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INTRODUÇÃO
O Relatório de Atividades apresentado pelo Conselho Diretivo da Região da
Madeira da Ordem dos Engenheiros procura, de forma sucinta, dar conta das
atividades que este órgão eleito concebeu, participou e desenvolveu ao longo do
ano de 2020.

Este ano que se esperava de continuidade para executar o Plano de Atividades e
o Orçamento aprovados, com o desenvolvimento de ações que nos permitiriam
continuar a avançar no sentido de mais proximidade com os nossos Membros, quer
através de atividades formativas, quer através de ações dos Conselhos Regionais
de Colégio, foi bruscamente interrompido com a pandemia mundial COVID-19.
Neste âmbito, realça-se a importância da colaboração motivada e competente dos
Membros eleitos e colaboradoras da Região Madeira que foi fulcral para o apoio
continuado, em difíceis circunstâncias, para responder prontamente às
necessidades dos1.259 Membros da nossa Região, bem como dar continuidade a
algumas ações de formação, quer à distância quer de forma presencial quando se
reduziram as restrições no 3º trimestre.
A todos o Conselho Diretivo da Região Madeira agradece.
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO 2020
REPRESENTAÇÕES
Em 2020, a Região da Madeira da Ordem dos Engenheiros esteve representada
em vários eventos para os quais foi convidada, dos quais se destaca:

Reuniões do Conselho Diretivo Nacional.
A participação nas reuniões do Conselho Diretivo Nacional, onde a Região está
representada pelo Presidente do Conselho Diretivo, Engº José Miguel Brazão
Andrade da Silva Branco.
Conselho Económico e da Concertação Social da RAM.
Participação nas Reuniões Plenárias do Conselho Económico e da Concertação
Social da RAM, cujo representante efetivo é o Senhor Engº Bernardo Oliveira
Melvill de Araújo, Secretário do Conselho Diretivo.
No âmbito dos trabalhos preparatórios do novo ciclo de programação da Política
de Coesão que deverá viabilizar o acesso aos recursos de financiamento do
Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027, o Instituto de Desenvolvimento
Regional da Região Autónoma da Madeira, IP-RAM, enquanto entidade
responsável pela coordenação das atividades de programação, elaborou
recentemente o Documento de Orientação Estratégica Madeira 2030,
documento esse que reflete de forma objetiva as dimensões-problema da Região
Autónoma da Madeira, bem como os desafios estratégicos e a estratégia
regional no horizonte 2030.
Nesse contexto, sendo membro de pleno direito do Conselho Económico e da
Concertação Social e estando a Engenharia na base do tecido económico e
empresarial e constituindo a Engenharia a atividade geradora de riqueza e
promotora do desenvolvimento e do bem-estar das sociedades, a Região da
Madeira da OE pronunciou-se, em janeiro de 2020, sobre o referido Documento
de Orientação Estratégica Madeira 2030.
No âmbito da pandemia Covid-19, a RMOE também contribuiu, em abril, para a
reflexão promovida pelo Conselho Económico e da Concertação Social relativa
às medidas de apoio à economia da Região Autónoma da Madeira no contexto
da pandemia covid-19.
Conferência sobre “Alterações Climáticas”.
A convite do Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Dr. José Manuel
Rodrigues, a Região da Madeira esteve representada pela Vice-presidente, Engª
Beatriz Rodrigues, no dia 6 de janeiro, na Conferência sobre “Alterações
Climáticas” proferida pela Senhora Dra. Joana Portugal.
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Tomada de Posse do Conselho Regional da Madeira da Ordem dos
Advogados.
Esteve representada pela Senhora Engª Beatriz Jardim na Cerimónia de Tomada
de Posse dos membros eleitos do Conselho Regional da Madeira da Ordem dos
Advogados para o triénio 2020-2022, que se realizou a 24 de janeiro, no Palácio
da Justiça do Funchal.
Escolas da Região.
No âmbito da Semana da Orientação Vocacional promovida por algumas
Escolas da Região Autónoma da Madeira, esteve representada por membros
eleitos que passaram o seu testemunho pessoal e apresentaram o contexto em
que a profissão de engenheiro é desenvolvida, tentando mostrar como esta área
é fundamental para o bem-estar da Humanidade, para a preservação do Planeta
e para o desenvolvimento do nosso País.
Na Escola dos Louros esteve representada pela Vice-presidente do Conselho
Diretivo, Engª Beatriz Jardim, e pelo Vogal, Engº Higino Silva, no dia 10 de
fevereiro.
Na Escola de São Roque, esteve representada pelo Presidente do Conselho
Diretivo, Engº Miguel Branco, e pelo Vogal, Engº Manuel Filipe, no dia 12 de
março.
A sessão agenda para o dia 24 de março, no Externato Apresentação de Maria,
teve que ser cancelada dadas as contingências com a pandemia COVID-19.
Tomada de Posse dos Órgãos Regionais do Conselho Médico da Região
Autónoma da Madeira
Representada pelo Presidente do Conselho Diretivo, Engº Miguel Branco, na
Cerimónia de Tomada de Posse dos Órgãos Regionais do Conselho Médico da
Região Autónoma da Madeira, no dia 21 de fevereiro, na sede regional daquela
ordem profissional.
Solene Eucaristia do Dia do Advogado.
Esteve representada pelo Presidente do Conselho Diretivo, Engº Miguel Branco,
na Solene Eucaristia do Dia do Advogado, no dia 19 de maio, na Sé Catedral do
Funchal.
Sessão de Abertura do Ciclo de Reuniões do Conselho Consultivo da
Economia.
Na Sessão de Abertura do Ciclo de Reuniões do Conselho Consultivo da
Economia – Ouvir para Decidir, esteve representada pelo Presidente do
Conselho Diretivo, Engº Miguel Branco, no dia 24 de julho, no Salão Nobre da
Assembleia Legislativa da Madeira.
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Cerimónia de Apresentação da Secção Regional da Madeira da Ordem dos
Arquitetos.
Este representada pelo Presidente do Conselho Diretivo, Engº Miguel Branco,
na cerimónia de apresentação institucional dos novos membros eleitos da
Assembleia de Delegados e Órgãos Sociais da Secção Regional da Madeira da
Ordem dos Arquitetos, no dia 31 de julho, nos jardins da Quinta Magnólia.
Tomada de Posse dos Órgãos Eleitos da Ordem dos Psicólogos
Portugueses.
Esteve representada pelo Presidente do Conselho Diretivo, Engº Miguel Branco,
na cerimónia de Tomada de Posse da Direção Regional da Madeira da Ordem
dos Psicólogos Portugueses, para o mandato 2020-2024, que se realizou no dia
22 de dezembro, na Sala Calhau do Hotel The Vine.
Indicação de Peritos.
No que respeita aos pedidos de indicação de peritos por parte dos tribunais, a
Região da Madeira, no âmbito das suas competências, analisou os diversos
pedidos e indicou peritos e representantes entre os seus membros, tendo
conseguido dar uma resposta positiva às solicitações recebidas.
A Região da Madeira consolida, assim, o seu papel fundamental no auxílio à
efetivação da Justiça e de colaboração com os seus órgãos e instituições.
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MOVIMENTO ASSOCIATIVO
No final do ano de 2020, o número total de membros inscritos na Região Madeira
ascendia a 1259, tendo aumentado 31 membros (cerca de 2,5%) relativamente ao
ano anterior, descendo ligeiramente o ritmo de crescimento líquido do número total
de membros.
Neste ano, observou-se uma ligeira descida da tendência de aceleração do ritmo
de crescimento do contingente de membros efetivos (4,2% contra 5% em 2019), e
uma ligeira descida do número de membros estagiários, que se tem verificado
desde 2018.
O número de membros estudantes desceu ligeiramente em 2020, confirmando a
volatilidade desta categoria de membros que tem oscilado entre altos e baixos.
Em 2020, verificou-se um crescimento líquido apenas na categoria de membro
Efetivo.
Em janeiro de 2020 deu-se início ao processo de recuperação de quotas em atraso
de alguns membros, de acordo com o procedimento definido pelo Conselho
Diretivo, que dá preferência a soluções não coercivas como a celebração de
acordos de pagamento com prazos ajustados a cada situação particular. Neste
âmbito foi possível fechar o ano de 2020 com uma recuperação de 34% da dívida
acumulada. O procedimento terá continuidade em 2021, quer para casos ainda
pendentes quer para novos casos.
O quadro seguinte sistematiza a evolução, ao longo dos últimos sete anos, do
número de Membros inscritos na Região Madeira, por categorias.

