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Mensagem do Presidente  

Caros Colegas, 

Terminaram no dia 2 de fevereiro de 2023 as eleições extraordinárias para eleger um novo Conselho Diretivo 

da Região Sul para a conclusão do mandato 2022/2025. 

Motivado por esta situação extraordinária, não foi possível apresentar o Plano de Atividades e Orçamento, 

como habitualmente, em novembro do ano anterior porque o anterior CDRS esteve em “Gestão Corrente “, 

desde o dia 25 de outubro de 2022.  

Assim, foi com tempo muito limitado, que se conseguiu produzir este documento, contemplando a estratégia 

definida no programa de candidatura. 

É nosso principal objetivo que os Membros da Região Sul sintam que lhes são proporcionadas razões que 

justifiquem a sua inscrição. Não é aceitável que seja necessário estar sempre a responder à pergunta - porquê 

ser membro da Ordem? A resposta tem de ser evidente. Temos de atrair os recém-licenciados e temos de saber 

manter os mais seniores connosco, de uma forma natural. Eu e os meus Colegas, quando acabávamos o curso 

tínhamos orgulho em inscrever-nos imediatamente na Ordem dos Engenheiros. Era impensável não o 

fazermos, pois só com essa inscrição é que, nós mesmos, nos considerávamos Engenheiros. 

Sabemos que é uma tarefa difícil, mas é esse o nosso grande desafio. Para isso dirigimos o nosso Programa 

para quatro vetores estratégicos: Valorizar, Prestigiar, Atrair e Agilizar. 

Com esses vetores pretendemos que a Região Sul tenha um posicionamento diferenciado na aproximação aos 

seus Membros, no serviço que lhes presta e no reconhecimento do ser Engenheiro. 

São objetivos ambiciosos, mas só assim é que nos revemos naquilo a que nos propusemos quando nos 

candidatámos. 

Apostamos nas nossas capacidades coletivas e sabemos que trabalhando em equipa, com valores, foco e com 

a motivação que nos move iremos conseguir dar uma renovada imagem à Região Sul. 

Contamos com as quatro Delegações Distritais e com o polo de Sines, que entrará em funcionamento muito 

em breve, bem como com todos os Colégios Regionais para esta missão. 

Trabalharemos com as estruturas Nacionais, pois a Ordem é só uma e da união sai a força, que nos tem de 

acompanhar no período difícil que se avizinha para as associações profissionais. Por isso, queremos também 

deixar uma mensagem de união entre todas as Regiões de forma que possamos, a uma só voz, ter a força 

necessária junto de entidades exteriores. 

Uma palavra de apreço para os colaboradores da Região Sul que souberam atravessar estes últimos meses com 

o profissionalismo e a equidistância que se impunha. 

A toda a família da Região Sul da Ordem dos Engenheiros, um bem hajam. 

 

 

O Presidente do Conselho Diretivo da Região Sul 

António Carias de Sousa 





 

 

 

ATIVIDADES 

2023 
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1. Plano de Atividades para 2023 

1.1 Introdução  

O Estatuto da Ordem dos Engenheiros, na alínea c) do número 2 do artigo 47.º, determina que compete à Assembleia 

da Região Sul apreciar e deliberar sobre o Plano de Atividades e Orçamento do Conselho Diretivo da Região Sul, e 

sobre o respetivo parecer do Conselho Fiscal. O número 5 do mesmo artigo estipula que tal deverá ocorrer até ao 

dia 30 do mês de novembro.  

Este ano, motivado pela gestão corrente em que o Conselho Diretivo da Região Sul se encontrava desde 25 de 

outubro de 2022 e até dia 17 de fevereiro 2023, não foi possível cumprir os prazos habituais. 

Este Conselho Diretivo, eleito a 02 fevereiro de 2023, e que tomou posse no passado dia 17 de fevereiro para concluir 

o mandato 2022-2025, tomou todas as providências para que rapidamente pudéssemos ter um Plano de Atividades 

e Orçamento para 2023 em consonância com o Programa sufragado. 

Este Plano e Orçamento resulta do alinhamento com todas as Delegações e com todos os Conselhos Regionais dos 

Colégios, bem como com as iniciativas que o atual CDRS pretende implementar em prol dos membros da Região Sul 

da Ordem dos Engenheiro. 

 

1.2 Atividades do Conselho Diretivo da Região Sul  

As atividades habituais em anos transatos, as quais este Conselho Diretivo assume no que diz respeito à missão de 

atrair jovens engenheiros e aproximar a Ordem dos Engenheiros dos seus membros, mantêm-se. 

 

Considera-se essencial apostar na capacidade de empreendedorismo, apoiando as melhores ideias, criar Estágios, 

programas de Mentoring e Bolsas de Emprego. 

 

Vamos apoiar oportunidades de valorização profissional e a certificação de competências. 

 

1.2.1 Dia Regional do Engenheiro (DRE)  

Esta é a iniciativa institucional mais relevante da Região Sul e compreende um conjunto de atividades de natureza 

institucional, cultural, lúdica e desportiva. 

Em 2023, o Dia Regional da Região Sul decorrerá no Distrito de Santarém, nos dias 20 e 21 de maio, envolvendo a 

participação de entidades públicas e privadas desta área geográfica. 

Estão previstas visitas culturais no sábado de manhã, a Sessão Solene decorrerá sábado à tarde, seguida de jantar. 

A manhã de domingo, como habitualmente, será preenchida com atividades de caráter lúdico e desportivo 
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1.2.2 Receção aos novos membros da OE  

Com vista a promover e assegurar a melhor inclusão de novos membros na Ordem dos Engenheiros, o Conselho 

Diretivo da Região Sul irá organizar sessões de acolhimento e boas-vindas aos novos membros da Região Sul, para 

promover um primeiro contacto com a Ordem dos Engenheiros. 

Adicionalmente, entende-se que o estreitamento da proximidade com os novos membros representa uma mais-

valia para ambas as partes, na medida em que permite à Região Sul aferir as necessidades destes e, com base nas 

mesmas, adequar e melhorar a qualidades dos serviços prestados, garantindo assim a satisfação dos membros, no 

que se refere a assuntos de natureza institucional. 

 

1.2.3 Encontro membros eleitos 

Pretende-se estreitar as relações entre o Conselho Diretivo da Região Sul, as Delegações Distritais e os Conselhos 

Coordenadores dos Colégios Regionais, sempre com o objetivo de aproximação aos membros da Região Sul.  

Estão previstas reuniões com estas estruturas de proximidade, de forma que se encontrem formas de melhor servir 

os nossos membros e aumentar a atratividade da Ordem dos Engenheiros. 

 

1.2.4 Prémio Inovação Jovem Engenheiro  

A Região Sul irá manter o seu empenho na procura, valorização e promoção de jovens engenheiros promissores, 

através da atribuição deste tão importante prémio.  

Instituído em 1990, visa galardoar trabalhos elaborados por jovens licenciados em Engenharia, com idade até 35 

anos, que se evidenciem essencialmente pela sua originalidade e caráter inovador, aplicabilidade e utilidade prática, 

bem como mérito técnico-científico. Destina-se a membros estagiários ou efetivos da Ordem dos Engenheiros, 

inscritos em qualquer uma das regiões (Norte, Centro, Sul, Açores ou Madeira), tendo por isso âmbito nacional. 

