiro, integrado ainda, nas festividades de
Natal;



A convite do Museu Municipal de Loures, concerto no dia 4 de Fevereiro, integrado na programação
“ Uma noite no museu”;



Preparação de obras maioritariamente sacras, tendo como objetivo a presença, já assumida, num
Concerto a realizar na Páscoa, e o enriquecimento do repertório sacro, ainda reduzido, mas que urge
alargar;



Após a Páscoa, início da preparação de uma obra coral de maior envergadura, que será executada em
colaboração com outros agrupamentos corais;



Continuar a alargar o repertório de música coral tradicional, portuguesa e não só, no intuito de que o
nosso Grupo Coral disponha de repertório adequado a qualquer tipo de concerto.

O Conselho Diretivo da Região Sul continuará a apoiar, dentro do que tem sido feito, o Clube de Bridge dos
Engenheiros (CBE) que tem previsto para 2012 a realização de onze torneios, com patrocínios vários,
integrados num circuito com prémios de classificação acumulada e de assiduidade, nas seguintes datas: 11 de
janeiro, 8 de fevereiro, 14 de março, 11 de abril, 9 de maio, 6 de junho, 11 de julho, 12 de setembro, 10 de
outubro, 14 de novembro e 12 de dezembro.
Está também prevista a realização de uma prova de Equipas destinada a selecionar a equipa representante do
CBE no Campeonato de Clubes da Associação Regional de Bridge de Lisboa (ARBL), bem como a
apresentação de candidatura à Direcção da Federação Portuguesa de Bridge (FPB) para a organização e
realização do Campeonato Nacional de Senhoras da Época 2012.

O CBE participará, em coordenação com a direção da ARBL e com os restantes Clubes Associados, na
elaboração do calendário da época 2012.

A direção do CBE, em colaboração com os Serviços de Formação, Comunicação e Cultura da Região Sul da
Ordem dos Engenheiros, procurará melhorar a visibilidade do Clube e dos seus patrocinadores e a
comunicação com os praticantes, nomeadamente através da utilização de um link no portal da Ordem dos
Engenheiros para o sítio do Quinto Naipe.

Nos objetivos do Clube de Golfe dos Engenheiros (CGE), para o ano de 2012, para além do calendário de
provas, estão previstos os seguintes projetos:
a) A expansão do clube ao norte do País, criando definitivamente um núcleo de apoio à Direção,
para proporcionar aos sócios e Membros da Ordem dos Engenheiros residentes nessa região, a possibilidade
de se integrarem no clube ou de iniciarem a sua aprendizagem no golfe;
b) Ampliar o número de protocolos já existentes com campos de golfe e academias, de modo a proporcionar,
melhor e mais fácil integração, na atividade;

c) Melhorar, ainda mais, as condições de acessibilidade e visibilidade do sítio do CGE.
O calendário de 2012 prevê a realização dos Torneios principais do Clube e dos Torneios de ordem de mérito
de semana, cujas datas e confirmações poderão ser consultadas no sítio do CGE.

Iniciado em Setembro de 2011, e dando continuidade ao sucesso que constituíram as treze edições anteriores,
encontra-se a decorrer o XIV TROFÉU INTERNO DE KARTING, designado por “KARTISTAS DA ORDEM
2012”, que terminará no próximo mês maio de 2012.
Organizado anualmente e apoiado, de forma ininterrupta, pelo Conselho Diretivo da Região Sul, o troféu
interno de karting junta anualmente um conjunto de colegas, familiares e amigos que convivem e competem
em oito provas disputadas de Setembro a Maio, que culminam com um jantar de confraternização,
distribuição de prémios, consagração dos vencedores e encerramento das atividades.
De acordo com a informação transmitida pela organização, prevêem-se os seguintes eventos:
2ª FASE
Data

Hora

Designação
da Prova

Tipo de Prova

Duração
(minutos)

Local

3 de março

14h00

Évora

“sprint”

10 + 15 + 15

Kartódromo de Évora

24 de março

14h00

Almeirim

“sprint”

10 + 15 + 15

Kartódromo de Almeirim

14 de abril

14h00

Campera (II ou
Leria)

“sprint”

10 + 15 + 15

Kartódromo do Campera
(Carregado)

12 de maio

14h00

Batalha

“sprint”

10 + 15 + 15

Kartódromo da Batalha
(Euroindy)

Data

Hora

Designação
da Prova

Tipo de Prova

Local

23 de junho

20h00

Jantar

“gastronómica”

Restaurante da Ordem dos
Engenheiros/Região Sul

3ª FASE

Na sequência de sugestão recebida da parte de alguns colegas, que utilizam ou gostam de usufruir do
transporte em motociclo, o Conselho Diretivo da Região Sul, para além de incentivar, encara a possibilidade
de poder apoiar, em 2012, a constituição do Clube de Motociclismo dos Engenheiros, desde que haja
suficientes interessados e, sobretudo, voluntários para procederem à sua constituição e à comissão
instaladora, assim como para virem a integrar os respetivos órgãos sociais.