Categoria

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Efetivo
Estagiário
Estudante

742
126
39

786
119
38

945
124
48

1001
138
44

1051
129
48

1095
121
43

Total

907

943

857
111
34
1002

1117

1183

1228

1259

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

Para uma informação mais detalhada da distribuição dos Membros inscritos na
Região da Madeira por Colégios de Especialidade, tanto globalmente, como por
categoria de Membro, apresentam-se os quadros seguintes.
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N.º de Membros Estudantes inscritos na Região da Madeira, por
especialidade, a 31 de dezembro de cada ano.
Membros Estudantes

Especialidades
Agronómica
Ambiente
Civil
Eletrotécnica
Florestal
Geográfica
Geológica e Minas
Informática
Materiais
Mecânica
Naval
Química e Biológica
Total

2014
0
0
35
0
0
0
0
4
0
0
0
0
39

2015
0
0
32
1
0
0
0
4
0
0
0
1
38

2016
0
0
28
3
0
0
0
3
0
0
0
0
34

2017
0
0
26

2018
0
1
14

2019
0
2
14

2020
0
2
13

5
0
0
1
15
0
0
0
1
48

9
0
0
1
16
0
1
0
2
44

9
0
0
1
18
0
3
0
1
48

10
0
0
0
13
0
3
0
2
43

Taxa de variação entre 2020 e 2019

-10,4%

N.º de Membros Estagiários inscritos na Região da Madeira, por
especialidade, em 31 de dezembro de cada ano.
Membros Estagiários
Especialidades
Agronómica
Ambiente
Civil
Eletrotécnica
Florestal
Geográfica
Geológica e Minas
Informática
Materiais
Mecânica
Naval
Química e Biológica
Total

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

7
6
55

7
5
54
24
0
0
2
4
1
19
0
3
119

6
8
53

5
10
60

6
10
67

6
13
57

6
9
42

17
0
0
2
4
1
18
0
2
111

21
0
2
2
5
1
17
0
1
124

19
0
1
2
7
1
24
0
1
138

19
0
1
2
5
1
24
0
1
129

25
0
1
1
5
1
29
0
2
121

28
0
1
2
3
1
19
0
4
126

Taxa de variação entre 2020 e 2019

-6,2%
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N.º de Membros Efetivos inscritos na Região da Madeira, por
especialidade, em 31 de dezembro de cada ano.
Membros Efetivos

Especialidades
Agronómica
Ambiente
Civil
Eletrotécnica
Florestal
Geográfica
Geológica e Minas
Informática
Materiais
Mecânica
Naval
Química e Biológica
Total

2014
42
14
380
146
4
3
16
10
2
103
0
22
742

2015
39
15
412
151
4
4
16
11
3
107
0
24
786

2016
42
18
445
165
5
4
16
16
3
117
0
26
857

2017
48
23
484

2018
48
26
521

2019
47
32
550

2020
50
39
562

179
5
5
15
24
3
131
0
28
945

188
6
4
14
28
3
135
0
28
1001

195
6
4
14
34
3
138
0
28
1051

202
6
4
15
41
4
143
1
28
1095

Taxa de variação entre 2020 e 2019

4,2%

N.º Total de Membros inscritos na Região da Madeira, por
especialidade, em 31 de dezembro de cada ano.
Número total de Membros

Especialidades
Agronómica
Ambiente
Civil
Eletrotécnica
Florestal
Geográfica
Geológica e Minas
Informática
Materiais
Mecânica
Naval
Química e Biológica
Total

2014
49
20
470
174
4
4
18
17
3
122
0
26
907

2015
46
20
498
176
4
4
18
19
4
126
0
28
943

2016
48
26
526
185
5
4
18
23
4
135
0
28
1002

2017
53
33
570

2018
54
37
602

2019
53
47
621

2020
56
50
617

205
5
7
18
44
4
148
0
30
1117

216
6
5
17
51
4
160
0
31
1183

223
6
5
17
57
4
165
0
30
1228

237
6
5
16
59
5
175
1
32
1259

Taxa de variação entre 2020 e 2019

2,52%
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EXAMES DE ESTÁGIO
A Lei n.º 123/2015, de 2 de setembro, introduziu alterações significativas no
Estatuto da Ordem dos Engenheiros. Algumas dessas alterações redefiniram o
Estágio de admissão à Ordem dos Engenheiros. Por isso, houve também uma
reformulação do Regulamento dos Estágios da Ordem dos Engenheiros.
Uma dessas alterações foi a introdução do exame de estágio obrigatório para a
mudança de categoria de membro estagiário para membro efetivo.
Estas alterações começaram no ano de 2016. Contudo, os anos de 2016, 2017 e
início de 2018 ainda tiveram uma forte influência dos estágios iniciados ao abrigo
do anterior regulamento e que foram concluídos com as regras nele contidas. De
recordar que no anterior regulamento não estava definido um exame de estágio.
Havia a indicação de se fazer uma entrevista de carater facultativo. Por isso, só a
partir de 2018 todos os estágios concluídos na Região Madeira tiveram um exame
de estágio.
Para serem efetuados todos os exames de estágio de acordo com o regulamento,
cada um dos sete colégios regionais pode criar a sua bolsa de avaliadores de onde
é escolhido um elemento para fazer parte do júri de cada exame, juntamente com
um membro do colégio. A bolsa de avaliadores de exames de estágio está aberta
às inscrições de membros efetivos da Região Madeira.
Durante o ano de 2020 realizaram-se os seguintes exames de estágio:

Exames de Estágio
Exames

Colégio
Agronómica
Ambiente
Civil
Eletrotécnica
Informática
Mecânica
Química e Biológica
Total

2018
0
0
29
3
0
0
0
32

2019
0
1
21
1
0
2
0
25

2020
0
4
12
0
1
1
0
18
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ATIVIDADES FORMATIVAS
Em 2020, a Região da Madeira promoveu as seguintes ações de qualificação
profissional:
Contabilidade para não financeiros – 3ª edição.
Esta formação de gestão financeira para não financeiros, ministrada pela
entidade Resultado Alcançado Unip. Lda., que permite utilizar a informação
económica e financeira na tomada de decisões de gestão e na avaliação do
desempenho da empresa e compreender os conceitos fundamentais de gestão
financeira de uma forma simples, intuitiva e prática, para os utilizar de forma
eficaz no diálogo com os parceiros empresariais, realizou-se entre os dias 12 e
15 de fevereiro, no auditório da sede regional e contou com 14 formandos.
Soluções para Reabilitação de Redes Prediais de Águas e Esgotos no
Contexto da Reabilitação de Edifícios.
Esta formação, ministrada pela ANQIP, decorreu online, nos dias 7 e 8 de
setembro, com 20 participantes.
As instalações prediais de águas e esgotos constituem, em Portugal, uma das
principais origens de problemas e incomodidades em edifícios (ruídos, faltas de
pressão, odores, variações bruscas de temperatura, etc.), mesmo em casos de
construção recente. No contexto da reabilitação, onde por vezes são
consideradas soluções de recurso para adaptação das redes a novas
funcionalidades ou soluções arquitetónicas do edifício, é frequente observar-se
um agravamento destes problemas.
Neste curso foi apresentada, para diversos problemas correntes, a
fundamentação teórica da respetiva causa e descritas possíveis soluções, suas
vantagens e inconvenientes, bem como as metodologias adequadas para
conceção e dimensionamento.
Dimensionamento de Sistemas de Circulação e Retorno de Água Quente
Sanitária.
Formação online, ministrada pela ANQIP - Associação Nacional para a
Qualidade nas Instalações Prediais, nos dias 26 e 27 de outubro.
Com a revisão do Regulamento Geral português de Águas e Esgotos, a publicar
oportunamente, os circuitos de retorno de água quente sanitária irão ter uma
importância acrescida no âmbito da eficiência hídrica em edifícios, passando a
ser obrigatória a sua instalação sempre que a distância entre o aparelho
produtor/acumulador e o dispositivo de utilização seja superior a 15 metros.
Neste contexto, os 21 participantes puderam atualizar os seus conhecimentos
teóricos e práticos relativos ao dimensionamento destes sistemas de circulação
e retorno em redes prediais de água quente sanitária (AQS).
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Contratação Pública - Empreitadas de Obras Pública.
Esta formação, ministrada pela QVO LEGIS - Formação e Consultadoria,
decorreu nos dias 9 e 10 de novembro, com 15 participantes e foi destinada a
todos os profissionais envolvidos e com responsabilidade ao nível da
apresentação e análise de propostas no âmbito do CCP.
Contratação Pública – Execução de Contratos.
Também destinada a todos os profissionais envolvidos e com responsabilidade
ao nível da apresentação e análise de propostas no âmbito do CCP, esta
formação, ministrada pela QVO LEGIS - Formação e Consultadoria, decorreu
nos dias 11, 12 e 13 de novembro, com 15 participantes.
Inteligência Artificial.
O Colégio Regional de Engenharia Informática em colaboração com a GDG
Madeira promoveram um evento de formação e debate sobre o tema da
Inteligência Artificial, os seus efeitos e benefícios, com especial foco na utilização
de ML ("Machine Learning") através de Redes Neuronais, no dia 17 de
dezembro.
Com 61 participantes, esta formação permitiu a quem não pode deslocar-se à
sede regional, a possibilidade de assistir à distância através da plataforma
ZOOM.
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SEMINÁRIOS, CONFERÊNCIAS, WORKSHOPS, SESSÕES DE
INFORMAÇÃO E VISITAS
A Região da Madeira promoveu os seguintes eventos em 2020:

TARDES DE ENGENHARIA
Tarde de Engenharia: Diminuição de Perdas de Água em Sistemas
Distribuidores num contexto de Alterações Climáticas - Aplicação a
Concelhos da Região Autónoma da Madeira.
Mais de metade da água potável que se
disponibiliza aos madeirenses perde-se
nas redes de abastecimento público.
Num contexto de anos hidrológicos
cada vez mais secos é impossível que a
Madeira
continue
a
apresentar
capitações elevadíssimas, muito acima
do que é considerado razoável numa
sociedade evoluída e num contexto de
proteção dos nossos recursos hídricos e
do património natural.
Urge adotar medidas de redução efetiva da quantidade de água que se perde
nas redes públicas, na medida em que essas perdas representam menores
disponibilidades para o regadio e para a natureza. Foi neste contexto, que a
Região Madeira convidou o Eng.º Rui Silva Santos da Empresa RSS – Redes e
Sistemas de Saneamento, Lda. para uma sessão debate que esgotou a
capacidade do auditório da sede regional no dia 22 de janeiro.
Tarde de Engenharia: Sistemas Fotovoltaicos para autoconsumo: Com ou
sem baterias?
Organizada pelo Colégio Regional de Engenharia Eletrotécnica, no dia 30 de
janeiro, esta Tarde de Engenharia contou com 45 participantes e teve como
preletor o Sr. Engº Nélio Marques, da empresa DONAUER.
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Ao longo do tempo o tema dos sistemas fotovoltaicos tem-se revelado muito
volátil e alvo de constantes alterações. Com as alterações legislativas e tarifárias,
cada vez mais opta-se por sistemas fotovoltaicos para autoconsumo. Coloca-se
a questão das vantagens de dispor de um sistema de armazenamento de energia
por baterias.
Tarde de Engenharia: Proteção Radiológica.
Esta iniciativa organizada pelo Colégio Regional da Madeira de Engenharia do
Ambiente, realizou-se no dia 26 de fevereiro, na sede regional e teve como
preletores o Engenheiro Físico Pedro Rosário e a Técnica Superior de Saúde
Ambiental Inês Krull, da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), entidade
reguladora do sector.
Foi abordado o novo quadro legal da
proteção radiológica e os procedimentos
associados
aos
registos
e
licenciamentos,
destacando-se
a
aplicação do Decreto-Lei nº 108/2018,
que procede à transposição da Diretiva
2013/59/EURATOM e que fixa as normas
de base relativas à proteção contra
radiações. Este diploma atualiza o regime
jurídico que regula as atividades que
envolvem a utilização de radiações ionizantes, em todos os sectores da
medicina, da indústria, da investigação e do ensino.
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Tarde de Engenharia: Cana de açúcar - uma cultura sempre presente.
Tarde de Engenharia organizada pelo Conselho Regional do Colégio de
Engenharia Agronómica, no dia 13 de outubro, com a presença de 20 colegas.
A apresentação do Engenheiro Agrónomo Ricardo Costa, da Secretaria Regional
de Agricultura e Desenvolvimento Rural, incluiu um enquadramento histórico da
cultura na Madeira, tendo sido referida a sua importância em termos de riqueza
ou em termos de área, consoante a época. Na atualidade, a produção da cana
destina-se à sua transformação para a obtenção do rum agrícola e do mel.
Também, foram referidas as variedades da cana utilizadas ao longo dos tempos,
o ciclo da cultura, as suas exigências climáticas e os amanhos culturais.

Tarde de Engenharia: Qualidade do Ar na Região Autónoma da Madeira.
A avaliação e gestão da Qualidade do Ar Ambiente são uma componente
determinante em particular para a prevenção e salvaguarda da saúde humana,
para a qualidade de vida dos cidadãos e para o ambiente, com avaliação de
impactes sobre áreas determinantes como a vegetação, os solos e as águas.
Neste sentido, esta ação levada a cabo no dia 27 de outubro, permitiu de forma
genérica um enquadramento sobre a Qualidade do Ar Exterior na RAM,
nomeadamente quais os principais poluentes atmosféricos, a predominância do
vento, os efeitos dos poluentes atmosféricos, entre outros aspetos.

Consequentemente, os 19 participantes foram esclarecidos pelo orador,
Engenheiro Físico Nuno Baptista, da Direção Regional do Ambiente e Alterações
Climáticas, sobre a evolução do trabalho que tem vindo a ser realizado por esta
direção regional ao longo do tempo, bem como as perspetivas de futuro para a
RAM.
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Tarde de Engenharia: Produção de Cogumelos.
Tarde de Engenharia organizada pelo Colégio Regional de Engenharia
Agronómica, no dia 28 de outubro, que teve como preletoras a Engenheira
Agrícola Ana Maria Ghira, da Secretaria Regional de Agricultura e
Desenvolvimento Rural e a Engenheira Química Sofia Loja, da empresa
"Cogumelos da Ilha”.
Com a apresentação da Eng.ª Ana Maria Ghira, os participantes obtiveram
conhecimentos sobre a produção de cogumelos com a valorização dos resíduos
agrícolas. Os resíduos mencionados foram os das culturas da banana, da vinha,
da cana-de-açúcar e do pêro para sidra. Dos conhecimentos disponibilizados,
destaca-se que o tipo de substrato influencia o peso total da produção, que os
cogumelos produzidos em substrato de banana são mais fibrosos e que a
presença de plantas aromáticas na sala de frutificação altera significativamente
o sabor do cogumelo.
A Eng.ª Sofia Loja, como produtora de cogumelos, deu a conhecer a sua
experiência sobre a produção destes fungos e esclareceu os presentes de todas
as questões colocadas, sendo que as condições de produção, o escoamento do
produto e a escolha do tipo de cogumelos a produzir foram algumas das
perguntas respondidas aos 20 participantes.
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VISITAS TÉCNICAS
Visita à EEM – Electricidade da Madeira – Sistema dos Socorridos Hidroeléctrica e Bombagem.
Esta visita técnica foi organizada pelo Colégio Regional de Engenharia
Eletrotécnica, no dia 22 de outubro, e contou com 15 participantes.
A central hidroelétrica foi recentemente alvo de uma remodelação que permitiu
adicionar alguns denominados "serviços de sistema" onde se inclui a
compensação síncrona.
A compensação síncrona permite, de forma mais segura, aumentar a
contribuição de produção com base em energias renováveis intermitentes, como
a fotovoltaica e a eólica.