O prazo de candidaturas ao Prémio Inovação Jovem Engenheiro 2022 (PIJE) decorreu até 30 de dezembro de 2022 e 

os premiados serão conhecidos em maio de 2023, no âmbito da realização do Dia Regional Sul do Engenheiro, ano 

em que se dará início à divulgação da 33ª edição deste prémio. 

 

1.2.5 Ações de promoção dirigidas a estudantes de Engenharia  

A Região Sul tem marcado uma presença constante em eventos e iniciativas organizadas por associações de 

estudantes e núcleos de estudantes de engenharia, com o objetivo de promover a Ordem dos Engenheiros junto das 

escolas e institutos superiores de engenharia. No entanto, tem-se vindo a observar uma mudança de paradigma nos 

jovens estudantes, através da procura de uma maior interatividade digital, dinamismo e inovação relativamente aos 

organismos e empresas.  
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Assim, existe a necessidade de implementar novas formas de aproximação entre a Ordem dos Engenheiros e os 

jovens estudantes, de forma a desencadear um maior interesse, adesão, sentimento de identificação, e 

consequentemente, um sentimento de pertença a uma entidade que os irá acompanhar no seu percurso 

profissional. 

Persiste ainda o desconhecimento, por parte de muitos estudantes de Engenharia, de que podem ser membros da 

Ordem dos Engenheiros.  

Neste sentido, em 2023, a Região Sul pretende dinamizar uma proposta integrada de ativação juntos das Escolas de 

Engenharia, bem como desenvolver uma campanha de comunicação mais próxima dos jovens, que transmita valores 

e referências mais próximas deste público-alvo, vital para o necessário rejuvenescimento da Região Sul e da própria 

Ordem dos Engenheiros. 

 

1.2.5.1 Campanha Promocional Estudantes de Engenharia  

Em 2023 pretende-se implementar uma campanha mais dirigida aos jovens, futuros engenheiros, a ativar nas redes 

sociais, com o objetivo de dar a conhecer as vantagens da inscrição dos estudantes na Ordem dos Engenheiros, em 

linha com o já referido na secção anterior.  

Para tal, serão alocados materiais de divulgação digital e a oferta da isenção do pagamento da primeira anuidade 

como membro estudante da Ordem dos Engenheiros, a todos os que completarem a sua inscrição em 2023, bem 

como a oferta de um “Kit Novo Membro da OE”. 

 

1.2.5.2 Apoio a encontros de estudantes de Engenharia  

Irá manter-se o apoio à realização de eventos promovidos pelos diversos núcleos de estudantes de Engenharia, 

sempre que tal se justifique, marcando presença institucional e promovendo o debate sobre a Engenharia, a Ordem 

dos Engenheiros e a sua importância para os futuros engenheiros. 

 

1.2.5.3 Núcleo Consultivo das Associações de Estudantes  

Em 2023, o Conselho Diretivo da Região Sul pretende reativar a proximidade com o Núcleo de Associações de 

Estudantes, através de reuniões periódicas, com vista a analisar e monitorizar a ligação com a comunidade estudantil 

de Engenharia. 

 

1.2.5.4 Dias Nacional e Internacional do Estudante  

Nos Dias Nacional e Internacional do Estudante, que se celebram, respetivamente, a 24 de março e a 17 de novembro 

de 2023, o Conselho Diretivo da Região Sul pretende assinalar esses dias através do envio de uma mensagem 
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eletrónica e de um comunicado a todos os membros estudantes da Região Sul da Ordem dos Engenheiros, bem 

como através de outras ações que se justifiquem implementar pelo Conselho Diretivo da Região Sul, pelos Conselhos 

Regionais de Colégio e pelas Delegações Distritais. 

 

1.2.6 Comunicação e Imagem  

 
A imagem da Engenharia em Portugal não corresponde ao verdadeiro papel que tem na nossa Sociedade. 

Prevemos implementar uma campanha publicitária que, de uma forma estratégica, promova e projete a imagem da 

Engenharia e do seu papel essencial na sociedade. 

 
 

1.2.6.1 Portal e comunicado eletrónico “A Região Sul informa”  

O site da Região Sul - parte integrante do Portal da OE, manter-se-á diariamente atualizado, por forma a disseminar 

informações referentes a eventos promovidos pelo Conselho Diretivo da Região Sul, pelos Conselhos Regionais dos 

Colégios e pelas Delegações Distritais, assim como outras atividades nas quais a Região Sul participe ou que 

representem benefícios para os seus membros. 

O comunicado “A Região Sul Informa” continuará a ser partilhado, tendo como objetivo transmitir informações 

relevantes relacionadas com ações formativas e de valorização profissional, bem como outras atividades de 

interesse associativo, cultural e desportivo. 

Com vista a promover a proximidade aos estudantes de Engenharia, especialmente dos Membros Estudantes da 

Ordem dos Engenheiros, em 2023 manter-se-á em vigor o envio do comunicado “Põe o teu futuro em Ordem”. Este 

suporte de comunicação segmentada visa divulgar todos os eventos de interesse desenvolvidos no âmbito das 

diferentes especialidades e destacar as condições especiais de acesso para membros estudantes e estagiários. 

 

1.2.6.2 Newsletter digital mensal 

A comunicação dos eventos realizados, oferta formativa e de outros temas de interesse para membros e parceiros 

institucionais manter-se-á assegurada com o lançamento mensal da newsletter digital da Região Sul. 

Pretende-se enriquecê-la e rever a sua forma de modo a aproximá-la das necessidades dos membros, com uma 

imagem mais atrativa, com novos conteúdos e com a participação das Delegações Distritais e dos Concelhos 

Regionais dos Colégios. 
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1.2.6.3 Redes Sociais  

As redes sociais são cada vez mais relevantes na comunicação com os membros da Ordem dos Engenheiros, com a 

comunidade estudantil e com a sociedade em geral, pelo que continuaremos a apostar nas plataformas Facebook, 

Instagram, LinkedIn e Youtube. 

Está prevista a renovação da forma de comunicar, atualizando a imagem da Região Sul e apostando em novos 

conteúdos. 

Pretende-se igualmente que as Delegações possam ter, também elas, uma presença nas redes sociais com uma 

imagem comum a toda a Região Sul. 

 

1.2.7 Formação  

Face à dinâmica e constante mutação do mercado de trabalho, proporcionar o acesso a formação aos membros é 

fundamental, por forma a facilitar a respetiva capacidade de adaptação, promover o aperfeiçoamento de 

competências existentes, bem como o desenvolvimento de novas competências, pelo que esta continuará a ser uma 

atividade prioritária. 

Neste sentido, os cursos para engenheiros serão especificamente programados e divulgados. Para aumentar as 

oportunidades de formação complementar dos membros da Região Sul, pretende-se expandir o leque de 

colaborações com parceiros institucionais e estabelecer protocolos adicionais com as academias e outras entidades 

formadoras. 

