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1. Introdução 

 

Dando cumprimento à competência do Conselho Diretivo da Ordem dos Engenheiros - Região Norte (OERN), o 

Plano de Atividades e Orçamento visa apresentar o conjunto de iniciativas para o ano de 2015, de acordo com o 

Estatuto e decorre do conjunto de intenções e estratégias para o triénio 2013-2016. 

O Plano de Atividades e Orçamento 2015 contempla atividades a desenvolver pelos seguintes Órgãos: 

 Conselho Diretivo; 

 Delegações Distritais; 

 Conselhos Regionais de Colégio; 

 Grupos de Trabalho. 

É um documento de referência, estando sujeito ao acompanhamento próprio de um processo de controlo e que 

poderá sofrer os ajustes entendidos como adequados.  
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2. Missão e Visão 

 

2.1 Missão 

 

A Ordem dos Engenheiros (OE) é a associação pública representativa dos 

profissionais que exercem a Engenharia. 

Possui como missão, consagrada no artigo 2.º do seu estatuto: 

“A Ordem tem como escopo fundamental contribuir para o progresso da 

Engenharia, estimulando os esforços dos seus associados nos domínios 

científico, profissional e social, bem como o cumprimento das regras de 

ética profissional.” 

 

 

 

 

2.2 Visão 

 

A OERN pretende com base na missão da OE e competências atribuídas, 

contribuir para a prossecução das atribuições nos domínios Científico, 

Profissional e Social - gerindo as atividades, garantindo a execução eficaz 

dos processos de natureza associativa e dotando a estrutura 

organizacional de meios técnicos, tecnológicos e humanos capazes de dar 

resposta eficaz às solicitações dos seus membros e de outras partes com 

as quais interage – perspetivando o Exercício da Profissão e o 

Desenvolvimento da Engenharia. 
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3. Eixos Estratégicos de Atuação 

 

3.1 Organização Interna 

 

No ano de 2014 a OERN foi alvo de nova auditoria de acompanhamento pela entidade certificadora tendo 

obtido o resultado de Avaliada Conforme ao Sistema de Gestão da Qualidade. Em 2015 preconiza-se a 

continuidade e melhoria ao trabalho desenvolvido pelos serviços da OERN, cujo principal objetivo é a 

simplificação e agilização dos processos internos, como forma de garantir a eficácia e eficiência do 

funcionamento e a satisfação das necessidades dos seus membros. 

Na precursão do adequado atendimento e serviço aos membros, dar-se-á prossecução ao desenvolvimento 

do projeto no sentido de conseguir-se alcançar formas de atendimento modernas e adequadas, bem como a 

completa digitalização e desmaterialização dos processos administrativos. 

 

3.2 Recursos Humanos 

 

Valorizar os Recursos Humanos através de uma estrutura qualificada e habilitada, como forma de garantir a 

competência para as tarefas desempenhadas, propiciando a iniciativa individual, o trabalho de equipa e a 

motivação dos colaboradores da Sede Regional, bem como Delegações Distritais, através de uma aposta na 

formação profissional, nas relações de trabalho assentes em responsabilidade e iniciativas de âmbito 

motivacional. 

Para 2015, o Conselho Diretivo procurará dar continuidade ao estímulo da iniciativa individual e do trabalho 

em equipa, considero caminho essencial para um melhor desempenho dos colaboradores nos serviços da 

OERN. 

 

3.3 Controlo de Gestão 

 

O Conselho Diretivo da OERN no ano de 2015 pretende consolidar metodologias e procedimentos de 

Controlo de Gestão, Administrativo e Financeiro, pela concretização das medidas de gestão e economia 

definidas, por forma a garantir o equilíbrio orçamental e o enquadramento de políticas financeiras, de 

recursos humanos e infraestrutura. 
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3.4 Instalações e Património 

 

No ano de 2015, o Conselho Diretivo da OERN pretende dar continuidade aos processos de manutenção, 

adaptação e gestão das Instalações, Equipamentos e Património da Sede e das Delegações Distritais, como 

forma de garantir as condições mínimas necessárias a colaboradores e associados. 

Neste âmbito para as futuras instalações da Delegação Distrital de Bragança a Câmara Municipal de 

Bragança cedeu um edifício, encontrando-se em curso os trabalhos de agilização do projeto, nomeadamente 

organização e elaboração de contratos e acordos adstritos ao processo. 

Encontra-se também em curso o planeamento e o início de execução da obra para a Delegação Distrital de 

Vila Real, em terreno cedido pela Câmara Municipal, para melhorar e alargar o atendimento aos membros 

da região, disponibilizando um maior leque de serviços e melhoria na qualidade de serviço a disponibilizar 

pela Delegação. 

No edifício da Sede Regional no Porto, no seguimento do concurso de ideias anteriormente realizado, 

encontra-se a decorrer o concurso público para início dos trabalhos de alteração ao Rés-do-Chão (espaço do 

restaurante) por forma a responder às necessidades dos membros, tendo-se concluído as obras de 

remodelação da secretaria, no primeiro piso, que proporcionará uma melhoria no atendimento aos 

Membros. 

