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O Conselho Diretivo Nacional e a Assembleia de Representantes estiveram reunidos em 

Lisboa, no dia 14 de outubro de 2017, para abordar várias matérias, das quais se destacam: 

1. Foi informado o ponto de situação da ALEngSHST - Associação Lusófona de 

Engenharia, Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, associação que visa assegurar a 

livre circulação em todos os países da CPLP. 

2. Foi aprovado o Plano de Atividades e Orçamento para 2018, este ano antecipado 

devido às Eleições que serão realizadas em novembro de 2017. Destaca-se a 

estabilidade orçamental sem qualquer aumento no valor das quotas e eliminando os 

custos das declarações, o terá que ser conseguido com o aumento de membros com as 

quotas em dia. 

3. Foi iniciado o processo de revisão dos estatutos da OET, no sentido de colmatar 

algumas lacunas presentes nos atuais estatutos. 

4. Foi aprovado o documento de proposta de revisão das Leis 40/2015, de 1 de junho, e 

41/2015, de 3 de junho. Seguidamente dar-se-á início à discussão com os grupos 

parlamentares. 
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5. O Conselho Diretivo Nacional informou que, após a convocatória das Eleições para os 

Órgãos Nacionais, Órgãos Regionais e Direções dos Colégios da Especialidade, a 

Comissão Eleitoral informou que deu entrada dentro do prazo definido no calendário 

eleitoral, uma lista candidata às eleições para o quadriénio 2018-2021, cujo primeiro 

subscritor é o Engenheiro Técnico Augusto Ferreira Guedes. Após verificados os 

documentos entregues, nos termos do nº 1 do Artigo 66º do Estatuto da OET, a mesma 

foi considerada conforme, tendo-lhe sido atribuída a Letra A (lista única). 

6. A Ordem dos Engenheiros Técnicos esteve presente na assembleia geral da FEANI de 

6 de outubro de 2017, em Viena, representada pelo Bastonário (Augusto Guedes) e 

por dois Vice-Presidentes (Hélder Pita e António Lousada). Foi reeleito para um novo 

mandato, que muito honra Portugal e a Engenharia Portuguesa, com números 

esmagadores (94 votos a favor e 1 contra) o Engenheiro José Vieira como Presidente 

da FEANI – Federação Europeia das Associações Nacionais de Engenharia. Foi 

aprovado um voto de regozijo da Ordem dos Engenheiros Técnicos por essa reeleição. 

7. A secção regional da Madeira da Ordem dos Engenheiros Técnicos promoveu uma 

visita técnica ao local de construção Hotel Savoy (Funchal), que incidiu especialmente 

no projeto de estruturas e compatibilização de especialidades em obra, tendo contado 

com cerca de 40 visitantes. 

8. A Ordem dos Engenheiros Técnicos aproveitou a deslocação à Madeira para anunciar 

que está a trabalhar numa proposta para melhorar a acessibilidade aérea à ilha da 

Madeira, a qual será disponibilizada ao Governo Regional aquando da tomada de posse 

dos novos órgãos sociais regionais, até ao final do ano de 2017. 
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