Para além dos que se encontram referenciados, nas secções seguintes, pretende este Conselho Diretivo estabelecer 

novos protocolos de formação que vão ao encontro das necessidades dos nossos membros. 

Esta será uma das principais apostas para 2023. 

 

1.2.7.1 Cursos de Formação em Ética e Deontologia Profissional  

Em 2023 a Região Sul continuará a realizar várias edições do Curso de Ética e Deontologia Profissional, formação 

direcionada aos novos membros da Ordem dos Engenheiros, cuja frequência e aprovação são obrigatórias para 

efeitos de admissão como membro efetivo. 

Pretende-se, em 2023, dar início a uma reformulação desta formação, com o intuito de a aproximar das necessidades 

que vimos sentido por parte dos jovens diplomados. 
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1.2.7.2 Protocolo IST-Técnico+/Região Sul  

A cooperação existente entre o Instituto Superior Técnico e a Região Sul da Ordem dos Engenheiros, no âmbito da 

sua formação avançada, ministrada através do Técnico+, traduz-se em condições preferenciais para os membros da 

Ordem dos Engenheiros e é intenção do Conselho Diretivo manter este protocolo durante 2023. 

O Curso de Especialização em Engenharia e Gestão (CEEG) do IST continua a ser uma iniciativa que proporciona uma 

formação especializada de grande importância, direcionada para membros da Ordem dos Engenheiros. 

O CEEG do IST tem por objetivo desenvolver competências nas áreas da gestão para engenheiros, engenharia da 

decisão, gestão de projetos de engenharia, gestão de operações, gestão da cadeia logística, economia para 

engenheiros, finanças para engenheiros, mercados e concorrência, agilidade em gestão de projetos, marketing e 

gestão estratégica, gestão da qualidade na organização, empreendedorismo de base tecnológica, gestão relacional 

e outras valências com estas relacionadas, normalmente na fronteira entre a engenharia e a gestão, incluindo a 

management science. 

Será ainda mantida a cooperação em vigor para outras ações formativas do Técnico+ consideradas de interesse para 

os membros. 

 

1.2.7.3 Protocolo ISCAC-Coimbra Business School/Região Sul 

Em 2023 manter-se-á o protocolo de parceria estabelecido com o Instituto Superior de Contabilidade e 

Administração de Coimbra (ISCAC/Coimbra Business School), para divulgação e apoio a algumas ações formativas 

daquela instituição de ensino, nomeadamente a Pós-Graduação em Avaliação e Gestão na Atividade Imobiliária. 

 

1.2.7.4 Protocolo AESE Business School/Região Sul 

O protocolo entre a AESE Business School e a Região Sul da Ordem dos Engenheiros, estabelecido em 2021, 

pressupõe a divulgação de cursos e outras iniciativas com benefícios para os membros da Ordem dos Engenheiros. 

Em 2023 dar-se-á continuidade a este protocolo, com a divulgação de cursos e a cooperação em iniciativas que visem 

a partilha e difusão de conhecimento em matérias de interesse comum. 

 

1.2.7.5 Cursos de línguas estrangeiras  

Em 2023, o Conselho Diretivo da Região Sul irá dar continuidade à organização de cursos de línguas estrangeiras, 

cuja aprendizagem continua a ser relevante nos mercados internacionais, como facilitador da comunicação e 

integração dos membros que trabalham no estrangeiro. Outros idiomas poderão vir a ser considerados, se os 

membros da Região Sul demonstrarem interesse nesse sentido e em número que o justifique. 
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Está prevista a realização de várias edições do Curso “Inglês para Engenheiros”, de níveis diferenciados, que serão 

definidos após a realização de provas de aferição de nível. 

 

1.2.8 Atividades Culturais  

1.2.8.1 Biblioteca  

A Biblioteca da Ordem dos Engenheiros, cuja gestão está a cargo da Região Sul, continuará a prestar apoio às 

solicitações e requisições bibliográficas dos membros e da restante sociedade. 

É também intenção prosseguir o apoio à edição e à apresentação de livros técnicos e de outros que tenham interesse 

para os engenheiros e, em especial, cujos autores sejam membros da Ordem dos Engenheiros.  

Em articulação com o Conselho Diretivo Nacional está em desenvolvimento uma solução para o arquivo bibliográfico, 

no âmbito do processo de melhoria contínua e de racionalização operacional dos serviços e espaços que a Região 

Sul coloca ao dispor dos seus membros, por forma a tornar novamente acessível, online, a consulta de títulos 

disponíveis no arquivo da Ordem. 

 

1.2.8.2 Apoio a outras atividades culturais, de convívio e desporto  

Mantém-se para 2023 o apoio às atividades desportivas existentes na Região Sul (Karting e Golfe) e ao Coro da 

Região Sul, através da disponibilização de espaços e meios administrativos, bem como através da divulgação e 

promoção das suas atividades. 

 

1.2.8.3 Exposições e outras manifestações artísticas  

A Região Sul assume a missão de ser um promotor do desenvolvimento cultural dos seus membros, estimulando a 

dimensão criativa e estética através do apoio a diversas iniciativas de índole artística, como exposições de pintura, 

fotografia e escultura, entre outras, da autoria ou coautoria de membros ou seus familiares.  

 

1.2.9 Formação de Engenheiros Peritos e relação com Tribunais 

A relação com tribunais e a nomeação de engenheiros peritos é uma importante atividade da Ordem dos 

Engenheiros na sua intervenção social, com grande visibilidade e impacto no reconhecimento da Engenharia em 

processos complexos, pela entrega de pareceres técnicos de suporte a decisões. 

De forma a valorizar o trabalho dos engenheiros peritos, vão realizar-se encontros regulares e ações de formação, 

promovendo a partilha de experiência e as boas práticas, trazendo colegas da Ordem dos Advogados para ações 

formativas. 
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1.2.10 Processos Internos, Conformidade Legal e Transição Digital 

Os processos internos, sejam os formais ou operacionais, são muito relevantes para alicerçar um melhor serviço aos 

membros e à sociedade. O sistema SIGOE deverá ser melhorado estruturalmente, juntamente com as demais 

regiões, procurando a simplificação, a redução do tempo de resposta e a melhoria na qualidade dos serviços aos 

membros, aos seus parceiros e fornecedores. A conformidade legal (RGPD, DPO, DL 65/2021) e o respeito pelos 

requisitos legais, devem ser garantidos a todo o momento. 

 
1.3 Responsabilidade Social  

O Conselho Diretivo da Região Sul mantém a sua atenção e disponibilidade para analisar situações de membros que 

se encontrem desempregados ou numa situação económica mais desfavorecida ou vulnerável. 

Ao nível institucional, poderá ser facultado apoio sob várias formas, como na cedência de meios, divulgação de 

iniciativas, espaços e infraestruturas, sempre que necessário e possível. 

Poderão surgir outras iniciativas de apoio e ajuda, em sintonia com os princípios de solidariedade social.   

