
 
 

Comunicado sobre AG 2013 da FEANI 
 

Realizou-se no dia 5 de Outubro de 2013 em Skopje, República da Macedónia, a 
Assembleia Geral anual da Fédération Européen des Associations National de Ingénieurs 
- FEANI – organização que congrega as associações profissionais representativas dos 
engenheiros técnicos e dos engenheiros de mais de três dezenas de países europeus. 
 
Portugal, como tem acontecido nos anos anteriores, esteve representado pelo Comité 
Nacional desta Organização composto por Engenheiro Técnico António Lousada 
(Presidente do Conselho da Profissão) e Engenheiro Técnico Hélder Pita (Vice-
Presidente) em representação da Ordem dos Engenheiros Técnicos e por Engenheiro 
José Vieira, Engenheiro Mineiro Aires, Engenheiro Celestino Quaresma e Engenheiro 
Pedro Meda em representação da Ordem dos Engenheiros. Esteve, ainda, presente o 
Bastonário da Ordem dos Engenheiros Técnicos, Engenheiro Técnico Augusto Guedes. 
 
Foram tratados diferentes assuntos de carácter administrativo, de onde se destacam: 

 Aprovação do relatório e contas de 2012; 

 Aprovação do plano e orçamento para 2014; 

 Recomposição do Executive Board da FEANI, por eleição de um novo 
tesoureiro e por co-optação do Presidente (mantendo-se na presidência 
no Dr. Ing. Rafael Fernandez Aller), do Vice-Presidente e de um Vogal; 

 
Dada a sua importância no suporte à mobilidade e à livre circulação dos engenheiros 
técnicos e dos engenheiros na europa, deve ainda ser referida a proposta de incentivo 
a uma rápida implementação, no espaço europeu, do cartão ingeneerINGCard. 
 
A FEANI aprovou, sem votos contra, uma proposta onde se advoga que a União Europeia 
adopte, no que à engenharia diz respeito, este cartão para dar forma ao European 
Professional Card (EPC) previsto da directiva comunitária 2005/36 de 7 de Setembro.  
 
No âmbito do Comité Nacional da FEANI, a OET e a OE continuam a desenvolver esforços 
tendo por objectivo acelerar e dinamizar a emissão em Portugal deste cartão. 
 
Foi igualmente decidido que as próximas Assembleia serão: 2014 Gdansk, Polónia e 
2015 Lisboa, Portugal. 
 
Skopje, 5 de Outubro de 2013 
Os Representantes da OET no Comité Nacional da FEANI 