A visita foi orientada pelo responsável pelas Centrais Hidroelétricas da EEM,
colega Rui Correia, que prestou todos os esclarecimentos e respondeu às
dúvidas e questões dos colegas presentes, sempre muito interessados.
Durante a visita foi acionado remotamente, a partir do Centro de Despacho da
EEM, o modo de compensação síncrona num dos grupos para que todos
tomassem contacto com este novo "serviço de sistema”.
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WORKSHOPS
Workshop em “LEGIONELLA - Medidas de Prevenção em Projeto,
Operação e Manutenção dos Sistemas AVAC e Redes de Água”.
Workshop organizado pelos Colégios Regionais de Engenharia do Ambiente e
Engenharia Mecânica, nos dias 22, 23 e 24 de outubro, que teve como oradores
o Eng.º Paulo Diegues (DGS/Chefe da Divisão de Saúde Ambiental e
Ocupacional) e o Eng.º Vincenzo Rocca Especialista em equipamentos de
Tratamento de água e soluções de medição on-line de parâmetros da qualidade
da água (empresa S Can).

Foi realizado um enquadramento da Legislação Nacional e normativos
internacionais nesta área, nomeadamente nas principais medidas de prevenção
e Controlo da Doença dos legionários, na avaliação do risco para os sistemas de
água quente e fria sanitária e torres de arrefecimento nos sistemas AVAC, nas
medidas de prevenção, nas vantagens e desvantagens dos vários tratamentos
no combate à Legionella. Os participantes desenvolveram os casos práticos
sobre uma instalação tipo, com aplicação dos temas desenvolvidos neste evento.
A participação ativa dos oradores, partilhando as suas experiências, com os
presentes permitiu uma interpretação e conhecimento mais fortalecido sobre o
tema.
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ENCONTROS
Encontros do Colégio Regional de Engenharia Informática.
Em 2020, o Colégio Regional de Engenharia Informática realizou três encontros
com os seus membros com o intuito de partilha de experiências profissionais,
dificuldades na profissão, necessidades de formação e na gestão da pandemia
na perspetiva dos sistemas informático e de comunicação.
Os encontros realizados nos meses de setembro, outubro e novembro, contaram
com a participação de 29 membros do colégio regional.
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OUTRAS AÇÕES
Entrega de donativo à Associação Presença Feminina
O Conselho Diretivo da Região
Madeira da Ordem dos Engenheiros,
no âmbito da Responsabilidade
Social das Ordens Profissionais,
entregou no dia 6 de janeiro um
donativo ao Fundo de Provimento ao
Arrendamento para Famílias com
Violência Doméstica, gerido pela
Associação Presença Feminina.
Este Fundo de Provimento tem a
finalidade exclusiva de apoiar vítimas
de
violência
doméstica
no
arrendamento de casas, quando se sentem forçadas a abandonar a casa onde
vivem com o(a) ofensor(a), e não possuem meios financeiros que o permitam
realizar.
Libertar-se desta violência, exige às vítimas uma separação da convivência com
o(a) ofensor(a), sendo forçadas(os), para tal, a abandonar a casa de morada de
família – situação que ocorre habitualmente de forma abrupta, em momento de
crise, como forma de proteger a integridade física e/ou psicológica, ou até
mesmo a vida.
Atendendo a que, a concretização desta mudança obriga a custos imprevistos
associados ao arrendamento de novo espaço habitacional (com exigência
habitual de caução), muitas vítimas, por falta de meios, ficavam impossibilitadas
de a realizar, constituindo-se assim em fator potenciador da perpetuação da
violência.
O provimento deste Fundo é assegurado pelo depósito de valores pecuniários
das injunções aplicadas em sede de processo judicial, ou outros, como por
exemplo este donativo da Ordem dos Engenheiros.
Homenagem a membros com 50 Anos de inscrição na Ordem dos
Engenheiros.
A Região Madeira entregou a 6 de fevereiro o diploma de 50 Anos de membro
da Ordem aos Engenheiros Jorge Jardim Fernandes e João Mendes.
Tratou-se de uma homenagem a dois ilustres profissionais que em 2019
completaram 50 Anos de inscrição na Ordem dos Engenheiros e a quem foi
apresentado um publico e sentido agradecimento por, ao longo de 50 anos,
sempre terem lutado pela afirmação da engenharia regional em diversas funções
públicas e privadas.
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A experiência e saber acumulados ao longo de décadas por estes dois
engenheiros são um relevante e insubstituível ativo patrimonial da Ordem dos
Engenheiros.
Exposição "As Plantas na Primeira
Globalização".
A Exposição "As Plantas na Primeira
Globalização", trata-se de uma mostra
bilingue (português e inglês) baseada na
obra "A Aventura das Plantas e os
Descobrimentos Portugueses", da autoria
do Professor José Mendes Ferrão,
Professor Catedrático Jubilado do
Instituto Superior de Agronomia e que
esteve patente e aberta ao público no
Colégio dos Jesuítas.
A exposição constituiu o contributo da
Região da Madeira da Ordem dos
Engenheiros para as Comemorações dos
600 anos do Descobrimento das Ilhas da
Madeira e do Porto Santo, e foi
organizada com o inestimável apoio da
entidade proprietária da exposição, o
Museu Nacional de História Natural e da Ciência, da Universidade de Lisboa, em
parceria com a Universidade da Madeira, Centro de Estudos de História do
Atlântico, Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, Direção Regional
de Agricultura, Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, e
Direção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira.
A troca de plantas entre continentes no período dos descobrimentos portugueses
é o foco da exposição.
Alimentos como a mandioca, o milho, a malagueta, hoje tão comuns nas várias
gastronomias, também são aqui ilustrados, elementos decorativos, que
pretendem assim retratar a importância dos portugueses na introdução destas e
de outras plantas nos vários continentes, levando à alteração de hábitos
alimentares e ao desenvolvimento económico dos diferentes países.
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O ato inaugural, que ocorreu a 5 de março, contou com a presença de Sua
Excelência o Presidente do Governo da Região Autónoma da Madeira e da
Diretora do Museu Nacional de História Natural e da Ciência.
Esta exposição continua disponível para itinerância pelas escolas da região e
demais entidades interessadas, mediante requisição.
Em 2020, a exposição foi requisitada por:


Escola do Lombo do Guiné (Arco da Calheta), entre 16 e 27 de outubro;



Escola Dr. Eduardo Brazão de Castro, entre 28 de outubro e 4 de
novembro;



Escola Secundária de Francisco Franco, entre 5 e 13 de novembro, onde
foi proferida uma apresentação da exposição pela Coordenadora, Engª
Luisa Gouveia, e pelo Vogal, Engº Luís Dantas, do Colégio Regional de
Engenharia Agronómica;



Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva, entre 16 e 27
de novembro;



Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, entre 38 de novembro e 17
de dezembro.

Prémios Ordem dos Engenheiros Região Madeira.
A 18 de novembro, a Região Madeira celebrou um protocolo com a Secretaria
Regional da Educação, Ciência e Tecnologia para instituir o Prémio Região
Madeira da Ordem dos Engenheiros.
Este protocolo tem o objetivo de premiar o mérito aos três alunos madeirenses
que, em cada ano letivo, obtenham as melhores notas de candidatura em cursos
de Engenharia, com o grau de licenciatura ou de mestrado integrado.
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Na edição de 2020 foram premiados:


Hugo Silva, com a nota de admissão de 199,0, no curso de Engenharia
Informática e de Computadores, do Instituto Superior Técnico da
Universidade de Lisboa, com o prémio de 1.000,00 Euros;



Inês Pita, com a nota de admissão de 192,3, no curso de Engenharia
Física Tecnológica, do Instituto Superior Técnico da Universidade de
Lisboa, com o prémio de 750,00 Euros; e



Bernardo Silva, com a nota de admissão de 192,0, no curso de
Engenharia Aeroespacial, do Instituto Superior Técnico da Universidade
de Lisboa, com o prémio de 500,00 Euros.

A cerimónia de entrega dos prémios realizou-se a 30 de dezembro, com a
presença do Senhor Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia.
Aos vencedores, a Ordem dos Engenheiros endereça as maiores felicidades e
muito sucesso na conclusão dos seus cursos de engenharia.
Campanha “Uma Ordem por Todos”.
Todos os anos, no âmbito da sua responsabilidade social, a Região Madeira da
Ordem dos Engenheiros tem apoiado uma Instituição Particular de Solidariedade
Social da Região Autónoma da Madeira, ajudando aqueles que mais precisam
na época de Natal, este ano especialmente agravada pela Covid19.

