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No dia 16 de julho de 2022, o Conselho Diretivo Nacional reuniu-se na Sede Nacional em Lisboa, 

em formato misto (presencial e videoconferência), para discutir diversos assuntos de interesse, dos 

quais se destacam:  

1. Com o intuito de reduzir custos financeiros e ambientais, foram aprovadas implementar: 

a) emissão do cartão em formato virtual/digital através do SEDApp sendo que a sua 

emissão em plástico, mediante solicitação expressa dos membros, com um custo que 

será suportado pelos mesmos; 
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b) emissão de vinhetas (para os membros que se encontrem com a sua situação 

regularizada perante a Ordem), que servirão exclusivamente para autenticar 

relatórios técnicos dos Engenheiros Técnicos (não se aplicam às declarações para os 

atos profissionais), cujo custo será suportado pelos membros; 

c) Continuação da produção da agenda em papel, as quais só serão enviadas pelas 

Secções Regionais para os membros que o solicitarem, sem custos para os membros. 

2. Foi aprovado o modelo de atribuição de um Subsídio de Compensação para as Secções 

Regionais, que serão cofinanciados pelo CDN para auxiliar a suportar as despesas com os 

congressos regionais. 

3. A OET congratula-se com a aprovação na generalidade do Projeto de Lei 108/XV/1 que 

altera a Lei n.º 2/2013 que regula o acesso às atividades profissionais (Lei das Ordens) e 

aguarda com tranquilidade as discussões que permita manter as Ordens existentes, 

reforçando a credibilidade do sistema e impeça os monopólios dos profissionais instalados.  

4. Foi aprovada uma proposta de alteração aos Estatutos da Ordem dos Engenheiros Técnicos, 

antecipando uma tomada de posição da OET na implementação da adaptação estatutária à 

nova lei das Ordens. 

5. A OET felicita o Engenheiro Técnico Duarte Caldeira pela comemoração dos seus 80 anos, 

durante os quais deu um importante contributo para a engenharia agrária na Região 

Autónoma da Madeira e que se mantém ativo como produtor de vinho. 

6. A OET congratula-se com a eleição do Professor Doutor António Mendonça, Bastonário da 

Ordem dos Economistas, para o cargo de Presidente do CNOP – Conselho Nacional das 

Ordens Profissionais. 

7.  A OET congratula-se com a nomeação do Engenheiro Carlos Mineiro Aires para o cargo 

de Presidente do CSOP - Conselho Superior das Obras Públicas, felicita-o pela nomeação e 

deseja-lhe as maiores felicidades no desempenho das suas novas funções. 

 

Lisboa, 16 de julho de 2022 

O Conselho Diretivo Nacional 