Estes dois processos têm-se prolongado mais do que previsto no tempo, em consequência dos processos 

administrativos em causa, nomeadamente as alterações aos Planos Diretores Municipais.  

 

3.5 Sistemas de Informação 

 

O Conselho Diretivo da OERN no ano de 2015, pretende dar continuidade à beneficiação dos Sistemas de 

Informação. A desmaterialização da relação com o membro e dotação da OERN de meios e métodos de 

comunicação e informação permitirá adequação e facilidade de acesso aos dados e informação pelos 

membros. 

O processo de revisão da infraestrutura tecnológica, bem como a implementação de um sistema integrado 

de gestão no sentido de assegurar a uniformização de processos e o cumprimento dos procedimentos no 

âmbito dos estatutos e regulamentos que se encontrarem em vigor, têm como objetivos principais: 

 

 Aplicar funcionalidades imprescindíveis à gestão e operacionalização de processos adstritos a todos 

os âmbitos associativos e atividades desenvolvidas pela OERN;  

 Permitir a qualificação e a atribuição de competências profissionais dos membros; 

 Implementar o Sistema de Desenvolvimento Curricular ao Longo da Vida do Engenheiro; 
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 Desmaterializar a relação com o Membro, no que concerne a pedidos e receção de documentos à 

distância de um “clique”, nomeadamente declarações, cédulas e comprovativos de participação; 

 Compatibilizar o sistema integrado com o portal nacional e regional para o atendimento online ao 

membro e respetiva área reservada. 

  

No decorrer do próximo ano, pretende-se também implementar um projeto de tratamento estatístico 

baseado em software de Business Intelligence, de forma a que as aplicações existentes forneçam resultados 

úteis para análise. 

 

3.6 Ligação ao Conselho Diretivo Nacional 

 

No ano de 2015 dar-se-á continuidade à dinamização da Ligação ao Conselho Diretivo Nacional, 

contribuindo para uma eficaz relação com o CDN e colaboração ativa na concretização dos objetivos da OE. 

Neste sentido a Região Norte integrará os grupos de trabalho e processos em curso para os quais seja 

designada, continuando a intervir proactivamente com ideias e contributos na perseguição dos benefícios a 

disponibilizar ao membro. 

 

3.7 Assuntos Profissionais  

 

Nos desafios que se colocam a nível dos Assuntos Profissionais a OERN procurará agilizar o processo de 

reconhecimento da qualificação profissional, definindo as competências profissionais dos seus membros, 

que resulta da avaliação e intervenção sistemática e atenta na regulamentação legal e normativa da 

atividade de Engenharia. 

O grande desafio para o futuro é conseguir associar o vetor da Qualificação Profissional aos respetivos Atos 

de Engenharia, cruzando-o com as competências necessárias ao desempenho dos mesmos. Trata-se de um 

trabalho de fundo que urge desenvolver mais intensamente, dando sequência ao levantamento exaustivo 

realizado, relativamente aos atos de engenharia por Especialidade/Colégio.  

No âmbito dos Assuntos Profissionais o Conselho Diretivo promoverá distintas atividades, nomeadamente:  

 Consolidar o processo de estabelecimento dos Atos de Engenharia;  

 Realizar o reconhecimento da qualificação profissional, definindo as competências profissionais;  

 Desenvolver e implementar um sistema de certificação profissional;  

 Criar condições para a aplicação de um sistema de desenvolvimento profissional contínuo que inclui 

a instituição de um novo mecanismo de acreditação e de creditação de ações de formação contínua 

para os Engenheiros;  
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 Assegurar a criação de um Sistema de Desenvolvimento Curricular do Engenheiro ao Longo da sua 

Vida Profissional;  

 Desenvolver o conceito “Curriculum Vitae do Engenheiro certificado pela OE”;  

 Analisar o enquadramento legislativo, num quadro de valorização da competência e 

responsabilidade dos intervenientes, com a adequação de uma matriz de habilitações dos atos 

profissionais;  

 Promover o acesso à profissão e respetivos atos profissionais, garantindo que estes poderão ser 

exercidos em condições de qualificações e competências idênticas;  

 Intervir sistemática e atentamente na regulamentação da atividade de Engenharia, contribuindo 

para a redação de leis e regulamentos com reflexos no exercício da profissão de Engenheiro;  

 Promover a criação de grupos de reflexão sobre as principais questões que afetam a sociedade e que 

se relacionem com a Engenharia;  

 Participar na definição de procedimentos com vista à seleção e avaliação de investimento público, 

assegurando o interesse público que lhe está subjacente, através da análise dos programas e 

cadernos de encargos, não deixando de focar as diversas irregularidades apresentadas nos 

concursos públicos ligados à Engenharia; 

 Gerir conhecimento de uma forma participada com os membros, as comunidades académicas e 

empresariais;  