25
Ordem dos Engenheiros
Região da Madeira

Relatório e Contas 2020

Depois do ano passado termos contribuído para o Fundo de Provimento para
Apoio a Pessoas Vítimas de Violência Doméstica, este ano foi decidido apoiar o
Lar da Paz e os jovens que ali vivem, levando-lhes nas vésperas de Natal os
presentes que formularam na sua Lista de Desejos.
Os membros da Região Madeira foram desafiados a participar nesta iniciativa
solidária para que fosse possível satisfazer a Lista dos Desejos dos jovens, bem
como ajudar financeiramente a instituição que os acolhe.
A 22 de dezembro, os membros do Conselho Diretivo deslocaram-se ao Lar da
Paz para entregar os presentes que os jovens formularam na sua Lista de
Desejos, tendo também sido entregue um donativo ao Lar da Paz para apoio às
suas atividades.

Este contributo contou com a solidariedade dos engenheiros da Região Madeira
da Ordem dos Engenheiros e com uma generosa oferta de uma empresa de
construção da Região.
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PROTOCOLOS
Foram celebrados a nível regional vários protocolos que conferem benefícios aos
membros e funcionários da Ordem dos Engenheiros:
Madeira Wine Company
Celebração de protocolo com a Madeira Wine Company que oferece desconto
de 12,5% em qualquer compra da respetiva garrafeira (exceto nos vinhos
Madeira datados).
Bordal - Bordados da Madeira, Lda.
Celebração de protocolo com a Bordal - Bordados da Madeira, Lda.que oferece
desconto de 10% em compras na loja física ou através de e-mail, em Workshops
e em alojamento sobre o preço de tabela das casas T1 e T2.
Os detalhes de todos os protocolos podem ser consultados na página da internet
da Ordem dos Engenheiros.
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COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
Mailings Eletrónicos
A forma de veicular informações, seja na divulgação das iniciativas promovidas
pela Região, bem como de outras iniciativas e assuntos de interesse para os
seus membros, foi efetuada preferencialmente através de comunicados
eletrónicos.
Portal do Engenheiro
Esta é uma ferramenta de comunicação institucional utilizada pela Região da
Madeira, pelas potencialidades que apresenta.
Este portal tem permitido a divulgação dos eventos organizados bem como a
publicação de notícias sobre as iniciativas consideradas relevantes para os
membros, em estreita colaboração com os Conselhos Regionais dos Colégios
da Região da Madeira.
Balcão Único do SIGOE
A entrada em funcionamento do Balcão Único do SIGOE, em fevereiro de 2017,
veio alterar a forma de comunicação dos membros com a Ordem dos
Engenheiros, tendo passado a ser a ferramenta de comunicação institucional de
maior relevo utilizada pela Região da Madeira.
A possibilidade de os membros acederem e alterarem os seus dados
diretamente na base de dados, a possibilidade dos membros poderem obter os
seus documentos na hora, bem como a inscrição, em tempo real, nos eventos
organizados são algumas das mais-valias para os membros.
Os documentos passaram a ser disponibilizados em formato eletrónico e os
membros podem, através de meios modernos e rápidos, efetuar os seus
pagamentos.
Esta ferramenta também permitiu a uniformização de critérios e do acesso dos
membros aos serviços da OE independentemente da Região em que se
encontram inscritos, bem como uma maior rapidez de resposta aos pedidos dos
membros.
Revista “Ingenium”
Em 2020 a Região da Madeira participou em duas das três edições da revista
Ingenium, enviando notícias sobre eventos e acontecimentos organizados pelo
Conselho Diretivo e pelos vários Conselhos Regionais dos Colégios.
Newsletter Nacional
A Região da Madeira enviou várias notícias, para publicação nas 2 Newsletters
enviadas pelo Conselho Diretivo Nacional.
28
Ordem dos Engenheiros
Região da Madeira

Relatório e Contas 2020

As notícias faziam referência a eventos promovidos pela Região da Madeira, ou
em que esta participava, com uma hiperligação a remeter para o Portal da Ordem
dos Engenheiros, como forma de permitir os Membros, caso o pretendam, obter
mais informações sobre determinado evento.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Conselho Diretivo desempenhou as suas funções estatutárias segundo a
descrição constante deste Relatório de Atividades, tendo, durante o ano 2020,
realizado 13 reuniões.
O Conselho Diretivo promoveu também a realização de reuniões periódicas com os
Conselhos Regionais de Colégio, a 19 de fevereiro e 30 de setembro, com vista a
articular e coordenar ações, potenciar sinergias e criar uma maior proximidade
entre os órgãos eleitos.
Nesse sentido, assumiram particular importância a elaboração conjunta do Plano e
Orçamento e a coordenação das ações dos vários Conselhos Regionais de
Colégio, o que permitiu que esse trabalho fosse desenvolvido de forma conjunta e
partilhada.
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Dado que a Ordem dos Engenheiros se enquadra no normativo das Entidades do
Setor Não Lucrativo (ESNL) do Sistema de Normalização Contabilística (SNC),
aplicáveis especificamente às entidades que prossigam, a título principal,
atividades sem fins lucrativos e que não possam distribuir aos seus membros
qualquer ganho económico ou financeiro direto, as contas da Região da Madeira
seguem este normativo.
A Região da Madeira, em conjugação com o Conselho Diretivo Nacional, utiliza um
plano de contas que está em conformidade com os princípios normativos para as
ESNL. É uma ajuda importante para a posterior elaboração das contas únicas da
Ordem dos Engenheiros como entidade individual e que são apresentadas ao
Tribunal de Contas (TC).
O objetivo das Demonstrações Financeiras é o de proporcionar informação acerca
da solidez financeira e sobre o desempenho económico da Região da Madeira. É
com base nessa informação que o Conselho Diretivo da Região da Madeira toma
decisões económicas na gestão diária da associação.
Apresentam-se, neste capítulo, as contas do exercício de 2020, designadamente:
- Balanço
- Demonstração dos Resultados por Naturezas
- Demonstração dos Fluxos de Caixa
- Demonstração das Alterações dos Fundos Patrimoniais
- Anexo.
As contas deste exercício e as respetivas Demonstrações Financeiras foram
submetidas à apreciação de uma sociedade de Revisores Oficiais de Contas, cujo
Relatório de Auditoria figura mais à frente no presente Relatório e Contas.
Relativamente à Gestão de 2020, o Conselho Diretivo considera importante
sublinhar os seguintes aspetos:
- A receita total foi de 200.422,53 Euros.
- O valor das amortizações no ano 2020 referentes ao investimento da nova sede
e equipamento administrativo foi de 17.565,67 Euros.
- A despesa total (incluindo amortizações) foi de 155.619,96 Euros.
- O resultado líquido do exercício foi positivo no montante de 44.802,57 Euros.
O Conselho Diretivo propõe que o resultado líquido do exercício de 2020 seja
aplicado da seguinte forma: 44.802,57 euros para Resultados Transitados.
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ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS: Ordem Dos Engenheiros - Região Da Madeira
BALANÇO EM DEZEMBRO DE 2020
Montantes expressos em EURO

RUBRICAS

NOTAS

EXERCÍCIOS
2020
2019

ATIVO
Ativo não corrente:
Ativos fixos tangíveis

5

Ativos intangíveis

5

826.237,20

840.991,77

2.126,07
828.363,27

840.991,77

6

515,25

522,21

Estado e outros entes públicos

13

2,56

315,28

Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadoes/associados/membros

8

30.970,04

42.132,36

Outras contas a receber

9

730,25

1.282,92

Diferimentos

10

943,78

519,20

Caixa e depósitos bancários

4

382.770,29

309.234,78

Ativo corrente:
Inventários
Clientes e Utentes

4.550,01

Total do Ativo

415.932,17

358.556,76

1.244.295,44

1.199.548,53

566.202,77

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
Capital próprio:
Resultados transitados

11

583.044,40

Outras variações no capital próprio

11

598.657,67

598.657,67

1.181.702,07

1.164.860,44

44.802,57

16.841,63

1.226.504,64

1.181.702,07

Resultado líquido do período

11

Total do capital próprio
Passivo
Passivo não corrente:
Passivo corrente:
Fornecedores