 

1.4 Atividades promovidas pelos Conselhos Regionais de Colégio 

As iniciativas que os Conselhos Regionais dos Colégios se propõem realizar em 2023 são elencadas no quadro 

seguinte: 

 

Civil 
 

janeiro Conferência 
Utilização de betões com propriedades melhoradas, 
em lajes fungiformes 

março Conferência Mobilidade urbana em Lisboa 

maio Visita técnica Visita técnica: Via Ferroviária Évora - Elvas 

julho BIM na construção 
Utilização do BIM no projeto e gestão de 
empreendimentos 

setembro 

Visita técnica 
(precedida de 

apresentação do 
projeto na sede da 

OE) 

Visita técnica a obra de reabilitação 

Conselho 
Regional 

de Colégio 

Data 
prevista 

Tipo de ação Título / Designação 
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novembro Conferência 
Importância da experimentação em Engenharia Civil. 
Exemplos. 

 

Eletrotécnica 

 

 

 

 

 

Eletrotécnica 
(cont.) 

16/jan 
Sessão técnica - 

Webinar 
Auditorias Energéticas 

01/fev Visita técnica 
Centro de Operações de Telecomunicações (NOC) da 
REN 

01/fev 
Sessão técnica - 

Webinar 
Conceção Salas Limpas para a Indústria Eletrónica 

01/mar 
Sessão técnica - 

Webinar 
Energias Renováveis 

01/abr Visita técnica Central Fotovoltaica do Alqueva (EDP Produção) 

01/mai Visita técnica 
Subestações de Alta Tensão - Subestação Blindada 
de Sacavém, Galeria subterrânea e Posto de 
Transformação do Prior Velho 

01/mai 
Sessão técnica - 

Webinar 
Soluções de Distribuição de Energia em Média 
Tensão 

01/set Visita técnica 
Subestações de Alta Tensão - PT da Pontinha e 
Carregador de AT 

01/jun 
Sessão técnica - 

Webinar 
Inteligência Artificial - aplicações e implicações 

01/out 
Sessão técnica - 

Webinar 
Rede 5G - aplicações e implicações 

01/mai Jantar debate Cibersegurança - cuidados a ter 

 

Mecânica 

fevereiro Seminário (a definir) 

maio Visita técnica SIDUL 

junho Seminário (a definir) 

setembro Visita técnica CARRIS 

novembro 
Visita técnica 

(Parceria DD Évora) 
MECACHROME Portugal - Évora 

 

Geológica 
e de Minas 

1º 
trimestre 

Tertúlia ou Webinar Conversas técnicas ao fim da tarde 

2º 
trimestre 

Tertúlia ou Webinar Conversas técnicas ao fim da tarde 
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2º 
trimestre 

Seminário A investigação nas Universidades (apresentação de 
trabalhos de alunos) 

3º 
trimestre 

Tertúlia ou Webinar Conversas técnicas ao fim da tarde 

4º 
trimestre 

Tertúlia ou Webinar Conversas técnicas ao fim da tarde 

 

Química e 
Biológica 

 

 

Química e 
Biológica 

(cont.) 

1º 
quadrimestre 

Visita técnica 
CIPAN - Companhia Industrial Produtora de 
Antibióticos 

2º 
quadrimestre 

Visita técnica SECIL (ou CIMPOR) - fabrico de cimento em Portugal 

3º 
quadrimestre 

Visita técnica 
Jerónimo Martins Agro Business (Fábrica de Leite - 
Portalegre) 

4º 
quadrimestre 

Visita técnica 
Laboratório CENIMAT (NOVA School of Science and 
Technology) 

2023 Palestra / Webinar BAYER CROP SCIENCE - Eng. Lino Miguel Dias 

 

Naval 

30/mar Jantar-debate Sector Naval - Oportunidades e desafios 

maio Visita técnica Cruzeiro no Alqueva 

30/jun Visita técnica 
CEOM (Centro Experimentação Operacional da 
Marinha) 

30/out Visita técnica Submarino 

30/nov Colóquio (a definir) 

 

Geográfica 

04/jan Seminário O potencial da informação geoespacial em 3D 

05/mai Jantar convívio 
Engenheiros Geógrafos de Lisboa - Um encontro entre 
gerações 

22/jun Ciclo de palestras 
Aventuras improváveis de Engenheiros Geógrafos & 
Hidrógrafos 

02/out Visita técnica 
Visita à Infraestruturas de Portugal - uma casa de 
Engenharia 

15/dez 
Sessão 

debate/Discussão 
(Híbrido) 

O futuro (do ensino) da Engenharia 
Geográfica/Geoespacial/Topográfica - desafios, 
oportunidades e ameaças 

 

Agronómica 
fevereiro 

Encontro 
Engenheiros 

Encontro Agronómico 

março Prova de vinhos Eno-Ordem 
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abril Visita técnica AgroWalks 

maio Seminário AgroTalks - Tema a designar 

junho Visita técnica AgroWalks - Feira Nacional de Agricultra 2023 

setembro Visita técnica AgroWalks - Agroglobal 2023 

outubro Seminário AgroTalks - Tema a designar 

novembro Jantar-Debate Comissão de Agricultura e Pescas 

dezembro Prova de vinhos Eno-Ordem 

 

 

Florestal 

23/mar Sessão debate Encontro regional de Engenharia Florestal 

5/mai Seminário Comunicar a floresta 

10/jul Seminário Encontro inter colégios - Produtos florestais 

18/set Sessão debate Certificação florestal - balanço e perspectivas 

29/set Seminário PEPAC - instrumento de investimento florestal 

 

Materiais 

17/jan Webinar Ciclo Materiais Compósitos - aplicações na construção 

15/mar Webinar 
Ciclo Materiais Compósitos - aplicações indústria 
automóvel 

setembro Curso Summer School - transição Energética 

novembro Webinar Materiais adesivos 

junho Seminário/Debate 
Acreditação/Certificação - Garantia de Qualidade na 
Indústria/Produtos 

 

Informática 
 

2º e 3º 
trimestres 

Seminários 
Captação de Membros Estudantes - 11 sessões (IST, IST-
Tg, Nova, ISEL, FC, Évora + Portalegre, Algarve + Beja, 
Setúbal, Tomar) 

março / abril    
maio / junho 

setembro 
outubro 

Almoço Captação de Patrocínios 

3º trimestre Almoço-debate Encontro Anual do CEI-RS 

2º e 3º 
trimestres 

Cursos / 
Concursos 

Promoção do CEI-RS - atividades para futuros 
Engenheiros 

1º 2º 4º 
trimestres 

Reuniões Reuniões do CEI - Nacional 
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Ambiente 

abril Seminário híbrido 
A problemática do Radão: uma nova abordagem 
(parceria entre os Colégios de Ambiente e Civil) 

01/jun Colóquio 
Agricultura na Zona de Intervenção do Alqueva (parceria 
entre os Colégios de Agronómica e Ambiente) 

setembro Seminário híbrido Descontaminação de solos: que soluções? 

outubro Seminário híbrido Ruído Ambiente: desafios e oportunidades 

  

Está prevista a realização, pelos Conselhos Regionais de Colégio de Engenharia da Região Sul, um total de 70 

atividades para o ano de 2023.  
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1.5 Atividades promovidas pelas Delegações Distritais  