 Assegurar a pro-atividade no tratamento das questões que afetam os engenheiros, promovendo a 

participação de todos: dirigentes e outros intervenientes;  

 Contribuir para a garantia da Ética e Deontologia dos membros eleitos no exercício das suas funções 

e dos membros em geral no exercício profissional;  

 Manter a credibilização dos mecanismos da ação disciplinar, com a divulgação das conclusões com 

fins pedagógicos ou de dissuasão de possíveis repetições;  

 Investir em especialistas técnicos e jurídicos, para desenvolver um modelo futuro de 

reconhecimento profissional do engenheiro, intervindo eficazmente na regulamentação da 

profissão;  

 Criar bolsas de peritos para intervenção a pedido da OE;  

 Apoiar a internacionalização na atividade dos Engenheiros simplificando os processos burocráticos 

entre os diversos países, tendo em vista uma maior mobilidade dos engenheiros, analisando o 

enquadramento do exercício e das competências profissionais em cada um dos países, com vista a 

estabelecer critérios objetivos de reconhecimento mútuo da qualificação profissional. 
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3.8 Formação 

 

A atividade profissional exige dos engenheiros uma permanente atualização de conhecimentos a fim de ser 

assegurado um adequado desempenho profissional. Nesse sentido, no âmbito da Formação aos membros e 

partes interessadas, o Conselho Diretivo pretende consolidar os padrões de qualidade na formação, 

estimulando o desenvolvimento humano e tecnológico através de processos inovadores e produtivos para os 

membros. 

Neste contexto é objetivo primordial promover e colaborar na definição e implementação do processo de 

creditação do desenvolvimento curricular do Engenheiro ao longo da vida, envolvendo e provocando a 

participação de todos os intervenientes e Órgãos da OERN no respetivo processo. 

Com este objetivo pretende-se garantir a qualidade da oferta formativa destinada aos seus Membros, 

assegurando: 

 Promoção de um sistema de qualidade para a atualização periódica de conhecimentos e 

competências dos engenheiros para o exercício da sua profissão; 

 Acreditação da oferta formativa em Engenharia através de um sistema de acreditação de ações de 

formação contínua; 

 Aprendizagem ao longo da vida: 

- áreas gerais de conhecimento de engenharia; 

- atos de engenharia regulamentados; 

- áreas complementares à engenharia. 

 

3.9 Promoção de Eventos e Cultura 

 

No eixo estratégico da promoção de Atividades e Eventos Profissionais, Sociais e de Cultura, o CDRN tem 

como premissa dinamizar e incrementar um programa de atividades enquadrador dos papéis e atribuições 

profissional, científica, social e cultural da OERN, de forma a cumprir o papel da OERN na sociedade. 

Nesse sentido nas atividades a promover procurará fortalecer a relação entre a OERN, os Engenheiros e a 

Sociedade; assegurar uma maior proximidade e envolvimento dos associados nas atividades e projetos; 

demonstrar a sua importância e papel; captar novos membros e estar atenta às preocupações sociais e 

problemas que afetam os engenheiros. 
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Para o ano de 2015, merecem destaque os seguintes eventos: 

 12.º Congresso Internacional de Segurança e Saúde do Trabalho (CIS2015) 

numa altura em que o Modelo Social Europeu continua a ser discutido no meio laboral, no sentido 

de se avaliar o seu impacto na melhoria da competitividade e da sustentabilidade da Europa num 

futuro muito próximo, irá realizar-se a 8 de maio o 12.º Congresso Internacional de Segurança e 

Saúde no Trabalho, que irá constituir uma oportunidade para a discussão pública da Segurança e 

Saúde no Trabalho nas mais variadas vertentes, reconhecendo que o modelo social europeu 

apresenta limitações e deve procurar adaptar-se, de uma forma sustentável, à nova realidade 

europeia e mundial determinada sobretudo pela globalização e pelo envelhecimento da população. 

 7.º Encontro de Engenharia Civil - Norte de Portugal/Galiza  

que realizar-se-á no Porto nos dias 21 e 22 de maio e será uma organização conjunta da Ordem dos 

Engenheiros de Portugal - Região Norte / Colégio de Engenharia Civil e do Colegio de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos de Galicia. O tema escolhido “Legado e Futuro da Engenharia Civil” terá 

como áreas temáticas: Cidades; Água; Litoral; Mobilidade.  

 Visitas Técnicas  

serão realizadas de forma trimestral visitas de âmbito técnico a infraestruturas diversificadas de 

forma a envolver a participação ativa dos membros das diferentes especialidades. 

 Dia da OE nas Universidades  

mantendo uma das suas principais linhas de atuação, ligação às universidades e aos estudantes de 

engenharia, a Região Norte da OE tem procurado aproximar-se dos futuros engenheiros. Nos últimos 

anos (2013/2014) foram estabelecidos protocolos de cooperação com todas as instituições de 

Ensino Superior da Região Norte, com o objetivo de reforçar e estreitar relações entre as diferentes 

entidades.  

