
MENSAGEM DE BOAS FESTAS
Caras e Caros Colegas,

Aproximamo-nos de um novo ano e estamos a �ndar mais um ano particularmente desa�ante quer a nível nacional 
quer a nível mundial. 

Quero aproveitar esta oportunidade para enaltecer o contributo de todos para que esta Ordem continue a seguir o 
caminho de prestígio que tem percorrido e que hoje nos dá a certeza de ter na OET uma associação que defende 
intransigentemente a Engenharia e a sua prática pelos Engenheiros Técnicos.

A OET, em conjunto com os seus membros, seguramente que continuará a intervir com a exigência e o rigor que têm 
caraterizado a sua ação, sempre pautada pela defesa quer de Portugal, quer da engenharia Portuguesa, quer dos 
legítimos interesses e prestígio da classe pro�ssional dos Engenheiros Técnicos.   

Passados estes anos, torna-se premente a participação ativa dos Engenheiros Técnicos nos locais onde vivem ou 
trabalham, no cumprimento do nosso dever comum de contribuir para o bem-estar das populações, sendo a nossa 
intervenção igualmente, fundamental para o progresso do país. A identi�cação de situações que carecem de 
resolução será uma das grandes batalhas em que nos iremos envolver.

Um agradecimento especial a todos os nossos Colegas falecidos e que nos acompanharam ao longo de muitos anos 
ajudando a construir esta Ordem Pro�ssional.

Quero desejar a todos quer pessoal e pro�ssionalmente que 2023 seja um ano repleto de sucessos e que sejamos 
capazes de superar e�cazmente os desa�os futuros, com renovada esperança, coragem e otimismo.

Desejo a todos Boas Festas e um Feliz Ano Novo, no calor da família e amigos, com muita saúde e que conjugados 
com a realização pessoal nos dará esperança e alegria para o novo 2023, porque o resto nós SABEMOS FAZER.
Saber fazer, fazer bem e à primeira.

É por isso que somos, com orgulho, Engenheiros Técnicos.

O Bastonário
Augusto Ferreira Guedes
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A sessão de abertura da Convenção da Construção, que teve lugar no dia 13 de dezembro no Grande 
Auditório do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), foi o palco escolhido para a assinatura do 
Memorando de Entendimento para a Uniformização de Procedimentos Administrativos em Operações 
Urbanísticas, uma iniciativa da Ordem dos Arquitectos.
Este foi subscrito pela Ordem dos Engenheiros Técnicos, Ordem dos Engenheiros, Associação Portuguesa 
dos Arquitectos Paisagistas, Associação Portuguesa de Projectistas e Consultores, Instituto dos Mercados 
Públicos do Imobiliário e da Construção, Confederação Empresarial de Portugal, Associação de Empresas 
de Construção e Obras Públicas e Serviços, Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públi-
cas e pela Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários.
Esta cerimónia contou com a presença da Senhora Secretária de Estado da Habitação, Dra. Marina 
Gonçalves.

Assinatura do Memorando de Entendimento

O Bastonário da OET, Augusto Ferreira Guedes, fez uma intervenção na sessão do 1.º Fórum Técnico de 
Empreendedorismo e Desenvolvimento, realizado no salão nobre do IPL, uma organização do Governo 
da República de Angola.
Na sessão de abertura estiveram, também, presentes o Presidente do IPL, Prof. Doutor Elmano Margato, 
S. Exa. o Ministro da Economia e Planeamento de Angola, Dr. Mário João, e o Embaixador de Angola, Dr. 
Carlos Fonseca.

Intervenção do Bastonário da OET



A missão e os objetivos do FoLESST foram apresentados na cidade de Recife, no Brasil, no dia 23 de 
novembro, durante o 24.º Congresso Nacional de Engenharia e Segurança no Trabalho, em Assembleia 
Magna.
A OET faz parte da composição do FoLESST e, representada pelo Eng.º Téc. Luís Almeida, manifestou 
o seu compromisso e apoio ao FoLESST na persecução dos seus objetivos.

I Fórum Lusófono de Engenharia, Segurança e Saúde 
no Trabalho, FoLESST

A nova tabela de emolumentos, quotas e taxas da OET foi publicado em Diário da República a 
Deliberação n.º 1341/2022.

Esta nova tabela entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2023.

Nova tabela de emolumentos, quotas e taxas da OET 
para 2023



A OET celebrou mais um protocolo, tendo sempre 
em vista vantagens para os seus membros e 
funcionários.

A OET celebrou protocolo com a Farmácia Estácio



- Área da Saúde -

https://www.facebook.com/oetordemdosengenheirostecnicos/
https://pt.linkedin.com/company/ordem-dos-engenheiros-tecnicos
https://www.youtube.com/@oet-ordemengenheirostecnic1430
https://www.oet.pt/portal/

