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A RTP Madeira entrevistou 
o Sr. Bastonário da OET

A RTP Madeira entrevistou o Sr. Bastonário da 

OET, Eng.º Augusto Ferreira Guedes, onde 

destaca o enorme contributo dos engenheiros 

técnicos na revitalização da economia local e do 

seu desenvolvimento, bem como as preocu-

pações ambientais e a importância de reabilitar 

edifícios antigos, tornando-os sustentáveis, em 

vez de os substituir por novos.
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No dia 11 de novembro os membros da OET elegeram 
órgãos nacionais, regionais e direções dos colégios de 
especialidade para o ciclo de 2022-2025. 

Para se exercer o direito de voto, estavam disponíveis, como é 
habitual, três opções: voto presencial, por correspondência 
ou votação eletrónica, através do site da oet. 

A lista A, sob o lema: O Orgulho de Ser e Saber Ser, 
Engenheiro Técnico, foi a vencedora e os resultados 
eleitorais e tomada de posse estão acessíveis no site da 
OET. 

OET, Eleições 2022 – 2025

A OET marcou presença no IV Congresso Internacional 
da Ordem dos Engenheiros de Angola, que decorreu 
nos dias 18 e 19 de novembro, em Luanda.

Semana da Reabilitação 
Urbana – Seminário:
O Impacto da Mobilidade 
Verde e os Desafios dos 
Edifícios NZEB

Com Estatuto publicado pela Lei 157/2015, de 17 de setembro, foi criada pela
Lei n.º 47/2011, de 27 de junho, pela redenominação da ANET - Associação Nacional 

dos Engenheiros Técnicos, criada pelo Dec. Lei n.º 349/99, de 2 de setembro.

A OET no IV Congresso
Internacional da Ordem dos 
Engenheiros de Angola

O Vice-Presidente da OET, Eng.º José Manuel 
Sousa, e o Presidente do Colégio de Engenharia 
Mecânica da OET, Eng.º João Sousa, participaram 
na Semana de Reabilitação Urbana, no seminário 
que decorreu no dia 25 de novembro e que foi 
coorganizado pela OET, pela Schmitt Elevadores e 
pela Vida Imobiliária.  
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A OET assumiu um apoio de cinco mil euros ao jovem 
Roberto Mukeba, com o objetivo de o ajudar na 
continuidade dos seus estudos e no desenvolvimento 
do seu projeto de engenharia tecnológica.

Solidariedade: Apoiar,
Incentivar, Motivar, Investir…

Com o objetivo de sensibilizar, informar e preparar para o 
risco sísmico, a OET associou-se a este importante exercício 
público.

Exercício Público “A Terra Treme”

Todos os regulamentos, comunicados e outros assuntos pertinentes estão disponíveis para consulta no site da OET.

Atualização constante do site da OET

Fotogra�as: Televisão Pública de Angola

https://www.facebook.com/oetordemdosengenheirostecnicos/
https://www.instagram.com/OET_Ordem_Eng_Tecnicos/

