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Eleição do Presidente do Conselho Disciplinar da Região Sul da 
Ordem dos Engenheiros   -  a realizar em 10 de Março de 2020  

 

 

MANIFESTO ELEITORAL   -  lista RPB 

Caros Colegas 

Está em curso o periodo de campanha de candidatura à eleição do Presidente do 
Conselho Discipilinar da Região Sul da Ordem dos Engenheiros, cujo acto 

eleitoral decorrerá no próximo dia 10 de Março de 2020. 

A RAZÃO DESTA CANDIDATURA  

A razão desta minha candidatura prende-se com valores, a saber: 

1- Garantir a continuidade da linha de acção disciplinar da Região Sul, exercida nos ultimos 
10 anos com rigor, prontidão e eficácia (não existem processos pendentes ou com 
prazos ultrapassados).  

2- Manter a coesão da equipa que o ora candidato integrava como vogal, já em funções há 
cerca de um ano no seu segundo mandato, com comprovada eficácia no desempenho ( 
os restantes vogais mantêm os seus cargos e apoiam a presente candidatura ). 

3- Assegurar a separação dos poderes executivo e disciplinar com uma candidatura 
independente ( o candidato, em 10 anos de colaboração com a Ordem como membro 
eleito, nunca exerceu cargos Directivos na Ordem dos Engenheiros )  

LINHA PROGRAMÁTICA  

Sem o Exercício da Acção Disciplinar a Ordem seria uma mera organização 
corporativa. 

A utilidade publica da Ordem dos Engenheiros depende da sua Acção Disciplinar que é o garante 
da boa prossecução dos seus objectivos perante a sociedade que espera da Ordem não só a 



creditação dos seus membros mas a garantia de que os mesmos se comportam de acordo com 
os Estatutos e acima de tudo de acordo com o Codigo de Etica e Disciplina em vigôr.  

A Ordem promove Cursos de Ética de frequencia obrigatoria prévia para os candidatos a 
membros associados. 

Compete-lhe garantir que os preceitos ali transmitidos e integrantes do Código de Disciplina e 
Ética da Ordem dos Engenheiros são cumpridos no exercício da profissão de Engenheiro pelos 
Associados aos quais confere o direito a esse exercício mediante a emissão de Certidões de 
Habilitação Profissional. 

A acção disciplinar da Ordem existe não para proteger os Associados mas sim para garantir à 
Sociedade que a acção profissional dos associados, certificados pela Ordem, se enquadra e 
cumpre os Estatutos e Regulamento de Disciplina.   

A ultima revisão dos Estatutos valoriza a transparência da Acção Disciplinar, tendo conferido aos 
respectivos Orgãos Disciplinares a maior independencia da acção executiva - Direcções 
Regionais e Conselho Directivo Nacional - CDN, promovendo a eleição para os Orgãos 
Disciplinares separada das listas para os Orgãos Executivos, o que não acontecia até então.  

É o caso da presente eleição que acontece por vacatura do cargo. 

Pretende o candidato garantir a defesa destes valores, apoiado pela equipa de vogais 
constituintes do actual Conselho Disciplinar. 

Por uma Ordem empenhada na valorização da Engenharia e da Etica Profissional. 

Apelo ao voto no próximo dia 10 de Março de 2020 

A votação poderá ser feita por via presencial, postal ou electronica, 
conforme instruções que a Ordem enviará a todos os eleitores. 

 

O Candidato  

Paulo de Sousa Eiró 

 

Histórico da actividade como membro eleito da Ordem dos Engenheiros 

2019             vogal do Conselho Disciplinar da Região Sul 

2016 – 2018   vogal do Conselho Disciplinar da Região Sul 

2013 – 2015   vogal do Conselho Fiscal da Região Sul 

2010 – 2012 presidente do Conselho Jurisdicional da Ordem dos Engenheiros 

2010 – 2012   presidente do Conselho Disciplinar da Região Sul 

2007 – 2009   vogal do Conselho Disciplinar da Região Sul 

 

  

 



 

 