Nesse sentido, no ano de 2015, será mantida esta aposta na aproximação e captação de novos 

membros. Para tal, está definida a realização do Dia da OE nas diferentes escolas de Engenharia 

onde se procurará esclarecer sobre o papel da OE e sua intervenção na sociedade; explicar os 

procedimentos de admissão, a importância da regulação profissional, e debater questões como a 

empregabilidade e as oportunidades no acesso ao mercado de trabalho para os jovens profissionais 

a nível nacional e internacional. 

 Presenças nas Escolas de Ensino Básico e Secundário da Região Norte  

de forma a suscitar o interesse e estimular os jovens para a área das ciências e tecnologias, criando 

neles a curiosidade para descobrirem um pouco mais sobre o mundo da Engenharia, durante o ano 

de 2015 serão realizadas diversas ações pelas escolas de ensino básico e secundário da região. 
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 V Encontros Vínicos dos Vinhos Verdes 

pretendendo impulsionar a atividade vitivinícola e o Vinho Verde como produto de dimensão 

estratégica, com potencial de crescimento, valorizando, ao mesmo tempo, a oferta de produtos 

nacionais, a OERN promoverá em Maio de 2015, na cidade de Viana do Castelo, a quinta edição dos 

Encontros Vínicos do Vinho Verde, destinada a todos os profissionais do sector e público em geral. 

 Inauguração de infraestruturas da região  

- Abertura do Restaurante da Região Norte (data prevista 29 de maio); 

- Inauguração da sede da Delegação Distrital de Bragança (data prevista 30 outubro); 

- Inauguração da sede da Delegação Distrital de Vila Real (data prevista 08 janeiro de 2016). 

 Dia Regional Norte do Engenheiro 2015 

como o momento de realce do desempenho dos engenheiros na Região. Está prevista a sua 

realização para 26 de setembro nos Arcos de Valdevez, onde, como habitualmente, é pretendida a 

participação ativa dos membros na discussão dos temas que lhes estão associados, bem como 

distinguir e homenagear os Engenheiros da Região Norte. 

 3º Congresso Ibérico de Jovens Engenheiros (CIJE’15)  

dá continuidade ao CIJE’12, realizado em Braga, e CIJE’14 em A Coruña, que tinham por objetivo 

promover o desenvolvimento do engenheiro ibérico, fomentar as relações transfronteiriças e a 

partilha de oportunidades entre Portugal e Espanha. Por convite da FEANI, cujo presidente é o vice-

presidente nacional da Ordem dos Engenheiros, Eng.º José Vieira, alcançará a componente europeia, 

realizando-se em Lisboa no dia 10 de outubro de 2015 como CIJE | FEJE’15. 

 Dia Nacional do Engenheiro 2015 

cujas comemorações decorrerão no distrito de Braga, a 28 de novembro. Integra diversas cerimónias 

de homenagem aos engenheiros portugueses, entrega de medalhas de Ouro da OE, distinção de 

Membros Conselheiros; entrega de diplomas engenheiros com 50 anos de inscrição na OE e os novos 

títulos de Especialista. São ainda atribuídos os Prémios de Melhor Estágio de Admissão à OE em 

2015. Constitui um momento de reflexão sobre os problemas com que se debate a Sociedade e 

sobre os contributos dos engenheiros para o progresso económico e social do País. 

 

Estão ainda previstas outras ações no âmbito de projetos já em desenvolvimento, nomeadamente:    

- Apresentação das conclusões do projeto VALORIe 

- Apresentação do Observatório do Engenheiro  

- Lançamento do Parque Interativo de Engenharia  

- Apresentação do Sistema de Desenvolvimento Curricular do Engenheiro ao Longo da Vida  
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- Exibição da nova base de dados 

- Lançamento da desmaterialização do atendimento ao membro  

 

De salientar que no decorrer do presente ano, ocorrerão diversas atividades de foro profissional e cultural 

promovidas pelas Delegações Distritais, pelos Colégios da Especialidade e Grupos de Trabalho da Região 

Norte.  

O Conselho Diretivo da Região Norte apoiará e cativará ainda as iniciativas Nacionais da Ordem dos 

Engenheiros, na Região. 

 

3.10 Marketing, Comunicação e Imagem  

 

No contexto da Imagem, Comunicação Interna e Externa da OERN, o ano de 2015 apostará numa 

comunicação mais próxima, interativa e relacional com os públicos interno e externo, promovendo e 

reforçando a imagem e comunicação da OERN. 

A estratégia procurará responder a necessidades específicas em termos de divulgação, atração e 

notoriedade, tendo em particular atenção a diversidade de públicos-alvo que pretende atingir bem como a 

utilização dos meios e instrumentos mais adequados face a estes públicos, com vista a consolidar as práticas 

de comunicação como forma de garantir a intervenção social da OERN, a disseminação da informação, o 

potenciar da participação dos atuais membros e a captação de novos.  