As Delegações Distritais da Região Sul, sediadas em Faro, Évora, Santarém e Portalegre propõem-se concretizar as 

seguintes iniciativas: 

Évora 

Janeiro Jantar convívio Jantar de Reis 

Fevereiro Visita técnica Hospital Central do Alentejo 

Março Cerimónia de 
entrega prémios 

Dia da Engenharia no Alentejo 

Abril Ação de divulgação 
OE junto as Escolas Secundárias do Distrito de 
Évora 

Abril Ação de divulgação Ovibeja 

Maio Visita técnica Ferrovia Évora- Elvas 

Maio Visita técnica Cruzeiro no Lago- Alqueva 

Junho Colóquio Agricultura na zona de Intervenção do Alqueva 

Junho Ação de divulgação Feira S. João 

Fevereiro Ação de formação Curso de Iniciação aos SIG's 

Setembro Visita técnica Enoturismo - Adega a designar 

Outubro Ação de formação Curso Avaliação de Imóveis para Investidores 

Novembro Visita técnica Mecachrome- Aeronáutica 

Dezembro Ação de formação Bem-Estar do Engenheiro 

 

 

 

Faro 

 

 

 

 

 
 

Janeiro Apresentação/Debate Hidrogénio Verde - O Futuro da Descarbonização!? 

Fevereiro Visita Técnica 
Visita Técnica a um Parque Eólico (Vila do Bispo) e 
fotovoltaico, com almoço 

Março Jantar Debate 
Jantar Debate-As duas rodas na mobilidade e 
sustentabilidade 

Março 

Passeio lúdico e 
cultura de moto pelo 
Algarve - Barlavento 
e Sotavento (2 dias) 

Engineers & Motorcycles - Algarve 2023 Tour 

Abril Hora do Especialista Aplicações práticas da Luminotecnia  

Maio 
Visita Técnica 

conjunta com Évora 
Visita ao Complexo Petroquímico de Sines 

Junho Convívio Prova de Vinhos Brancos - Sunset Açoteias 

Julho Apresentação/Debate 
Dimensionamento Geotécnico e Prospeção 
Geotécnica - Aplicação do EC7 

Delegação 
Distrital 

Data 
prevista 

Tipo de ação Título / Designação 
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Setembro 
Caminhada/Trail 

Solidário 
À descoberta dos Budas na Serra Algarvia - Templo 
e Centro de Retiros: Moinho do Malhão 

Outubro 
Visita Geológica - 

Arenitos e sua erosão 
sob ação do mar 

Visita aos Algares da Ponta da Piedade 

Outubro Jantar de Gala 
Jantar Dia Distrital do Engenheiro do Algarve + 
Entrega Prémio Carreira 2023 

Faro 
(cont.) 

 

Outubro Convívio 
Prova de Karting no Autódromo Internacional do 
Algarve 

 Novembro Seminário Gestão dos Recursos Hídricos no Algarve 

 Dezembro Convívio Brunch de Natal 

 

Portalegre 
 

fevereir
o 

Concurso Concurso de Fotografia - Engenharia no Alentejo 

fevereir
o 

Workshop (online & 
presencial) 

Utilização da Correlação de Imagem Digital (CID) na 
medição de deformações no plano: teoria à prática 

março Jantar Debate O papel das ordens profissionais na sociedade 

junho Divulgação 
Apresentação das várias Engenharias aos 
candidatos ao Ensino Superior 

junho/ 
julho 

Visita 
Técnica/Convívio 

Portas de Ródão - Vila Velha de Ródão 

setembr
o/outub

ro 
Workshop (online) 

Excel básico com aplicações a problemas simples 
de engenharia «e/ou» Excel avançado para 
Engenheiros 

outubro
/novem

bro 
Jornada técnica 

Apresentação de temas de Mestrado dos jovens 
Eng.ºs do Distrito de Portalegre 

dezembr
o 

Colóquio/Convívio Convívio de Natal 

 

 

 

 

 

 

Santarém 

 

 

 

 
 

Janeiro Noite Temática Aeroporto 

Fevereiro Visita Técnica Prova de vinhos na Lagoalva 

Março Noite temática Encostas de Santarém 

Abril Visita Técnica Delta em parceria delegações sul 

Maio Noite Temática Novo Aeroporto parte II  

Maio Noite Temática ACT e OEP 

Junho Divulgação FNA 23 em parceria c/ colégio agronomia 

Setembro Visita Técnica Barco Varino 

Outubro Encontro XII Dia Distrital de Santarém 
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Novembro Noite Temática Água 

Dezembro Convívio Mercado e Ceia de Natal 

Está prevista a realização, pelas Delegações Distritais e para o ano de 2023, de um total de 47 atividades.  





 

 

 

ORÇAMENTO 

2023 
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Orçamento para 2023 

1.6 Introdução 

Dando seguimento ao estipulado no Estatuto da Ordem dos Engenheiros, o Conselho Diretivo da Região Sul 

apresenta o Orçamento da Região Sul para o ano de 2023. 

Apesar da tomada de posse do Conselho Diretivo ter ocorrido no dia 17 de fevereiro de 2023 foi possível, em 

pouco tempo, preparar o presente documento que inclui as principais orientações que se pretende 

implementar na Região Sul. 

 

Contexto Atual 

O Orçamento para 2023 é elaborado num contexto de alguma incerteza em relação ao ano de 2023. Por um 

lado, temos a instabilidade ao nível da guerra, da inflação e do aumento das taxas de juro na zona Euro e das 

dúvidas nos aumentos consecutivos dos preços dos bens de consumo e serviços que podem influenciar um 

estado de crise ao nível nacional e internacional, afetando os nossos membros. 

Não podemos esquecer a situação da pandemia, que nos assola há três anos e relativamente à qual, apesar da 

vacinação já efetuada, existe sempre a dúvida relativamente à sua evolução, principalmente no inverno.  

Os anos de 2020, 2021 e parte de 2022 foram fortemente afetados pela pandemia, e a crise associada teve 

consequências socioeconómicas profundas. O ano de 2023, seria um ano de esperança no crescimento 

socioeconómico e no relançamento da economia do país, ensombrado agora por níveis de inflação que já não 

se verificavam há mais de 20 anos. 

O Conselho Diretivo da Região Sul pretende, em 2023, implementar medidas de incentivo à inscrição de novos 

Membros e à reativação dos membros que se encontram na situação de suspensos ou cancelados. O objetivo 

é o de aumentar, assim, o número de membros com a inscrição ativa aproximando os engenheiros da Ordem. 

A política de comunicação com os membros através dos diferentes canais de comunicação, para chegar a todos 

os profissionais de engenharia, mesmo aos que estão distantes, com vista a que todos possam ainda melhor 

viver, sentir e acompanhar a Ordem dos Engenheiros, será uma das prioridades para 2023. 

Para isso, mais uma vez, a Região Sul e a Ordem dos Engenheiros irão continuar a investir na evolução 

tecnológica, para que os membros possam ter os seus pedidos satisfeitos de uma forma eficiente e célere, onde 

quer que eles se encontrem. 

