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O Conselho Diretivo Nacional esteve reunido em Lisboa, no dia 25 de novembro de 2017, na 

última reunião do atual mandato, no sentido de abordar várias matérias, das quais se 

destacam: 

1. Aprovação do relatório da comissão eleitoral procedendo, nos termos dos estatutos, à 

divulgação os Resultados Finais das Eleições para os Órgãos Nacionais, Regionais e 

Direções dos Colégios da Especialidade da Ordem dos Engenheiros Técnicos, realizadas no 

dia 14 de novembro de 2017, atento o Relatório Final da Comissão Eleitoral, e cumpridas 

que foram todas as disposições legais e regulamentares aplicáveis do Estatuto da Ordem 

e do Regulamento das Eleições e Referendos, respetivamente. Concorreu uma única lista, 

a Lista A, cujo primeiro subscritor foi o Engenheiro Técnico Civil Augusto Ferreira Guedes.  

A eleição decorreu com total normalidade, não tendo sido apresentada qualquer 

reclamação do ato eleitoral. 

Estas foram as primeiras eleições realizadas depois da publicação da Lei nº 157/2015, de 

17 de setembro, que procedeu à segunda alteração do s Estatuto s da Ordem dos 



 

 

 

 

Engenheiros Técnicos (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 349/99, de 2 de setembro, alterado  

pela Lei n.º 47/2011, de 27 de junho), em conformidade com a Lei nº 2/2013, de 10 de 

janeiro, que estabelece o regime jurídico de criação, organização e funcionamento das 

associações públicas profissionais, avultando entre as inovações introduzidas o 

alargamento do âmbito da representatividade da Ordem, o qual, para além dos bacharéis 

e licenciados (1º ciclo), em engenharia, passa a incluir também os possuidores da 

licenciatura anterior ao Processo de Bolonha.  

A Lista A recolheu uma percentagem de cerca de 97% dos votos expressos (relativamente 

a um total de votos que constituiu mais do dobro daquele que se verificou nas últimas 

eleições). 

Não tendo sido presente qualquer reclamação, o CDN aprovou o relatório da comissão 

eleitoral pelo que procede à divulgação dos resultados definitivos da eleição 2018-2021, 

nos termos dos estatutos. 

 

2. Aprovação de um voto de agradecimento à Comissão Eleitoral pelo exemplar trabalho 

desenvolvido, extensível aos membros que constituíram as mesas eleitorais e a todos os 

colaboradores da Ordem pelo trabalho desenvolvido no decorrer deste processo eleitoral. 

 

3. Aprovação de um voto de agradecimento aos membros que agora cessam funções. De 

igual modo, o Conselho felicita os Colegas recentemente eleitos para os órgãos estatuários 

para o mandato de 2018-2021, desejando-lhes as maiores felicidades. 

 

4. Marcação das tomadas de posse dos membros eleitos para os Órgãos Nacionais, Regionais 

e Direções dos Colégios da Especialidade ainda durante o ano de 2017 (entre 30 de 

novembro e 20 de dezembro), entrando-se em 2018 com os novos órgãos já em funções. 

 

5. Nomeação, no seguimento da publicação da Resolução do Conselho de Ministros nº 

170/2017, de 9 de novembro que determina a realização do “Projeto Reabilitar como 

Regra” (Projeto RcR), e de acordo com a alínea v) do seu ponto 5, que determina a Ordem 

dos Engenheiros Técnicos como sendo uma das entidades que integram a rede de pontos 

https://www.oet.pt/downloads/Eleicao20182021/OET-Eleicao20182021-ResultadosDefinitivos.pdf
http://www.oet.pt/downloads/Eleicao20182021/TomadasPosse.pdf
https://dre.pt/application/conteudo/114161343
https://dre.pt/application/conteudo/114161343


 

 

 

 

focais do Projeto RcR, foram nomeados como representantes da Ordem o Vice-Presidente, 

Engenheiro Técnico José Manuel Sousa, e como suplente o Presidente do Conselho 

Diretivo da Secção Regional do Sul, Engenheiro Técnico José Manuel Delgado. 

 

6. O Conselho Diretivo Nacional decidiu participar na discussão acerca das soluções 

relacionadas com as ligações aéreas com o Arquipélago dos Açores (ilhas do triângulo: 

Aeroportos do Pico e do Faial) e da Madeira (Porto Santo e Funchal) nomeando as 

respetivas equipas de trabalho. 

 

7. Considerando as alterações climáticas e a situação de seca extrema que será um dos 

problemas estruturais de Portugal, o Conselho Diretivo Nacional analisou a necessidade 

premente de construir várias Centrais de Dessalinização de Nova Geração no território de 

Portugal continental para criar uma reserva estratégica, com um sistema de distribuição 

de água adequado. Para este efeito, foram nomeadas as respetivas equipas de trabalho 

para elaborar os estudos e as propostas.  

 

 

Lisboa, 25 de novembro de 2017 

O Conselho Diretivo Nacional 