Em face do atual contexto macro económico da economia mundial e, sobretudo, das economias europeias,
que desde 2007 têm sido assoladas por uma inesperada crise financeira, que se agravou durante o ano
transato, o Conselho Diretivo da Região Sul, continuou a otimizar, em 2011, os recursos internos tentando
dessa forma obter os melhores resultados possíveis em face do contexto económico difícil.
Foi neste cenário que foi elaborado o Orçamento para 2012, no qual o Conselho Diretivo da Região Sul
procurou evidenciar alguma prudência, refletindo a situação de quebra generalizada em vários setores e,
sobretudo, ao nível do setor da construção e das obras públicas, bem como noutros setores relevantes para a
empregabilidade dos engenheiros.
A situação difícil do país já levou a algumas reduções salariais e até à extinção de alguns postos de trabalho.
Esses fatores poderão implicar que alguns membros venham a cancelar a sua inscrição ou que outros venham
a ficar com a sua inscrição suspensa na Ordem dos Engenheiros.
Por outro lado, o exercício de 2011 fica caracterizado por uma campanha promovida pelo Conselho Diretivo
da Região Sul, depois de ter detetado que cerca de 3 000 membros estagiários se encontravam em situação
irregular por um longo período (alguns há mais de dez anos), tendo em vista a regularização dessas situações
de incumprimento.
Essa campanha originou o cancelamento da inscrição de diversos membros e implicou também a mudança
de categoria, o que por sua vez resultou no aumento considerável da rubrica Joias.
Assim, prevê-se para o exercício de 2012, uma quebra nos Rendimentos face ao valor obtido no exercício de
2011.
Estima-se, pois, que o total dos Rendimentos seja de 1,976 milhões de euros, o que representa uma quebra de
8,4% comparativamente aos Rendimentos registados nas contas de 2011.
Por outro lado, os Gastos terão também uma redução de cerca de 8,7% (equivalente à redução esperada nos
Rendimentos).
A conjugação destas duas premissas fará com que o Resultado Líquido se mantenha num valor equivalente
ao valor obtido no exercício de 2011.

Gastos
Os Gastos orçamentados para 2012 ascendem a 1 905 500 euros, o que representa um decréscimo de
aproximadamente 8,7% face ao Total dos Gastos registados em 2011.

O Conselho Diretivo da Região Sul irá manter uma forte política de promoção interna e externa da Ordem
dos Engenheiros e, em simultâneo, continuar a efetuar um corte generalizado em algumas rubricas
acessórias, tendo como objetivo uma maior racionalização das despesas e uma poupança de recursos.
Além de outras, com menor expressão, preveem-se as seguintes variações nas principais rubricas de Gastos:


Fornecimentos e Serviços Externos – Prevê-se uma redução face aos valores obtidos com o
encerramento de contas de 2011, mas, ainda assim, prevê-se que o valor ultrapasse os valores de
2010. Os pressupostos que sustentam esta previsão são os seguintes:
o

Manutenção da forte aposta na promoção da imagem da Ordem dos Engenheiros e da Região
Sul;

o

Várias atividades formativas e culturais (Dia Regional do Engenheiro em Faro, o Jantar de
Gala comemorativo dos 75 anos da Ordem dos Engenheiros, Ações de Formação em parceria
com o Instituto Superior Técnico (IST) e com o Instituto Superior de Economia e Gestão
(ISEG), entre outras).



Gastos com o Pessoal – Prevê-se que estes gastos sejam equivalentes aos valores de 2011, ou seja,
por volta dos 700 mil euros, com base nos seguintes pressupostos:
o

Saída em 2011, por aposentação, de três funcionárias, sendo que a sua substituição
potenciará uma pequena redução dos Gastos com o Pessoal;

o

Manutenção das atuais remunerações dos colaboradores da Região Sul, não tendo sido
tomados em conta, para 2012, quaisquer aumentos salariais ou promoções.



Gastos de Depreciação e de Amortização – Com a finalização das diferentes obras efetuadas
em 2011, serão fechados os Investimentos em Curso e calculadas as respetivas depreciações e
amortizações. Prevê-se, assim, para 2012 um aumento desta rubrica, de aproximadamente 12,5%
face aos valores obtidos nas contas de 2011;



Outros Gastos e Perdas – Um bom aproveitamento de recursos poderão gerar algumas
economias nesta rubrica, prevendo-se uma redução de aproximadamente 30% em relação aos
valores de 2011. Não obstante, mantêm-se as decisões de apoio ao Prémio Inovação Jovem
Engenheiro e à atribuição de um donativo anual à AME.

Rendimentos
O montante total de Rendimentos orçamentado para 2012 cifra-se em 1 975 865 euros, valor que representa
uma redução de 8,4% em comparação com o valor de 2011.
Esta previsão de um decréscimo dos Rendimentos resulta, essencialmente, de se prever que 2012 continue a
ser um ano marcado por uma conjuntura económica e social adversa, o que poderá implicar uma quebra de
rendimentos de quotização e de prestação de serviços de natureza administrativa.