Apesar de o Sistema Integrado de Gestão da Ordem dos Engenheiros (SIGOE), e o respetivo Balcão Único, ter 

sido um passo em frente na disponibilização automática aos membros dos diferentes documentos emitidos e 

uma quase completa interação dos serviços com os membros pelo formato eletrónico, pretende-se ainda, e 

em sintonia com os Órgãos Nacionais da Ordem dos Engenheiros e as restantes regiões, aumentar a capacidade 

de resposta dos serviços pela via tecnológica e efetuar o desenvolvimento do SIGOE, adequando-o aos novos 

desafios tecnológicos e às necessidades dos membros. 



Plano de Atividades e Orçamento para 2023 | Ordem dos Engenheiros – Região Sul  
      

28  

Por último, mas não menos importante, de referir que a Região Sul, ciente das dificuldades na obtenção de 

apoios e patrocínios pela Associação Mutualista dos Engenheiros (AME), irá conceder um donativo anual a esta 

Associação, dando assim o seu contributo para que a AME possa continuar a disponibilizar ajuda e apoio aos 

seus associados, que também são membros da Ordem dos Engenheiros. 

 

Dados Económicos 

O Banco de Portugal estima para Portugal uma desaceleração do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB). 

Com esta estimativa projeta-se uma diminuição do consumo com impactos significativos para toda a 

população.  

As previsões do Banco de Portugal, apontam para um crescimento do PIB de 6,8 % em 2022, desacelerando 

para 1,5 % em 2023. Um forte investimento público, impulsionado pelos fundos da UE, e a retoma das 

exportações do turismo deverão apoiar a recuperação. No entanto, a guerra na Ucrânia, os problemas na 

cadeia de abastecimento e a subida dos preços da energia e das matérias-primas afetarão a atividade, 

reduzindo a confiança e o poder de compra. Embora ainda exista capacidade produtiva não utilizada, o 

aumento dos preços da energia e dos produtos alimentares fizeram disparar a inflação para 8,1% em 2022, 

prevendo-se uma redução de 5.8% em 2023. Haverá uma aceleração dos salários à medida que o número de 

horas trabalhadas voltar aos níveis anteriores à pandemia, mas tal não será suficiente para salvaguardar o 

poder de compra das famílias, face ao aumento da inflação. Adicionalmente, o aumento das taxas de juro de 

referência que o Banco Central Europeu tem vindo a efetuar, será também determinante no poder de compra 

em 2023. 

 

Orçamento para 2023 

O Conselho Diretivo da Região Sul elaborou o Orçamento para 2023 projetando os gastos em função dos 

rendimentos que se estimam receber, de forma a não necessitar de recorrer aos recursos existentes na Região 

Sul para a manutenção de um Resultado Líquido positivo. 

Conhecedores das necessidades e das mais valias que advém das ações de formação, esta será uma aposta 

deste Conselho Diretivo disponibilizando aos membros atividades e ações de formação sobre temas 

tecnológicos e inovadores, transmitidos por personalidades que se distingam em áreas específicas do 

conhecimento ou de atividade profissional, com prioridade à realização de atividades online e/ou presenciais. 

Prevê-se ainda um aumento dos gastos em face da taxa de inflação prevista para 2023. Em oposição, 

considerou-se reduzir, ou até anular, alguns gastos em rúbricas não essenciais para os membros. 

No que diz respeito aos rendimentos brutos (antes da comparticipação do CDN), estima-que atinjam os 

3 259 000 EUR. O Conselho Diretivo da Região Sul irá continuar a implementar algumas medidas que permitam 

a recuperação de quotas em dívida, de acordo com o atrás referido. 
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Neste contexto, é apresentado um orçamento realista, mas que procura manter a solidez financeira da Região 

Sul da Ordem dos Engenheiros. 

Assim, em função dos objetivos atrás enunciados e propostos, os valores orçamentados para o exercício de 

2023, comparativamente ao orçamentado para o exercício de 2022, no que se refere ao total de gastos, foram 

acrescidos, após ponderação, 8,4% (144 300 EUR). Por outro lado, estima-se que os rendimentos sejam 

equivalentes ao ano anterior. Com estes valores de gastos e rendimentos, estima-se um resultado líquido 

positivo de aproximadamente 3 400 EUR. 

 

Evolução dos Resultados Líquidos 

 

 

1.7 Gastos 

Os gastos brutos orçamentados para 2023 ascendem a 3 255 050 EUR. A este montante, retira-se a estimativa 

da contribuição que a Região Sul entrega aos Órgãos Nacionais, no montante de 1 400 250 EUR, para obter os 

gastos líquidos da Região Sul, que se estimam a ser no montante de 1 854 800 EUR, o que representa um 

acréscimo face ao total dos gastos orçamentados para o exercício de 2022 de 144 300 EUR. 

Será sempre uma preocupação do Conselho Diretivo da Região Sul o de afetar os rendimentos recebidos aos 

gastos com iniciativas que resultem em benefícios dos membros da região. 

Além de outras, com menor expressão, as variações previstas nas principais rúbricas de gastos são: 

− Fornecimentos e Serviços Externos (FSE): 
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Estima-se que, em 2023, esta rúbrica registe um aumento significativo em relação ao orçamento para 

2022 de aproximadamente 140 100 EUR (19,5%), em consequência de considerar-se, prudentemente, 

um aumento generalizado dos preços da energia e de todos os bens de consumo e serviços, bem como 

das iniciativas previstas. 

Neste aumento da rubrica dos FSE estão previstas várias iniciativas com vista à valorização e prestígio 

da Região Sul da Ordem dos Engenheiros e dos seus membros, nomeadamente a criação do 

“Engineering HUB”, elaboração de um Plano de Marketing com vista a melhorar a reciprocidade de 

comunicação entre a Região Sul e os membros, bem como a criação de um Fundo E4S 

(Engineering4Society). Para que seja possível concretizar estes objetivos foi necessário proceder a 

alguns ajustes das despesas, nomeadamente no DRE que viu a sua verba ajustada para o valor de 

40 000 EUR. 

As eleições realizadas para o Conselho Diretivo da Região Sul em fevereiro, e a realização das eleições 

para a Mesa da Assembleia Regional, em data a confirmar, também influenciarão, o aumento desta 

rúbrica.  

As estimativas de gastos com a avaliação dos estágios para o exercício de 2023 são equivalentes aos 

valores orçamentados para 2022, esperando-se a manutenção do volume de exames de estágio a 

efetuar no ano de 2023. 

Está prevista uma verba para reforço da aquisição de Merchandising, que será distribuído nas ações 

de promoção da Ordem dos Engenheiros e de angariação de novos membros.  

As obras de conservação nos dois edifícios sede da Ordem dos Engenheiros e da Região Sul em Lisboa, 

estão contabilizadas nas rúbricas de imobilizado (repartindo os gastos por vários anos), 

nomeadamente: 

• Obras de construção civil nos dois edifícios 

• Substituição de alguns vidros na fachada do edifício Sidónio Pais 

• Substituição dos dois elevadores do edifício Sidónio Pais 

• Alteração na iluminação do auditório 

Estimou-se um aumento de 5 000 EUR face a 2022 para manutenção, conservação e reparação das 

instalações e equipamentos (sistema de AVAC, sistema de videovigilância e deteção de intrusão e 

outros materiais de desgaste rápido), em função do aumento generalizado de preços previsto para o 

ano de 2023. 