Relativamente às atividades a desenvolver, destacam-se: 

 Aprofundar as relações institucionais com as outras Regiões e com as estruturas nacionais da 

Ordem;  

 Colaborar com as estruturas nacionais no desenvolvimento de uma política de participação nas 

decisões e negociações de acordos no seio de organizações nacionais e internacionais; 

 Aprofundar a capacidade interna de colaboração com intervenientes institucionais em tomadas de 

decisão política; 

 Estabelecer relações institucionais com as entidades que cooperem com a OERN no cumprimento da 

sua Missão junto dos seus membros, partes interessadas e sociedade em geral;  

 Representar institucionalmente a OE de forma elevada; 

 Estabelecer um contato permanente e próximo com os membros da OERN e sociedade civil;  

 Prestigiar os Engenheiros e a Engenharia pela divulgação permanente e atempada da atividade da 

Ordem; 

 Dinamizar e promover atividades com temas de relevância atual para membros, potenciais membros 

e sociedade, capazes de suscitar interesse dos diversos meios de comunicação social; 
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 Promover os melhores exemplos de Engenharia na Região e casos de sucesso; 

 Envolver os membros nas atividades e projetos da Instituição;  

 Potenciar os canais de comunicação interna e externa, seja através das presenças nos meios de 

comunicação social; nas redes sociais; na otimização da Revista INFO e na reformulação do website 

de forma a fortalecer uma relação de proximidade entre a OERN, os Engenheiros e a sociedade, 

demonstrando simultaneamente a sua importância e papel; 

 Proporcionar um conjunto significativo de benefícios e vantagens de acesso exclusivo aos seus 

membros visando especialmente questões profissionais: formação, seguro consultoria jurídica, 

publicações, bolsa de emprego;  

 Contribuir para o reforço e estabelecimento de novas parcerias comerciais e institucionais; 

 Estimular relações Transfronteiriças e Internacionais fomentando a celebração de protocolos com 

distintos países que permitam o exercício da profissão; 

 Planificar as ações de relações públicas adequadas à manutenção de uma imagem positiva junto da 

sociedade; 

 Envolver a OERN em questões sociais, numa vertente de responsabilidade social, relacionadas com a 

Engenharia, mostrando que a OERN está atenta às preocupações sociais e problemas que afetam os 

engenheiros; 

 Intensificar a divulgação das atribuições da Ordem dos Engenheiros e seu papel na sociedade; 

 Incrementar os Protocolos com Universidades e Associações Empresariais; 

 Apoiar o reforço e a divulgação do processo de qualificação dos cursos de Engenharia; 

 Apostar na captação de novos membros, desenvolvendo ações no sentido de incentivar a 

criatividade e a reflexão de crianças e estudantes desde o ensino básico até aos anos pré-

universitários das diferentes áreas da engenharia e profissões por forma a cativar e captar, desde 

jovens, para a área da engenharia; 

 Assegurar a aproximação às Escolas de Ensino Superior de Engenharia (Dia da OE nas escolas); 

 Concluir o processo de transferência do espólio de livros da OERN para a biblioteca da FEUP. 

 

3.11 Relações Internacionais e Transfronteiriças 

 

No eixo estratégico para o Triénio 2013-2016, o Conselho Diretivo propõe-se estimular as Relações 

Transfronteiriças e Internacionais, prosperar as Relações Transfronteiriças e Internacionais de forma a 

agilizar o exercício da profissão e a propiciar o respetivo desenvolvimento conjunto e bilateral no âmbito das 

atribuições da OERN. 
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Nestas diretrizes, será dada prioridade aos países de língua Portuguesa e Castelhana. Em particular, os países 

sul-americanos e africanos surgem como destino prioritário face a procura dos Engenheiros portugueses 

nestes países. 

Sem prejuízo desta orientação estratégica continuarão a ser fomentadas as relações transfronteiriças e 

celebrados protocolos com distintos países, bem como será desenvolvida de forma pioneira convénios de 

amizade internacionais com regiões de diferentes países em situação considerada como “congénere” e 

sempre com intentos específicos devidamente caraterizados.  

No que concerne à Europa a Ordem dos Engenheiros integra a FEANI (Fédération Européenne d'Associations 

Nationales d'Ingénieurs / European Federation of National Engineering Associations), federação de 

engenheiros que reúne as associações profissionais de engenharia de 32 países europeus e visa facilitar com 

a atribuição do título profissional de EUR ING, o reconhecimento mútuo das qualificações de engenharia no 

espaço comunitário. 
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4. Programas Específicos da Região Norte  

   

4.1 Centro de Inovação, Empreendedorismo e Empregabilidade 

 

A OERN no contexto da Inovação, Empreendedorismo e Empregabilidade promoverá o estímulo à Inovação 

da Engenharia, o Empreendedorismo de base tecnológica e o apoio na Empregabilidade dos Engenheiros. 

Conceitos como Inovação, Empreendedorismo e Empregabilidade estão sobejamente analisados, discutidos 

e interiorizados, mas o CDRN continua a entender que os mesmos carecem de reflexão profunda no sentido 

de os transformar em conceitos-ação, potenciadores de mais-valia para os membros da Ordem dos 

Engenheiros. 