12

4.991,29

7.877,11

Estado e outros entes públicos

13

1.117,76

613,38

Diferimentos

8

4.340,00

Outros passivos correntes

9

Total do passivo

Total do Capital Próprio e do Passivo

O Contabilista Certificado

7.341,75

9.355,97

17.790,80

17.846,46

17.790,80

17.846,46

1.244.295,44

1.199.548,53

O Conselho Diretivo
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ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS: ORDEM DOS ENGENHEIROS - REGIÃO MADEIRA
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
De Janeiro até Dezembro 2020
Montantes expressos em
EURO

RUBRICAS

NOTAS

PERÍODOS
2020
2019

RENDIMENTOS E GASTOS
Vendas e serviços prestados

14

178.095,33

167.014,08

Fornecimentos e serviços externos

15

(62.389,90)

(76.853,61)

Gastos com o pessoal

16

(51.336,65)

(50.096,61)

Imparidade (perdas/reversões)

18

6.766,00

(4.319,00)

Outros rendimentos

17

1.851,87

3.223,11

Outros gastos

19

(10.633,74)

(3.928,45)

62.352,91

35.039,52

(17.565,67)

(18.203,00)

44.787,24

16.836,52

15,33

5,11

Resultado antes de impostos

44.802,57

16.841,63

Resultado líquido do período

44.802,57

16.841,63

Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização

5, 21

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares

20

Imposto sobre o rendimento do período

O Contabilista Certificado

O Conselho Diretivo

33
Ordem dos Engenheiros
Região da Madeira

Relatório e Contas 2020

ENTIDADE :ORDEM DOS ENGENHEIROS - REGIÃO DA
MADEIRA
DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
NOTAS

RUBRICAS

PERÍODOS
2020

2019

Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo

Recebimento de Clientes e utentes

191.966

169.287

Pagamento a Fornecedores

-70.194

-89.923

Pagamento ao pessoal

-52.824

-48.148

68.948

31.216

-4

-1

6.711

3.179

75.655

34.394

-2.135

0

15

5

-2.120

5

0

0

0

0

0

0

73.535

34.399

Caixa e seus equivalentes no início do período

309.235

239.856

Caixa e seus equivalentes no fim do período

382.770

309.235

73.535

34.399

Caixa gerada pelas operações
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento
Outros recebimentos/pagamentos
Fluxo das actividades operacionais ( 1 )

Fluxos de caixa das actividades de investimento

Pagamentos respeitantes a:
Activos ficos tangíveis

Recebimentos provenientes de:
Juros e rendimentos similares

Fluxos de caixa das actividades de investimento ( 2 )
Fluxos de caixa das actividades de financiamento

Recebimentos provenientes de:

Pagamentos respeitantes a:

Fluxos de caixa das actividades de Financiamento ( 3 )

Variação de caixa e seus equivalentes ( 1 ) + ( 2 ) + ( 3 )
Efeito das diferenças de câmbio

O Contabilista Certificado

O Conselho Diretivo
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ANEXO AO BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
ORDEM DOS ENGENHEIROS REGIÃO DA MADEIRA
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

1. Identificação da entidade
A Ordem dos Engenheiros foi criada através do Decreto-lei Nº27288 de novembro de 1936
como Associação Pública tendo-se efetivado os seus Estatutos em junho de 1992 com o
decreto – lei N.º 119/92 tendo sido revisto em 2 de setembro com o Decreto – Lei n.º
125/2015. É a entidade reguladora do exercício da profissão de engenharia, com sede na
Avenida António Augusto de Aguiar Nº3-D em Lisboa, com o Número de Contribuinte Nº
500 839 166 e está matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o Nº
70/860911.
A Região da Madeira foi criada em março de 1986, sob a forma de delegação Regional, não
possuindo assim autonomia jurídica, sendo os seus atos de gestão sujeitos a aprovação da
Ordem Nacional e as suas demonstrações financeiras, que assumem a natureza de um centro
de custo, integradas nas demonstrações financeiras de Ordem Nacional dos Engenheiros,
única entidade constituída juridicamente. Atualmente a Região tem a sua sede instalada na
Rua Conde Carvalhal n.º 23, funchal.
A Denominação da entidade passou em 2016, de “Ordem dos Engenheiros - Secção Regional
da Madeira” para “Ordem dos Engenheiros – Região da Madeira”
a)

2.Referencial Contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

2.1 A sociedade apresenta suas demonstrações financeiras de acordo com o Sistema de
Normalização Contabilística para as entidades do sector não lucrativo, aprovado pelo
Decreto Lei nº 98/2015, a portaria 220/2015 e a NCRF RSNL introduziram alterações com
efeitos a partir de 01.01.2016.
As demonstrações financeiras que incluem o balanço, a demonstração dos resultados por
naturezas, a demonstração dos fluxos de caixa e o anexo foram preparadas de acordo com
os pressupostos da continuidade e do regime de acréscimo no qual os itens são reconhecidos
como activos, passivos, fundos patrimoniais, rendimentos e gastos quando satisfaçam as
definições e os critérios de reconhecimento para esses elementos contidos na estrutura
conceptual, em conformidade com as características qualitativas da compreensibilidade,
relevância, materialidade, fiabilidade, representação fidedigna, substância sobre a forma,
neutralidade, prudência, plenitude e comparabilidade.
As políticas contabilísticas apresentadas na nota 3, foram utilizadas nas demonstrações
financeiras para o período findo a 31 de Dezembro de 2020 e na informação financeira
comparativa apresentada nestas demonstrações financeiras para o período findo a 31 de
Dezembro de 2019.
2.2
Não foram feitas derrogações às disposições da normalização contabilistica para as entidades
do sector não lucrativo (ESNL).
2.3
Não existem contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos conteúdos não sejam
comparáveis com os do período anterior.
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2.4
Conforme previsto na NCRF 3 as demonstrações financeiras incluem informação
comparativa com referência a 31 de Dezembro de 2019, preparada de acordo com normalização
contabilistica para as entidades do sector não lucrativo (ESNL).
2.5
A transição dos anteriores principios contabilisticos para ESNL não afetou a posição
financeira e o seu desempenho financeiro relatado, bem como não houve diferenças de transição
reconhecidas como Fundos Patrimoniais

3.Principais Políticas Contabilísticas

a) Classificação e mensuração das Demonstrações Financeiras

Os ativos realizáveis e os passivos até um ano da data da Demonstração da posição
Financeira são classificados, respetivamente, no ativo e no passivo como correntes.
As demonstrações financeiras foram aplicadas de acordo com o custo histórico e de acordo
com as Portarias 105/2011 e 106/2011 (norma contabilística para entidades do sector não
lucrativo)

b) Ativos Fixos Tangíveis
Os ativos fixos tangíveis estão valorizados ao custo de aquisição deduzido das respetivas
amortizações acumuladas e não houve perdas de imparidade e nenhum ativo fixo tem valor
residual.
As taxas de amortização aplicadas foram as economicamente mais adequadas, tendo em
conta que foi feita uma análise à estimativa das vidas úteis utilizadas e estas são as mais
adequadas, as quais são representadas da seguinte forma:
Activos fixos tangiveis

Terreno Sede
Edificio Sede
Ferramentas e utensílios
Equipamento Administrativo (computadores)
Equipamento Administrativo (Impressoras)

Taxas

2,00
14,28
33,33
20,00

Anos

50
7
3
5

As depreciações são efetuadas pelo método das quotas constantes às taxas fixadas pelo
decreto regulamentar n.º 25/2009,14 de setembro.

c) Inventários
As existências foram valorizadas pela entrada ao custo de aquisição e pelo seu valor
realizável líquido. Na valorização das saídas de existências foi utilizado o FIFO.
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d) Contas a receber
As contas a receber são deduzidas da perda de imparidade e não têm implícito juro e são
apresentadas pelo respetivo valor nominal.
As perdas por imparidade são registadas com base na avaliação regular da existência objetiva
de imparidade associada aos créditos de cobrança duvidosa à data do balanço. As perdas por
imparidade são registadas por contrapartida de resultados, sendo subsequentemente
revertidas por resultados caso se verifique uma redução da perda associada, um período
posterior.