Nestes termos, prevê-se que os FSE atinjam em 2023 o valor total de 859 300 EUR. 
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Evolução do Total dos Fornecimentos e Serviços Externos 

 

 

− Gastos com os colaboradores: 

Prevê-se que os gastos com esta rúbrica sejam de 751 300 EUR, valor superior ao de 2022 (719 300 EUR). 

Esta variação fica a dever-se a uma reestruturação dos Serviços da Região Sul com a entrada de um novo 

colaborador para os serviços de informática. 

Desde 2018 que os Conselhos Diretivos Regionais, em consonância com o Conselho Diretivo Nacional, deram 

início à implementação de uma política de valorização do capital humano com a harmonização salarial dentro 

da Ordem dos Engenheiros, através de uma grelha onde são definidos intervalos de valor para cada uma das 

funções desempenhadas pelos colaboradores da Ordem dos Engenheiros, independentemente das Regiões 

onde prestam o seu trabalho. 

Nos últimos anos foram efetuadas avaliações de desempenho dos colaboradores da Região Sul, que 

resultaram na atribuição de prémios de desempenho aos colaboradores com avaliação boa ou excelente. 

Em 2023, o Conselho Diretivo da Região Sul prevê realizar a avaliação de desempenho dos seus colaboradores 

referente ao trabalho durante o ano de 2022, tendo incluído uma verba para o efeito. 

 

− Gastos de Depreciação e Amortização: 

Estima-se uma redução do valor anual das depreciações, onde já estão consideradas as obras de 

melhoria no Restaurante da Região Sul, estando previstas que as mesmas ocorram durante o mês de 

agosto, prevendo-se, assim, um valor acumulado de 135 000 EUR. 
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− Perdas por imparidade: 

Estão estimados para esta rúbrica 40 000 EUR, em linha com os orçamentos de anos anteriores. 

 

− Outros Gastos e Perdas: 

Nesta rúbrica são contabilizados alguns apoios e donativos concedidos a instituições, como as 

associações de estudantes das escolas superiores de engenharia e a Associação Mutualista dos 

Engenheiros (AME), que terão continuidade em 2023, mas sempre com tratamento casuístico e sem 

caráter de compromisso definitivo. 

Dar-se-á continuidade à prestigiada iniciativa “Prémio Inovação Jovem Engenheiro”, com a atribuição 

de prémios no montante global de 17 500 EUR. 

O Conselho Diretivo da Região Sul prevê ainda apostar em outros prémios que realcem as qualidades 

dos engenheiros.  

A manutenção do restaurante da sede da Ordem dos Engenheiros, considerado fundamental, mereceu 

a maior atenção por ser um local de excelência para o convívio entre colegas e como representação 

da Ordem dos Engenheiros para poder receber os convidados, local para reuniões de trabalho e 

convívio no seu geral. Por esse fato, é importante reforçar o investimento neste espaço, de forma a 

garantir a sua operacionalidade. 

 

Evolução do Total dos Gastos  
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1.8 Rendimentos 

O montante total dos rendimentos brutos estimados para a Região Sul no exercício de 2023 cifra-se em 

3 258 500 EUR. Retirando-se a contribuição para os Órgãos Nacionais, no montante de 1 400 250 EUR, obtém-

se o total dos rendimentos líquidos da Região Sul que se estima que atinjam o montante de 1 858 250 EUR. 

Prevê-se, que esta rúbrica registe um ligeiro decréscimo do seu valor em cerca de 2 150 EUR (-0,12%), 

comparativamente à estimativa feita no orçamento de 2022. 

É intenção do Conselho Diretivo da Região Sul continuar a aposta em ações específicas (junto de Institutos 

Públicos ou de capitais públicos, de empresas de Engenharia, de setores tecnológicos e de inovação) com vista 

ao aumento do número de membros inscritos, dando cumprimento ao estipulado no Estatuto da Ordem dos 

Engenheiros. 

Por outro lado, espera-se que as ações de cariz inovador que o Conselho Diretivo da Região Sul pretende 

implementar resultem em novas inscrições de membros efetivos, em resultado da aproximação a algumas 

áreas da Engenharia cuja obrigatoriedade de inscrição na Ordem dos Engenheiros, para o exercício da sua 

atividade profissional, não é comum (por exemplo, Engenharia Informática). 

Espera-se também que o ano de 2023 seja caraterizado pela manutenção dos valores de rendimentos 

registados nas diferentes rúbricas de rendimentos, provenientes da prestação de serviços de natureza 

administrativa aos Membros da Região Sul. A grande incerteza quanto à inflação e ao aumento generalizado 

de preços, pode impulsionar negativamente os valores registados em rúbricas como: a cobrança de quotas, a 

emissão de documentos para os membros, as jóias, o aluguer de instalações e meios, entre outros. 

Assim, além de outros com menor expressão, destacam-se os cenários de variação nas seguintes rúbricas: 

− Vendas 

A rúbrica de vendas da Região Sul regista o valor de venda de produtos de merchandising (canetas, 

chapéus de chuva, copos, bolas de golfe, entre outros) e de livros técnicos. Os valores desta rúbrica 

mantem-se em relação ao orçamentado para 2022. O Conselho Diretivo da Região Sul pondera a 

possibilidade de reativar esta área renovando os stocks de merchandising dos artigos existentes e 

introduzindo novos artigos no catálogo de vendas e pela venda de diversos livros da autoria de 

membros e de reconhecido valor técnico e/ou científico. 

 

− Prestações de Serviços: 

Prevê-se uma subida no total do valor das Prestações de Serviços comparativamente ao orçamentado 

para o exercício de 2022 (cerca de 23 800 EUR), com as seguintes variações para as subcontas: 
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o Quotas Cobradas (total): 

Prevê-se que o valor das quotas cobradas em 2023 seja de 2 850 000 EUR, valor que 

representa uma subida, prudente, de 50 000 EUR em relação ao estimado para 2022. 

o Formação: 

O valor orçamentado para 2023 nesta rúbrica (100 000 EUR) corresponde a um decréscimo 

de 25 000 EUR da receita, comparativamente ao orçamentado para 2022. Sendo considerado 

fundamental pelo Conselho Diretivo da Região Sul o apoio na formação aos membros, sendo 

preponderante criar condições para uma maior diversidade de formações de interesse para 

os membros, com condições mais favoráveis e de acesso a todos. 

o Outros Rendimentos do Movimento Associativo 

Esperam-se variações positivas e/ou negativas nestas rúbricas, em função da evolução da 

economia e da pandemia Covid-19 e da realização ou não de algumas atividades e eventos. 

 

− Outros Rendimentos e Ganhos: 

Esta rúbrica regista a amortização dos investimentos da Região Sul efetuados em parceria com o 

Conselho Diretivo Nacional. 

Regista também outros rendimentos, como por exemplo patrocínios, participação de empresas em 

eventos promovidos pela Região Sul, promoções e outros rendimentos.  