Conscientes do esforço que tem vindo a ser desenvolvido quer por parte das ações da Administração 

Pública, quer ainda através das ações concretas das Escolas do Ensino Superior, Associações e entidades 

relacionadas, o CDRN entende que pode ainda possuir um papel interventivo na matéria. Nesse sentido, 

pretende-se disponibilizar aos membros da Ordem dos Engenheiros um conjunto de atividades e 

oportunidades de natureza profissional, com efetividade ao nível da sua valorização e qualificação. 

Pretende-se, ainda, que todas estas iniciativas sejam orientadas por um denominador comum: Inovação e 

Valorização da Engenharia Portuguesa. 

 

4.2 Observatório do Engenheiro 

 

O Observatório do Engenheiro, criado pela Ordem dos Engenheiros - Região Norte em 2012, na precursão 

da sua principal missão continuará a desenvolver os trabalhos de recolha, conceção e produção quantitativa 

e qualitativa de informação e conhecimento, sobre as diversas áreas da Engenharia, para apoio à decisão nas 

políticas de formação académica de base, formação ao longo da vida e regulação da atividade profissional. 

Em 2015, o Observatório procurará disponibilizar à sociedade, membros e demais partes interessadas, em 

banco de dados de informações, análises e propostas de atuação em relação às questões analisadas, 

permitindo a centralização e fácil acesso a dados sobre a Engenharia, nas vertentes ensino e profissional, 

bem como avaliar o seu impacto na dinâmica social e económica do país. 

No decorrente ano continuar-se-á a encetar Estudos Pilotos com as Universidades de Trás-os-Montes e Alto 

Douro (UTAD), Universidade do Minho (UM) e a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) 

visando desenvolver o acesso a informação, dados e estudos comparativos acerca da evolução dos percursos 

dos diplomados (empregabilidade, distribuição geográfica, internacionalização, outros). 
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4.3 VALORIe 

 

Manutenção e reforço da aposta no relacionamento com os Colégios de Ingenieros de Galiza e de Castela e 

Leão continuando a promover o cruzamento de experiências e contribuindo para o desenvolvimento da 

euro-região do Noroeste Peninsular. 

Neste contexto continuar-se-á a desenvolver o projeto VALORI
e
 - plataforma para a mobilidade e 

cooperação das engenharias – Norte de Portugal / Galiza que tem como missão principal facilitar a livre 

circulação dos profissionais de engenharia e acesso a emprego na zona abarcado pelo projeto, permitindo 

um reforço da cooperação entre agentes económicos. O desenvolvimento deste projeto permitirá uma 

antecipação dos acontecimentos, estudando profundamente questões vitais ao exercício da Engenharia.  

A criação de uma rede de conhecimento e comunicação de engenharia em território transfronteiriço, 

destinada a agilizar o relacionamento entre engenheiros e suas associações profissionais é algo fundamental 

e que irá facilitar o acesso à informação técnica e legal específica de cada região. 

O levantamento do enquadramento e das práticas estabelecidas na região transfronteiriça irá permitir a 

identificação dos pontos de convergência e de divergência das regiões, através de propostas de 

metodologias comuns, visando a criação de um modelo de valorização e qualificação das competências ao 

longo da carreira profissional do Engenheiro e na definição de um glossário de termos técnicos. 

 

4.4 Jovens Engenheiros 

 

O Grupo de Trabalho dos Jovens Engenheiros é composto por membros efetivos, membros estagiários e 

membros estudantes da Região Norte da Ordem dos Engenheiros com idades máximas de 35 anos, cujas 

iniciativas tem por objetivos: 

 Promover a aproximação dos Jovens Engenheiros e Estudantes de Engenharia à Ordem dos 

Engenheiros; 

 Sentir e fazer sentir as suas propostas de melhoria de funcionamento de Ordem dos Engenheiros; 

 Promover a organização do Dia da Ordem dos Engenheiros nas universidades e demais atividades 

que permitam uma melhor integração dos Jovens Engenheiros; 

 Responder e contribuir para realização das intenções do CDRN; 

 Contribuir para os desafios de Empreendedorismo, Inovação e Sustentabilidade; 

 Dinamizar iniciativas de dimensão social, identificando projetos de cooperação e integração da 

engenharia na sociedade. 
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4.5 Clube do Engenheiro 

 

O Clube do Engenheiro na premissa de que o potenciar da relação social releva e alavanca a relação 

profissional e associativa, dinamizará no ano de 2015 atividades que visarão o proporcionar de condições 

necessárias e motivadoras ao desenvolvimento da relação social, cultural e desportiva entre os membros da 

OERN, tais como: Atividades Desportivas (karting, golfe); Exposições; Excursões (Cabo Verde no âmbito 6.º 

Encontro do Conselho das Associações Profissionais de Engenheiros Civis de Língua Oficial Portuguesa e 

Castelhana). 

