COMUNICADO
CONSELHO DIRETIVO NACIONAL
Lisboa, 16 de janeiro de 2016

Esta reunião do Conselho Diretivo Nacional ficou marcada por ser a primeira reunião depois da
entrada em vigor dos novos Estatutos da Ordem dos Engenheiros Técnico, Lei n.º 157/2015, de
17 de setembro.
A profundidade e diversidade das alterações introduzidas, significam, na prática, que a Ordem dos
Engenheiros Técnicos passa a estar dotada de um novo Estatuto e de acrescidas
responsabilidades na regulação da atividade dos profissionais de Engenharia que representa.
Com o novo Estatuto a Ordem dos Engenheiros Técnicos vê alargado o seu âmbito de
representatividade dos diplomados em Engenharia, dotando a nossa Ordem com competência,
para além dos bacharéis e licenciados (1º ciclo), também os licenciados anteriores ao Processo
de Bolonha.
Tendo em conta que o novo Estatuto da Ordem dos Engenheiros estabelece que essa ordem
profissional também passa a representar todos os titulares da licenciatura, fica assim garantida a
livre escolha por parte destes diplomados da profissão de Engenheiro Técnico ou de Engenheiro,
de acordo com o princípio da livre escolha da profissão plasmado no nº 1 do artigo 47º da
Constituição da República Portuguesa.
A publicação do novo Estatuto da Ordem dos Engenheiros Técnicos transforma o ano de 2015
num dos mais importantes dos mais de 160 anos da existência da nossa classe.
Para celebrar este tão importante marco na história dos Engenheiros Técnicos e da sua Ordem,
no dia 18 de janeiro de 2016, as inscrições serão gratuitas.
Quisemos recordar aqueles que ao longo dos anos nos deixaram e, pela sua luta em prol da
Classe dos Engenheiros Técnicos, lembramos em particular o Engenheiro Técnico Ferreira da
Costa, o Engenheiro Técnico Sant’Ana Alves, o Engenheiro Técnico António Gameiro, e muito
recentemente o Engenheiro Técnico Luis Vaz, sendo também pela memória de todos eles que
continuaremos a defender intransigentemente a Classe a que nos orgulhamos de pertencer.
No seguimento dos vários encontros que se vão realizando por todo o País e Ilhas, foram
entregues os novos cartazes e autocolantes da Ordem.
O Conselho Diretivo Nacional:
1. Relativamente aos regulamentos de inscrição e estágio, que foram aprovados na
generalidade nas reuniões da Assembleia de Representantes e do Conselho Diretivo
Nacional do passado dia 12 de dezembro de 2015, e que estiveram em consulta pública,
informou que foram muitos os contributos recebidos, pelo que o Conselho Diretivo
Nacional congratula-se com o interesse demonstrado pelos membros da Ordem. Assim,
foram aprovadas as redações definitivas destes regulamentos: Regulamento de Inscrição e
Regulamento de Estágio.

2. Decidiu aprovar a Tabela de Emolumentos para 2016.
3. Decidiu aprovar a participação da Ordem na “III Semana da Reabilitação Urbana de
Lisboa”, a realizar de 4 a 10 de abril.
4. Decidiu aprovar a alteração dos Regulamentos dos Atos de Engenharia, que permita a
inclusão da Biotecnologia, bem como os Regulamentos do Engenheiro Técnico Sénior, do
Engenheiro Técnico Especialista e o das Especializações, que irão agora para consulta
pública.
5. Igualmente decidiu colocar as seguintes propostas de Regulamentos em consulta pública:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Ética e Deontologia e Exercício da Profissão
Membro Estudante e Honorário
Disciplinar
Quotização
Peritos
Tratamento e proteção de dados pessoais
Provedor
Conselho Jurisdicional
Funcionamento das Assembleias de Secção
Insígnias e Galardões

Lisboa, 16 de janeiro de 2016
O Conselho Diretivo Nacional

