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A OET participou no Fórum 
das Associações Profissionais 
de Engenharia da CPLP

A OET participou no Fórum das Associações 

Pro�ssionais de Engenharia da CPLP, que foi presidido 

pelo Sr. Bastonário da Ordem dos Engenheiros de 

Angola e o principal objetivo foi promover e reforçar 

as relações entre as associações pro�ssionais de 

engenharia da CPLP.

Esta reunião surge no seguimento do IV Congresso 

Internacional da Ordem dos Engenheiros de 

Angola que decorreu em novembro de 2021.
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Um grupo de alunos dos cursos pro�ssionais de Técnico de 
Construção Civil e de Mecânico de Aeronaves e Material
de Voo, da Escola Pro�ssional Gustave Ei�el, polo do 
Lumiar, realizaram uma visita de estudo à sede da OET. 
Os alunos foram acompanhados pelo Sr. Presidente da 
Secção Regional do Sul, Eng.º Técnico Civil José Delgado, 
que apresentou a reabilitação e o reforço sísmico do 
edifício da sede da OET.
No �nal da visita cada aluno foi presenteado com um 
capacete e colete com o logotipo da OET e o livro “Baixa 
Pombalina – Sede da Ordem dos Engenheiros Técnicos 
– Reabilitação e Reforço Sísmico”, da autoria do Eng.º 
Técnico José Delgado.

Um grupo de alunos dos cursos profissionais 
visita a Sede da OET, em Lisboa

A OET, a partir de 01 de janeiro de 2022 tem um novo 
seguro de responsabilidade civil pro�ssional gratuito e 
disponível para todos os seus membros.

Janeiro . 2022

Tomada de Posse dos Órgãos Eleitos para o
ciclo de 2022 - 2025

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.

Novo Seguro de
Responsabilidade Civil 
Profissional

Durante o mês de janeiro de 2022 irá decorrer a tomada de posse dos Órgãos Eleitos para o ciclo de 
2022 – 2025.
No dia 13 de janeiro de 2022, decorreu, no Auditório Ferreira da Costa, na Sede Nacional em Lisboa, a 
cerimónia da Tomada de Posse para os Órgãos da Assembleia Geral Nacional, do Bastonário, do Conselho 
Jurisdicional, do Conselho Fiscal Nacional, e Direção do Conselho da Pro�ssão, Mesa da Assembleia Repre-
sentativa Nacional e Presidentes e Vice-Presidentes das Secções Regionais.
Tendo em conta a situação pandémica que se vive hoje em Portugal, que tem levado a um número cada 
vez maior de infetados pela nova variante do SARS CoV 2  - ÓMICRON, e tendo em conta que a reunião de 
pessoas cada vez é mais problemática e de grande risco, a OET decidiu que as Tomadas de Posse seriam 
realizadas de forma faseada e em ambiente restrito.  

Mais uma vantagem que a OET proporciona aos seus 
membros – a possibilidade de usufruírem de um 
desconto de 10% na 6.ª edição do curso “Introdução 
aos Eurocódigos Estruturais” promovido pelo ISEL, em 
Lisboa.

Vantagens para os
Membros da OET 

(legenda da esquerda para a direita) 

Eng.º Carlos Mineiro Aires (Bastonário da Ordem dos Engenheiros), 
Dr.ª Paula Franco (Bastonária da Ordem dos Contabilistas Certi�cados), 
Eng.º Técnico Augusto Ferreira Guedes (Bastonário da Ordem dos 
Engenheiros Técnicos), Professor Doutor António Mendonça 
(Bastonário da Ordem dos Economistas), Dr. Pedro Tenreiro Biscaia 
(Vice-Presidente da Ordem dos Advogados), Professor António Lopes 
(Bastonário da Ordem dos Fisioterapeutas), e Dr. João Pedro Amorim 
(em representação da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de 
Execução).

(legenda da esquerda para a direita)

José Manuel Sousa (Vice-Presidente), Isabel Martins (Vice-Presidente), 
Augusto Ferreira Guedes (Bastonário), Maria do Céu Rodrigues 
(Vice-Presidente), e António Lousada (Vice-Presidente).

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