 

4.6 Provedor do Engenheiro 

 

O Provedor do Engenheiro da OERN tem por função zelar pelos engenheiros, recebendo críticas, sugestões, 

reclamações, agindo sempre em defesa imparcial da comunidade. 

No ano de 2015, o Provedor continuará com uma relação direta aos órgãos dirigentes de modo a garantir 

um eficiente e adequado canal de comunicação entre todas as partes interessadas. 
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Porto, 15 de novembro de 2014. 

O Conselho Diretivo da OERN, 

 

 

 

Fernando Manuel de Almeida Santos, Presidente  

José Manuel Reis Lima Freitas, Vice Presidente 

Carlos Alberto Sousa Duarte Neves, Secretário  

Pedro Nuno Mêda Magalhães, Tesoureiro  

Carlos Afonso de Moura Teixeira, Vogal 

Maria Alexandrina Silva Meneses, Vogal 

José Tadeu Marques Aranha, Vogal 
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ORÇAMENTO 2015

GASTOS RENDIMENTOS

61 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 6.530 71 VENDAS 9.050

612 Mercadorias 711 Venda de Mercadorias

61101 Publicações 6.500 71101 Publicações 9.000

61105 PIN's 30 71105 PIN's 50

62 FORNECIMENTO E SERVIÇOS EXTERNOS 645.200 72 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 914.700

622 Serviços especializados 721 Quotas

6221 Trabalhos Especializados 298.500 7211 Quotas 1.370.000

6222 Publicidade 5.000 7219 Contribuição para Conselho Diretivo Nacional -671.300

6223 Vigilância e Segurança 2.000 722 Jóias e Taxas de Reingresso

6224 Honorários 92.000 7221 Joias 50.000

6226 Conservação e Reparação 11.200 7222 Taxas de Reingresso 5.000

623 Materiais 723 Formação 50.000

6231 Ferramentas e Utensíl ios 500 723 Atividades e eventos culturais 40.000

6232 Livros e Documentação Técnica 725 Serviços 

6233 Material de Escritório 9.000 7252 Declarações 71.000

6234 Artigos para Oferta 1.000 7253 Avaliações

6238 Outros Materias 2.500

624 Energia e Fluídos 75 SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO 79.000

6241 Eletricidade 16.000 751 Do Estado e Outros Entes Públicos

6242 Combustiveis 1.500 754 Do Fundo Social Europeu 79.000

6243 Água 2.000

6248 Outros Fluídos

625 Deslocações, Estadas e Transportes

6251 Deslocações e Estadas 40.000

6258 Outros Transportes de Mercadorias

626 Serviços Diversos

6261 Rendas e Alugueres 36.000

6262 Comunicação 66.000

6263 Seguros 25.000

6265 Contencioso e Notariado 0

6267 Limpeza, Higiene e Conforto 17.000

6268 Outros Fornecimentos e Serviços 20.000

63 GASTOS COM O PESSOAL 352.000

632 Remunerações do pessoal 281.535

634 Indemnizações 0

635 Encargos sobre remunerações 58.090

636 Seguros de Acid. Trabalho e Doenças Profissionais 2.800

637 Gastos de Ação Social 4.750

638 Outros Gastos com o Pessoal 4.825

64 GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO 57.800

64212 Edifícios e Outras Construções 31.000

64213 Equipamento Básico 300

64215 Equipamento Administrativo 20.500

64217 Outras Ativos Fixos 5.500

6431 Ativos Intangíveis 500

65 PERDAS POR IMPARIDADE 6.000

698 Dividas de Clientes e Quotas a receber 6.000

68 OUTROS GASTOS E PERDAS 10.350 78 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 63.050

681 Impostos 781 Rendimentos Suplementares

6811 Impostos Diretos 7812 Alugueres de Salas e equipamentos 1.000

6812 Impostos Indiretos 1.500 78161 Patrocínios e Publicidade 10.000

688 Outros 78162 Comp. Protocolos Bancos e Seguradoras 40.000

6881 Correções Períodos Anteriores 5.000 7873 Rendas de Prédios Urbanos 7.000

6883 Quotizações 500 788 Outros Rendimentos

6884 Ofertas e amostras de existências 1.000 7881 Correções Períodos Anteriores 5.000

6888 Apoios a Organização de Eventos e Atividades Ext. 1.800 7888 Outros não especificados 50

6888 Outros não especificados 550

69 GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO 500 79 JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES 16.000

698 Outros Gastos e Perdas de Financiamento 500 791 Juros obtidos 16.000

Total de Gastos 1.078.380 Total de Rendimentos 1.081.800

RESULTADO PREVISTO 3.420
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No quadro abaixo, apresenta-se o plano de investimentos a decorrer no ano de 2015, referente a edifícios na 

Sede Regional e nas Delegações Distritais: 

 

 

INVESTIMENTOS 
 

2015 
 

Comparticipação 
CDN 

     1. ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS 
      
    1.1.  Edifícios e outras construções 
          

  Delegação Distrital de Bragança 
 

200.000 35% 70.000 

  
  

