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ORDEM DOS ENGENHEIROS 
 

ELEIÇÕES PARA O TRIÉNIO 2013 – 2016 
 
 

LISTA A Especialização em Luminotecnia 
 
 

PROGRAMA DE ACÇÃO 
 

 
 
 
Os proponentes desta candidatura transitam da comissão executiva anterior e estiveram na 
origem da criação da especialização de Luminotecnia. Por isso o seu programa assenta 
sobretudo na consolidação dos motivos que estiveram na origem da sua constituição e 
desenvolvimento mais profundo de algumas vertentes, ainda que condicionados pela 
conjuntura pouco favorável que o País apresenta. 
Atingimos a maioridade, consubstanciada pela existência de especialistas em número 
suficiente para justificar uma eleição a que nos submetemos.  
 
 
Sempre assentamos a nossa atuação em cinco vetores - divulgação, promoção, formação, 
cooperação e legislação. 
 
 
Em cada uma destas áreas pensamos desenvolver as seguintes ações. 
 

1. Divulgação – aumentar a notoriedade desta especialização aproveitando os meios 
disponíveis na OE nomeadamente a sua revista e o seu site e utilizar também os seus 
membros. 

 
2. Promoção – quer da especialização quer da iluminação enquanto arte e técnica com 

especial incidência na divulgação das boas práticas sobre as novas tecnologias. A 
alteração significativa de circunstâncias tecnológicas conduz quase sempre no início a 
uma utilização inadequada da mesma que pode provocar o desinteresse dos técnicos 
com o respetivo atraso na progressão do seu desenvolvimento.  

 
3. Formação – realizar mais cursos de formação à semelhança do que foi feito no 

passado, recorrendo à colaboração do CPI e Ordem dos Arquitetos. 
 

4. Cooperação – estreitar mais os laços que temos vindo a desenvolver com as 
instituições citadas no ponto anterior, bem como outras, designadamente AGEFE e 
ADENE  
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5. Legislação – além do contributo que demos na elaboração do RSECE, pretendemos 
iniciar um processo de certificação das profissões relacionadas com a iluminação em 
colaboração com as instituições acima referidas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Candidatos: 

 Henrique Luís Barata Mota (Coordenador) 

 António Manuel Gouveia de Lacerda Moreira (Coordenador Adjunto) 

 José Manuel Monteiro da Silva Cardoso 

 Raul Serafim Barros Silva 

 Silvino Augusto da Conceição Maio 

 Vitor Manuel Nunes Gonçalves Vajão 