e) Caixa e equivalente de caixa e investimentos de curto prazo
Os montantes incluídos na rúbrica “caixa e equivalentes de caixa” correspondem aos valores
de caixa, depósitos bancários e depósitos a prazo, vencíveis em ou menos de 12 meses e que
possam ser imediatamente mobilizáveis e com risco insignificante de alteração de valor.

f) Contas a pagar
As contas a pagar não vencem juros e são registadas pelo seu valor nominal, que é
substancialmente equivalente ao seu justo valor.

g) Rédito e especialização dos exercícios
Os proveitos decorrentes de prestações de serviços são reconhecidos na demonstração de
resultados no período em que dizem respeito à data do balanço.
Os custos e proveitos são contabilizados no período a que dizem respeito,
independentemente da data do seu pagamento ou recebimento. Os custos e proveitos cujo
valor real não seja conhecido são estimados.
Nas rubricas de Outros ativos correntes e Outros passivos correntes, são registados os custos
e os proveitos imputáveis ao período corrente e cujas despesas e receitas apenas ocorrerão
em períodos futuros, bem como as despesas e receitas que já ocorreram, mas que respeitam
a períodos futuros e que serão imputados aos resultados de cada um desses períodos, pelo
valor que lhes corresponde.

h) Imposto sobre o Rendimento
O gasto relativo a imposto sobre o rendimento do período resulta do imposto corrente.
O imposto corrente sobre o rendimento é calculado com base nos resultados tributáveis da
Ordem dos Engenheiros de acordo com as regras fiscais em vigor, o qual só pode ser
calculado com fiabilidade após comunicação dos rendimentos tributáveis entre o CDN e as
regiões para determinação do rendimento global
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i) Eventos Subsequentes
Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições
que existiam à data do balanço são refletidos nas demonstrações financeiras. Os eventos após
a data do balanço que proporcionem informação sobre condições que ocorram após a data
do balanço são divulgados no anexo às demonstrações financeiras, se materiais.

4.Fluxos de caixa
A Demonstração dos Fluxos de Caixa é preparada segundo o método directo, através do qual
são divulgados os recebimentos e pagamentos de caixa brutos em actividades operacionais,
de investimento e de financiamento.
A Empresa classifica os juros pagos como atividades de financiamento e os juros recebidos
como atividades de investimento.
Os fluxos de caixa provenientes de impostos sobre o rendimento foram divulgados
separadamente.
4.1
A 31 de Dezembro de 2019 todos os saldos de caixa e seus equivalentes encontramse disponíveis para uso.
4.2

A rubrica de caixa e depósitos bancários é constituída pelos seguintes saldos
Descrição

2020

Caixa

2019
200,00

200,00

200,00

200,00

Depósitos à Ordem

282 516,64

208 992,62

Santander Totta

126 882,95

126 872,32

M illenniumBCP

155 633,69

82 120,30

100 053,65

100 038,33

100 053,65

100 038,33

382 770,29

309 230,95

Caixa A

Outros Depósitos(1)
M illenniumBcp
Total

(1). Em 31 de Dezembro de 2019 e 2020, esta rubrica inclui essencialmente aplicações
financeiras de curto prazo, as quais têm as condições previamente acordadas com as
instituições financeiras
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5. Ativos Fixos Tangíveis e Intangíveis
Esta rubrica a 31 de dezembro de 2020 é decomposta da seguinte forma:

Os valores em Ativos Fixos Tangíveis, mais precisamente em Terreno e Edifícios, nos
exercícios 2012 a 2016 correspondem à aquisição da sede da Ordem dos Engenheiros da
Madeira.
A afetação do valor de aquisição entre o terreno e o edifício decorre da repartição constante
no relatório de avaliação que suporta a aquisição.
O custo incorrido com a aquisição do referido imóvel encontra-se totalmente registado nas
contas da Ordem Madeira, apesar da Ordem Nacional ser detentora do referido imóvel, sendo
esta última a única entidade com personalidade jurídica para celebrar uma escritura. As
demonstrações financeiras da Região registam o valor total da aquisição da sede estando
patente a comparticipação de 65% da Ordem Nacional na rubrica “595512 – obras sede
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SRM”. A Ordem Nacional não comparticipou a despesa do IMT, I.S e restantes despesas,
tais como despesas de notário, emissão de cadastro e outros.
O usufruto do imóvel foi integralmente atribuído à Região da Madeira.
A Ordem Nacional comparticipou igualmente e nas mesmas condições, a aquisição do
equipamento administrativo e do mobiliário efetuado em 2015, estando a comparticipação
patente na rubrica “5931 – Mobiliário SRM”.

6.Inventários
Esta rúbrica é composta da seguinte forma:
Custo das Mercadorias vendidas e consumidas
Saldo inicial
compras
regularizações mercadoria
saldo final
Custo da mercadoria vendida e consumida

2020

2019

522,21
0
6,96
515,25
0,00

Inventário

2020

Mercadorias

522,21

522,21
0,00

2019

515,25
515,25

Total

522,21
522,21

As compras de mercadorias efetuadas em 2015, são artigos de merchandising.

7. Clientes e utentes
Esta rubrica é composta da seguinte forma:

Clientes e utentes Conta Corrente

2020

Clientes -Entidades - Outros
Total

2019
0,00

4 550,01

0,00

4 550,01
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8.Fundadores/Patrocinadores (Doadores, Associados, Membros)
Regiões:
O saldo refere-se a movimentos efetuados entre a Ordem Madeira e as outras Regiões.
Os movimentos são na sua grande maioria notas de lançamento que enviam entre elas
referente a movimentos de comparticipação de custos – Rede VPN, comparticipação
dos ativos fixos, juros da segurança social, material de escritório, IMI, Ivas etc.
Membros - Sócios
Conforme exposto no ponto anterior, esta rubrica é composta da seguinte forma:

(1) Corresponde a utilização da imparidade.
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9. Outras contas a pagar e a receber:
Esta rubrica é composta da seguinte forma:
Outras Contas a receber

2020

2019

Acrescimo rendimentos

389,33

942,00

Verbas a devolver

150,30

150,30

Outros - Fornecedores

190,62

190,62

730,25

1 282,92

Total

Outras contas a pagar

2020

2019

Remunerações a pagar - pessoal

0,00

1 739,02

Fornecedores imobilizado

0,00

0,00

Credores por acrescimos de gastos

6 707,75

7 457,95

Remunerações a pagar ao p essoal

6 604,20

6 604,20

95,73

104,44

Agua

0,00

373,83

Comunicação

7,82

5,48

Honorarios

0,00

0,00

Electricidade

0,00

370,00

634,00

159,00

Oferta Prof.Cristina Trindade

140,00

140,00

Outras a p agar

494,00

19,00

7 341,75

9 355,97

Diversos
Outros Devedores e credores

Total

10. Diferimentos:
Esta rubrica é composta da seguinte forma:

2020

2019

Ativo
Seguros
Encargos boletins de voto
Gastos com cursos
Outros
Total

525,31

498,08

0,00

0,00

334,85

0,00

83,62

21,12

943,78

519,20

Passivo
Cursos
Total

4 340,00

0,00

4 340,00

0,00
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11. Fundo do capital

Esta rubrica é composta da seguinte forma:
Rubricas

Saldo Inicial

56 - Resultados Transitados

566 202,77

59 - Comparticipação 65% - Ordem Nacional

598 657,67

818 - Resultado Liquido do Período
Total

Aumentos Diminuições

Saldo Final

16 841,63

583 044,40
598 657,67

16 841,63

44 802,57

16 841,63

44 802,57

1 181 702,07

61 644,20

16 841,63

1 226 504,64

Durante 2015 e na sequência da aquisição de um terreno e imóvel para instalação da nova
sede regional da Ordem dos Engenheiros foi decidido pela Ordem Nacional a
comparticipação do investimento em 65% do seu valor.
Esse montante foi registado em Outras variações de fundos patrimoniais uma vez que se
entende que esta comparticipação consubstancia uma entrada em espécie da Ordem Nacional
na Região da Madeira.