Os valores previstos para 2023 são equivalentes aos valores estimados para 2022. 

 

− Juros, Dividendos e outros Rendimentos Similares: 

O Conselho Diretivo da Região Sul tem apostado em privilegiar a segurança das aplicações a prazo em 

detrimento dos rendimentos financeiros, com a diversificação das instituições bancárias em que são 

feitos os referidos depósitos. 

Houve também uma aposta na constituição de seguros de capital garantido. 

Os últimos anos têm-se caracterizado por baixas taxas de juro dos Depósitos a Prazo e até, em algumas 

instituições de crédito, as taxas de juro praticadas são de 0%. 

No entanto, estima-se uma melhoria das taxas de juro para depósitos a prazo a praticar pelos Bancos 

em 2023. Por isso, prevê-se que em 2023 o valor desta rúbrica atinja 6 000 EUR. 
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Evolução do Total dos Rendimentos 
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O quadro seguinte discrimina detalhadamente o orçamento programado para 2023.  

 

(Euros)

61 Custo das Mercadorias Vendidas  3 000 71 Vendas

Mercadorias  4 000

62 Fornecimentos e Serviços Externos Publicações   0

Energia e Fluídos  60 000  4 000

Livros e Documentação Técnica  1 500

Material de Escritório  18 000 72 Prestações de Serviços

Rendas e Alugueres  35 000 Quotas Cobradas (total) 2 850 000

Comunicação  57 000        Contribuição p/ o CDN -1 400 250

      da qual: Quotas - receita própria da Região Sul 1 449 750

Correios  46 000 Jóias  144 300

Outras comunicações  11 000 1 594 050

Deslocações e Estadas  20 000

Comissões   0

Honorários  54 800

      dos quais: Cédulas Profissionais  3 200

Cursos e Formação Profissional  22 000        Transferência p/ o CDN   0

Manutenção de instalações  1 000 Cédulas - receita própria da Região Sul  3 200

Assessoria jurídica  1 000 Outros cartões de membro   0

Avaliação de Estágios  20 800  3 200

Est., Grupo Coral, Des. Gráfico e Cursos de E&D  10 000

Conservação e Reparação  35 000

Publicidade e Propaganda (Inclui plano de Marketing)  50 000

Limpeza, Higiene e Conforto  40 000 Declarações e Certificados de Inscrição  100 000

Vigilância e Segurança  75 000 Formação  100 000

Trabalhos Especializados  236 700 Lazer e Desporto  3 000

      dos quais: Cedência de Instalações e Meios  5 000

Contabilidade  30 000 Taxa de candidatura  57 800

Informática  11 000        Transferência p/ o CDN - 57 800

Serviços Empresariais de Formação  100 000 Taxas de Reativação e Avaliações Curriculares  12 000

Manutenção de instalações  5 000 Outras rubricas  1 000

Avaliação de Estágios (facturas)  19 700  221 000

Trab. Temp., Des. Gráfico, Trab. de Foto/Vídeo  5 000

Outros trabalhos (inclui fundo E4S)  66 000

Serviços Bancários  15 000 Vendas + Prestações de Serviços 1 822 250

Serviços Diversos  55 300

      dos quais:

Cultura, Convívio e Desporto  3 000

Despesas de Restauração  25 000

Mat. Cons. Corrente, S. Decoração e Consumiveis  19 800 75 Subsídios à Exploração

Outros serviços  7 500 Do Estado e Outros Entes Públicos   0

Serviços de Promoção Institucional  99 000 De Outras Entidades   0

      dos quais:   0

Conceção e Fornec. de Stands e Mat. Prom.  30 000

Org. de Viagens de Promoção Institucional  2 500

Deslocações e Estadas (Prom. Institucional)  12 000

Aluguer de Espaços  15 000 78 Outros Rendimentos e Ganhos

Comunicações e afins  2 000 Comparticipação de Seguros   0

Animação Cultural, Desportiva e Espetáculos  15 000 Correções Rel. a Per. Ant. e Comp. Amort. (CDN)  25 000

Serviços de Catering  15 000 Outras Rubricas  5 000

Outros Serviços de Promoção  7 500  30 000

Outras rubricas  7 000

 859 300

63 Gastos com o Pessoal

Remunerações do Pessoal  580 000 79 Juros, Div. e Outros Rendim. Similares  6 000

Horas Extraordinárias e Trabalho Noturno  7 500

Encargos sobre Remunerações  128 000

Seguros de Acidentes de Trabalho e de Saúde  19 000

Outras Rubricas  16 800

 751 300

64 Gastos de Depreciação e de Amortização  135 000

65 Perdas por imparidade  40 000

68 Outros Gastos e Perdas

Impostos   700

Prémio Inovação Jovem Engenheiro  17 500

Donativos, subsidios e outros apoios concedidos  10 000

Indeminização compensatória  18 000

Correções Rel. a Per. Anteriores e Comp. Amort. (CDN)  20 000

 66 200

69 Gastos e Perdas de Financiamento   0

TOTAL DOS GASTOS 1 854 800

SALDO DO ORÇAMENTO CORRENTE  3 450

SOMA: GASTOS + SALDO ORÇAMENTO 1 858 250 TOTAL DOS RENDIMENTOS 1 858 250

Ordem dos Engenheiros - Região Sul

ORÇAMENTO CORRENTE PARA 2023

GASTOS RENDIMENTOS
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Aprovado na reunião do Conselho Diretivo da Região Sul realizada em 22 de fevereiro de 2023. 

 

O Conselho Diretivo 
 
 

 
António Carias de Sousa 

Presidente 
 
 
 
 

Rita Moura 
Vice-presidente 

 
 
 
 
 

Jorge Gamito Pereira 
Secretário 

 
 
 
 

Pedro Santos Coelho 
Tesoureiro 

 
 
 
 

Carla Melfe 
vogal 

 
 
 
 

Daniel Vaz Silva 
vogal 

 
 
 
 

Susana Antas Serôdio 
vogal 

 

 





 

 

 

 

ANEXO 

2023 
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Parecer do Conselho Fiscal 

Em cumprimento das disposições estatutárias, designadamente do disposto na alínea b) do nº 2 do Art. 49.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 2023. 

O Conselho Fiscal, tendo em consideração o Plano de Atividades e os pressupostos económicos e financeiros 

do Orçamento para o Exercício de 2023, que considera coerentes e exequíveis, emite o parecer de que a 

Assembleia Regional aprove a presente proposta do Conselho Diretivo da Região Sul relativa ao Exercício de 

2023, na qual se salientam como grandes rúbricas: 

Gastos 1.854.800,00€  

Rendimentos (valor líquido) 1.858.250,00€  

Resultado líquido do período 3.450,00€  

Lisboa, 24 de fevereiro de 2023 

 

O Conselho Fiscal 
 
 
 
 

Manuel Azevedo Leite Braga 
Presidente 

 
 
 
 

Tiago Pulido Garcia Lopes Cavalheiro 
Vogal 

 
 
 
 

Magda Sofia Rocha Brito da Costa Cabecinha 
Vogal 

 
 
 

 

 


