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ORDEM DOS ENGENHEIROS 
 

ELEIÇÕES PARA O TRIÉNIO 2013 – 2016 
 
 

LISTA A Especialização em Engenharia Sanitária 
 
 

PROGRAMA DE ACÇÃO 
 

Plano de Atividades:  
 

A lista candidata à Comissão Executiva, propõe-se realizar durante o triénio 2013/2016, um 
conjunto de ações para a dinamização da especialização em Engenharia Sanitária em 
articulação e colaboração com os órgãos sociais da Ordem dos Engenheiros. 
 

Em conformidade com os Estatutos da Ordem dos Engenheiros e Regulamento das 
Especializações, as suas atribuições gerais consistem na dinamização da atividade no sector 
de Engenharia Sanitária, nomeadamente através da melhoria de qualidade do exercício da 
profissão, da realização de ações de formação e da atribuição do título de especialista. 
 

A atividade da comissão desenvolver-se-á assim nos seguintes eixos: 
 

1- Divulgar e promover o Documento “O exercício da atividade de Engenharia Sanitária”, 
aprovado pelos Engenheiros especialistas. 

2- Promover a atualização e o aumento do número de especialistas em engenharia sanitária; 

3- Reforçar a divulgação da Especialização junto dos Colégios e restantes Especializações da 
Ordem dos Engenheiros, promovendo ações conjuntas, nomeadamente: 

a) Visitas técnicas; 

b) Conferências e Seminários 

4- Promover a divulgação da Especialização na sociedade procurando dar-se uma maior 
visibilidade da mesma, pelo reconhecimento do papel profissional fundamental dos seus 
membros, face aos problemas da sociedade na sua área de atividade; 

5- Promover ações técnicas conjuntas ou associar-se a ações desenvolvidas por associações 
do sector que potenciem a divulgação da Especialidade e a atualização de conhecimentos 
dos técnicos do setor; 

6- Promover e desenvolver ligações com as Escolas de Ensino Superior e Organismos de 
Investigação nesta área. 
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Candidatos: 

- António Jorge Silva Guerreiro Monteiro (Coordenador) 

- José Manuel de Saldanha Gonçalves Matos (Coordenador Adjunto) 

- Pedro Manuel Laginha dos Santos 

- Jose Pedro Couceiro Couto Lopes 

- António Alberto Corte-Real Frazão 

- Maria José Cabrita Bento Franco 

- Maria do Céu de Sousa Teixeira de Almeida 
 
 

 


