
 
 

 
Eleições para o triénio 2019-2022 

 
 

ÓRGÃOS REGIONAIS 

LISTA RC 

Candidato a Presidente do 

Conselho Disciplinar da Região Centro 

 

Flávio dos Santos Ferreira 

 

LISTA TOTAL DE CANDIDATOS 

CONSELHO DISCIPLINAR DA REGIÃO CENTRO: 

Presidente: Flávio dos Santos Ferreira 

Vogal:   Ana Paula Ferreira de Campos Malo 

Vogal:   António José de Magalhães Cardoso 

Vogal:   Jorge Augusto Castro Neves Barbosa 

Vogal:   Patrícia Alexandra de Sousa Vela Cunha 

Suplente:  Alberto Roque Ferreira Rodrigues 

Suplente:  Ana Paula Araújo Martins 

 

REPRESENTANTES: 

Mandatário: Leonel Vieira Amorim 

Fiscal:  Carlos Alberto Mercês de Melo de Alarcão e Silva 

  



LISTA RC 

Candidatura ao 

Conselho Disciplinar da Região Centro 

 

Nota de Apresentação 

 

1 – Em cumprimento do Estatuto e do Regulamento de Eleições e Referendos 

(RER) da Ordem dos Engenheiros, a candidatura ao Conselho Disciplinar 

Regional que será constituída por um Presidente e quatro vogais efetivos e dois 

suplentes, é apresentada em lista separada. Esta lista separada, pretende 

garantir a independência deste Órgão face aos outros Órgãos eleitos e seus 

membros. 

2 – Neste contexto, decidi assumir o desafio de organizar uma lista para 

candidatura ao Conselho Disciplinar da Região Centro. A lista foi formalmente 

admitida pela Mesa da Assembleia Eleitoral da Região Centro, e foi-lhe atribuída 

a designação RC. 

3 – As e os colegas que me acompanham neste desafio têm curriculum 

profissional relevante, pelo que a equipa tem qualidade, capacidade, 

competência e terá a isenção e o bom senso necessários para poder 

desempenhar com êxito as competências que os Estatutos no seu artigo 50º 

lhe atribuem. Combinam-se várias formações/especialidades, alguma 

experiência no exercício destas funções em mandato anterior e uma abertura à 

paridade e à combinação de vários níveis etários. 

4 – Assim, solicito às/aos colegas que participem ativamente no ato eleitoral do 

próximo dia 9 de fevereiro, votando nesta lista. 

5 - Em nome da equipa, prometo o nosso total empenhamento, a nossa 

entrega à missão e a nossa permanente disponibilidade para servir a Ordem 

dos Engenheiros e os seus membros, zelando pelo cumprimento das obrigações 

e dos deveres consignados na lei, no Estatuto e nos respetivos regulamentos. 