  Delegação Distrital de Vila Real 
 

200.000 35% 70.000 

  
  

  Remodelação do Espaço Restaurante 
 

175.000 35% 61.250 

Fiscalização, equipamentos e outros 
 

40.250 35% 14.088 

  
  

  

     

     TOTAIS 
 

615.251 
 

215.338 
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Resumo de Atividades para o ano de 2015 

→ CDRN 

Mai-15 Congresso Internacional de Segurança e Saúde do Trabalho 2015 

Mai-15 Jantar-Debate: Engenharia vs Arquitetura 

Mai-15 Inauguração Restaurante 

Set-15 Dia Regional Norte do Engenheiro 2015 

Set-15 Encontro Membros Eleitos 

Out-15 CIJE / FEJE 

Out-15 Inauguração DD Bragança 

datas a definir Dia da Ordem nas Universidades 

datas a definir Visitas técnicas 

datas a definir Ações Escolas Secundárias 

Dez-15 Jantar de Natal 

  
→ CRC Ambiente 

Jan-15 Atos de engenharia do Ambiente [em coordenação com Colégio Nacional] 

Mar-15 Saneamento Básico 

Jun-15 Desenvolvimento Sustentável 

Set-15 Tecnologias Verdes 

Nov-15 Planeamento e Gestão Ambiental 

  
→ CRC Civil 

Mai-15 7.º Encontro de Engenharia Civil Norte Portugal/Galiza – Engenharia Legado e Futuro 

 
→ CRC Informática 

Jan-15 Cidades Inteligentes 

Jul-15 Indústria 4.0 

 
→ CRC Florestal 

Mar-15 Apresentação histórica sobre a florestação em Portugal 

Jun-15 
Biomassa florestal:  
- o mercado de pellets e de briquetes 
- produção de calor 

Out-15 Apresentação da situação atual sobre a floresta e a florestação em Portugal 

Dez-15 
Análise do ano, relativamente a temas florestais: Fogos; Planeamento Municipal de Emergência; 
Mercado de biomassa 

 
→ CRC Materiais 

data a definir Ações de divulgação da Ordem junto dos estudantes de Materiais 

data a definir Visitas técnicas e lúdicas 

data a definir Gestão para Engenheiros (MBA / Mini-MBA) 

data a definir Projeto e manutenção de máquinas 
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→ CRC Mecânica 

Abr-15 Deslocação para visita técnica a empresa Alumínios Navarra 

Mai-15 Dia do Engenheiro Mecânico na UMinho (a rever antes de confirmar local) 

Out-15 Dia do Engenheiro Mecânico no FEUP 

Jun-15 Ar condicionado - EFRIARC 

Jul-15 O Porto na História da Engenharia 

 
→ CRC Geográfica 

Jan-15 Transformação de Coordenadas usando o GDAL 

Fev-15 Ferramentas Google Geo 

Mar-15 Obras portuárias e Erosão da Costa Portuguesa 

Abr-15 Open Street Map & Open Street View 

Mai-15 WebMapping 

Jun-15 Geocaching Tour 

Set-15 
Novos métodos de edição de informação a partir de plataformas aéreas: Fotogrametria digital, 
Lidar e Vant 

Out-15 Sistemas de Informação Geográfica: Iniciação ao Quantum GIS 

Set-15 Os UAV e o novo paradigma da IG 

Nov-15 Desenvolvimento de plugins: Python 

 
→ DD Braga 

Dez-15 Curso de Ética (uma formação cada ano) 

data a definir Cozinha para engenheiros (uma ação no Outono e outra no Inverno) 

data a definir Manual de apoio à reabilitação 

data a definir Plano de gestão de iluminação pública (p/ Eng. Victor Ribeiro) 

data a definir Inglês para engenheiros (p/ Babélia) 

data a definir Agricultura para principiantes 

data a definir Escrita criativa - Armas para criar 

data a definir Economia e gestão para engenheiros 

data a definir Economia e gestão para executivos 

 
→ DD Viana do Castelo 

data a definir Encontros Vínicos de Viana do Castelo 

  
→ DD Vila Real 

data a definir Passeio de Motas 

data a definir Café na Ordem (mensal) 

data a definir Jantares temáticos 

  
→ GTJE 

data a definir Apresentação de novos membros - Contamos contigo! 

data a definir EBEC pelo BEST Porto 

datas a definir Dia da OE nas Universidades 

data a definir Projeto Engenharia para Humanidade 

data a definir CIJE’16 
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→ Clube do Engenheiro 

data a definir 
Torneio de Golfe da Região Norte da Ordem dos Engenheiros, prova integrada na Ordem de Mérito 
de 2015 do Clube de Golfe dos Engenheiros 

data a definir 1º Corrida de Karting - OERN 

data a definir 
Viagem a Cabo Verde integrada no 6.º Encontro das Associações Profissionais de Países de Língua 
Oficial Portuguesa e Castelhana 

 