12.Fornecedores

Esta rubrica é composta da seguinte forma:
Fornecedores conta corrente

2020

Fornecedores conta corrente
Total

2019
4 991,29

7 877,11

4 991,29

7 877,11

13.Estado e outros entes Públicos

Esta rubrica é composta da seguinte forma:

Rubricas

2020

2019

Retenções de Capitais

2,56

1,28

Trabalho dependente

0,00

314,00

2,56

315,28

Segurança Social

920,69

613,38

IVA

197,07

Total do activo

Total do passivo

1 117,76

613,38
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14.Vendas e Serviços Prestados

Esta rubrica é composta da seguinte forma:

S erviços Prestações

2020

Quotas
Joias
Formação
Declarações

2019

130 751,00

125 667,00

9 450,00

9 300,00

24 150,00

16 015,00

7 900,00

7 500,00

110,00

240,00

Cédulas
Outros
Total

Formações

5 734,33

8 292,08

178 095,33

167 014,08

2020

Ética e Deontologia Profissional
Projeto de redes prediais de águas e esgotos
Curso de SCIE de 3º e 4º Cat.Risco

2019
0,00

735,00

3 800,00

0,00

0,00

2 000,00

Workshop sobre Legionella

3 100,00

0,00

Sistema de circularização e Retorno de água

4 200,00

0,00

Intro a Ges tão de Projetos e ao Microsoft Project
Formacao contabilidade não financeiro
Sistemas de Gestao Tecinica em Edificios
Regime de Contrat. Pública
Total

300,00

0,00

4 300,00

4 820,00

0,00

3 700,00

8 650,00

4 760,00

24 350,00

16 015,00
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15.Fornecimentos e serviços externos:
Esta rubrica é composta da seguinte forma:
Fornecimentos e S erviços Externos

2020

2019

Serviços especializados

26 320,24

18 442,68

Serviços especializados

4 696,35

5 053,29

11 264,35

4 262,24

1 312,61

1 188,98

Publicidade e propaganda
Vigilância e segurança
Comissões

23,74

29,04

Serviços bancários

3 479,80

3 652,47

Conservação e reparação

3 389,94

3 833,77

Honorarios

2 153,45

422,89

Materiais

6 107,60

2 924,14

516,51

76,25

Material de escritório

1 064,03

1 530,65

Artigos para oferta

4 034,93

1 124,00

Ferramentas e utensilios de desgaste rápido

Outros

492,13

193,24

Energia e fluidos

8 066,16

6 642,36

Electricidade

1 802,72

1 615,30

Combustiveis

0,00

0,00

Agua

6 263,44

5 027,06

Deslocações e estadas

3 275,98

14 017,60

18 619,92

34 826,83

255,52

1 707,70

1 886,68

790,53

Seguros

385,59

378,11

Despesas de representação

506,30

13 767,56

Limpeza higiene e conforto

2 360,64

3 197,07

13 225,19

14 098,52

0,00

887,34

62 389,90

76 853,61

Serviços diversos
Rendas e alugueres
Comunicação

Outros serviços - Custos de formação
Outros Fornecimentos e Serviços
Total

A rubrica de “Serviços Especializados” inclui os serviços de contabilidade (Madconta).
Em relação à rubrica “deslocações e estadas” estão incluídas as viagens e estadias referentes
a representações da Região da Madeira feitas pelos Membros Eleitos.
Houve uma significativa diminuição, em comparação com 2019, na rubrica “Serviços
diversos”, mais precisamente nos custos de formação fruto da diminuição das formações
dadas no ano.
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16. Gastos com o pessoal:
Esta rubrica é composta da seguinte forma:
Gastos com o pessoal

2020

Remunerações do pessoal

2019

42 177,10

41 197,63

8 587,04

8 382,22

449,67

430,95

Encargos s obre remunerações
Seguros de acidentes de trabalho
Formação
Outros
Total

122,84

85,81

51 336,65

50 096,61

A empresa tem ao serviço duas trabalhadoras em ambos os exercícios.

17. Outros Rendimentos e Ganhos
Esta rubrica é composta da seguinte forma:
Outros Rendimentos e ganhos

2020

Correcções a exercicios anteriores
Acerto Pro Rata
Total

2019

1 851,87

3 117,02

0,00

106,09

1 851,87

3 223,11

18. Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)
Esta rubrica é composta da seguinte forma:
2020

Perdas por imparidade em dividas a receber
Reversões de perdas por imparidade em dividas a receber
Total

-13 694,00

2019
-11 494,00

20 460,00

7 175,00

6 766,00

-4 319,00
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19. Outros Gastos e perdas.
Esta rubrica é composta da seguinte forma:
Outros Gastos e Perdas

2020

2019

Donativos

4 189,00

870,00

Correcções a exercicios anteriores

4 728,75

1 350,74

0,00

1 640,45

1 715,99

67,26

Despesas de campanha
Insuficiencia de estimativa para imposto

0,00

0,00

10 633,74

3 928,45

Outros custos e perdas
Total

20. Juros, dividendos e outros rendimentos similares
Esta rubrica é composta da seguinte forma:
Juros dividendos outros rendimentos similares

Juros Obtidos de depósitos

2020
15,33

Total

Capital
100 053,65

Juro
s%

nº
dias

0,01

184

nº dias
2020
184

15,33

21 - Outras Informações
Esta rubrica é composta da seguinte forma:
Cash Flow(Meios libertos liquidos)

Resultados do Periodo
Gastos de depreciação e amortização
Perdas por imparidade/Reversões
Total

2020

2019

44 802,57

16 841,63

17 565,67

18 203,00

-6 766,00

4 319,00

55 602,24

39 363,63

Em 31/12/2020 a empresa não apresentava quaisquer dividas à Segurança Social e ao
Estado.
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22 – Acontecimentos após data do Balanço

Não houve nenhum acontecimento que possa pôr em causa a posição financeira da Região
Madeira a 31/12/2020.
Neste ano atípico que se viveu em consequência da pandemia Covid-19, a OE- Seção
Regional da Madeira, tentou manter os seus membros, não tendo sofrido quebra nos seus
rendimentos.

Funchal, 01 de março de 2021

_______________________
O Contabilista Certificado

_____________________
O Conselho Diretivo
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RELATÓRIO DE AUDITORIA
PARECER DO AUDITOR EXTERNO
O exercício de 2020 foi acompanhado e auditado pela Oliveira, Reis & Associados,
SROC, Lda. - Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, sendo apresentado em
seguida o respetivo relatório.
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PARECER DO CONSELHO FISCAL
Em cumprimento das disposições estatutárias, designadamente do disposto no Art. 49.º do Estatuto
da Ordem dos Engenheiros, vem o Conselho Fiscal da Região da Madeira emitir o seu parecer sobre
o Relatório e Contas do Conselho Diretivo respeitantes ao exercício findo em 31 de Dezembro de
2020.
Ao longo do exercício, o Conselho Fiscal desempenhou com regularidade as funções que lhe foram
confiadas, tendo nomeadamente procedido às verificações que considerou convenientes, efetuado
reuniões periódicas e apreciado as contas e os atos de gestão mais relevantes desta Região, tendose apoiado no trabalho desenvolvido e documentos emitidos pelo Contabilista Certificado. Para o
efeito, o Conselho Diretivo prestou os esclarecimentos e informações solicitados.
No encerramento do exercício, o Revisor Oficial de Contas apreciou o Relatório e Contas apresentado
pelo Conselho Diretivo e emitiu a sua opinião com vista à certificação das contas.
Face ao que antecede, analisadas as contas do exercício de 2020 e as conclusões do respetivo
Relatório de Auditoria, o Conselho Fiscal considera as contas conformes, destacando os seguintes
valores:
Total de Gastos

155.619,96 €

Total dos Rendimentos (valor líquido)

200.422,53 €

Resultado líquido do período

44.802,57 €

O Conselho Fiscal congratula-se com a solidez financeira da Região da Madeira e regista com apreço
a atividade e as iniciativas desenvolvidas em particular na área da formação e na auscultação interna
dos seus membros.
PARECER:
O Conselho Fiscal, tendo em conta os considerandos anteriormente referidos, é de parecer que a
Assembleia Regional aprove:
a) O Relatório e Contas do exercício de 2020, tal como foram apresentados pelo Conselho Diretivo
da Região da Madeira;
b) A aplicação de resultados proposta pelo Conselho Diretivo.

Funchal, 1 de março de 2021

O Conselho Fiscal,

David Caldeira Ferreira
Presidente

Pedro José da Veiga França Ferreira
Vogal

Joana Maria Figueira Rodrigues
Vogal
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