Além disso, continua a verificar-se uma quebra nos Rendimentos provenientes da Comparticipação de
Seguros.
Além de outras, com menor expressão, destacam-se as variações nas seguintes rubricas:


Quotas cobradas (total) – Prevê-se uma quebra de 3,5% para 2012 comparativamente ao valor
obtido no exercício de 2011 (representando mais de 92 mil euros) e prevê-se que o valor desta
rubrica se venha a situar na ordem de grandeza dos valores registados no período 2008 a 2010, por
volta dos 2,5 milhões de euros;



Joias – É previsível que, em 2012, os valores desta rubrica se situem nos valores registados nos
últimos anos (excluindo o ano de 2011), ou seja, por volta dos 127 mil euros;



Comparticipação de seguros – Receia-se nova quebra no valor desta rubrica comparativamente
aos valores registados em 2011. Prevê-se que atinja os 30 mil euros;



Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares – Prevê-se uma redução do valor desta
rubrica em aproximadamente 11% face aos valores obtidos em 2011.

O quadro seguinte discrimina detalhadamente o Orçamento para 2012.

Ordem dos Engenheiros - Região Sul

ORÇAMENTO CORRENTE PARA 2012
(Euros)

GASTOS
61 Custo das Mercadorias Vendidas
62 Fornecimentos e Serviços Externos
Energia e Fluídos
Livros e Documentação Técnica
Material de Escritório
Rendas e Alugueres
Comunicação
da qual:
Correios
Outras comunicações
Deslocações e Estadas
Comissões
Honorários
dos quais:
Cursos e Formação Profissional
Manutenção de instalações
Assessoria jurídica
Avaliação de Estágios
Outros serviços
Conservação e Reparação
Publicidade e Propaganda (inc. Comun. Institucional)
Limpeza, Higiene e Conforto
Vigilância e Segurança
Trabalhos Especializados
dos quais:
Contabilidade
Informática
Serviços Empresariais de Formação
Manutenção de instalações
Avaliação de Estágios (facturas)
Outros trabalhos
Serviços Diversos
dos quais:
Cultura, Convívio e Desporto
Despesas de Restauração
Outros serviços
Outras rubricas

63 Gastos com o Pessoal
Remunerações do Pessoal
Horas Extraordinárias e Trabalho Nocturno
Encargos sobre Remunerações
Outras Rubricas

RENDIMENTOS
1 600

38 700
3 000
12 500
49 000
69 000
43 500
25 500
31 200
0
62 000
16 900
8 000
0
23 000
14 100
29 800
167 500
38 900
52 100
342 000
27 200
29 800
242 900
0
16 500
25 600
94 400
32 900
36 000
25 500
17 300
1 007 400

549 300
15 400
111 300
21 800
697 800

71 Vendas
Mercadorias
Publicações

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

68 Outros Gastos e Perdas
Impostos
Prémio Inovação Jovem Engenheiro
Donativos
Outros

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

2 545 680
-1 328 124
1 217 556
127 500
1 345 056

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

15 840
- 7 920
7 920
708
8 628

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

89 221
279 300
21 200
19 400
240 000
- 240 000
7 400
416 521

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

78 Outros Rendimentos e Ganhos
Comparticipação de Seguros
Outras Rubricas

79 Juros, Div. e Outros Rendim. Similares
64 Gastos de Depreciação e de Amortização

510
950
1 460

2 500
0
2 500

30 000
16 700
46 700

155 000

109 100

1 500
17 500
20 000
29 500
68 500
21 100
1 905 500
70 365
1 975 865

TOTAL DOS RENDIMENTOS

1 975 865

Aprovado na reunião do Conselho Diretivo da Região Sul realizada em 21 de Dezembro de 2011

O Conselho Diretivo,

Carlos Alberto Mineiro Aires
Presidente

António Albano Liberal Ferreira
Vice-Presidente

Maria Filomena de Jesus Ferreira
Secretário

Maria Helena Kol de Carvalho Santos Almeida de Melo Rodrigues
Tesoureiro

Luís Filipe Cameira Ferreira
Vogal

Fernando Manuel Moreira Borges Mouzinho
Vogal

José Manuel Leitão Sardinha
Vogal

Em cumprimento das disposições estatutárias, designadamente do disposto no Art. 33.º do Estatuto da
Ordem dos Engenheiros, vem o Conselho Fiscal da Região Sul emitir o seu parecer sobre o Orçamento para o
Exercício de 2012.
O Conselho Fiscal, tendo apreciado o Plano de Atividades e considerando que os pressupostos do Orçamento
para o Exercício de 2012 são coerentes e exequíveis, é de parecer que a Assembleia Regional aprove a
proposta de Orçamento para o Exercício de 2012 apresentada pelo Conselho Diretivo.

O Conselho Fiscal,

Bernardo Manuel Palma Mira Delgado
Presidente

Maria Teresa da Encarnação de Jesus

Christian Bastos Andersen

