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A Assembleia Representativa Nacional reuniu no dia 10 de abril de 2021, em formato misto 

(presencial e videoconferência), na Sede Nacional em Lisboa, onde foram debatidos diversos 

assuntos, dos quais se realçam os seguintes: 

1. Foi aprovada, nos termos do Artigo 28.º do Estatuto da Ordem dos Engenheiros Técnicos, 

a atribuição da categoria de Engenheiro Técnico Honorário ao Vice-Presidente da Ordem 

dos Engenheiros Técnicos, Engenheiro Técnico Hélder Pita, considerando os relevantes 

serviços prestados à Ordem e à classe dos Engenheiros Técnicos, tendo contribuído com 

sua ação para a dignificação e prestígio da profissão de engenheiro técnico e para a 

construção de uma Ordem Profissional relevante para a vida de Portugal, aquém e além-

fronteiras, e considerando os diversos cargos de liderança de topo da Ordem ao longo de 



mais de 20 anos, nos quais defendeu sempre intransigentemente a classe e a causa dos 

Engenheiros Técnicos, assim como a relevância e a pertinência permanente da sua 

intervenção, honrando o lema da Ordem expresso no seu logotipo (“Paulo Majora 

Canamus”), por proposta do Conselho Diretivo Nacional. 

2. Foi aprovado o Relatório e Contas de 2020, submetido pelo Conselho Diretivo Nacional, 

tendo em conta o parecer do Conselho Fiscal Nacional e a Certificação Legal de Contas 

que teve como prioridade a resposta à crise pandémica provocada pelo Covid’19, mantendo 

em primeira ordem a defesa dos engenheiros técnicos e da engenharia portuguesa. 

3. Foi aprovada a proposta de alteração do Regulamento de Quotização da Ordem dos 

Engenheiros Técnicos (presentemente o Regulamento n.º 887/2016, de 27 de setembro), 

submetida pelo Conselho Diretivo Nacional. 

4. Foi aprovada a proposta submetida pelo Conselho Diretivo Nacional relativamente ao valor 

da quota aplicável para 2022, a qual será fixada em 2% da Remuneração Mínima Mensal 

Garantida (salário mínimo). 

5. Foi igualmente aprovada a proposta submetida pelo Conselho Diretivo Nacional 

relativamente à tabela de emolumentos, quotas e taxas para 2022. 

6. Foi aprovada a proposta de alteração do Regulamento de Peritos da Ordem dos 

Engenheiros Técnicos (presentemente o Regulamento n.º 889/2016), submetida pelo 

Conselho Diretivo Nacional, com parecer do Conselho da Profissão, que vai agora para 

consulta pública. 

7. Foi aprovada a proposta da tabela de despesas de participação dos órgãos dirigentes da 

OET, submetida pelo Conselho Diretivo Nacional. 

8. Foi ainda aprovado um voto de pesar da Assembleia Representativa Nacional pelo 

falecimento dos Engenheiros Técnicos Brito Costa, Graça Gonçalves, Alberto Mesquita, 

Torcato David, Vítor Macedo e David Leite, tendo todos eles exercido funções nos 

diversos órgãos da OET. 

10 de abril de 2021 

A Assembleia Representativa Nacional 


