Notícias

Projeto de Requalificação da 2.ª Circular, em Lisboa
Ordem dos Engenheiros apresenta contributos no âmbito da Consulta Pública

A

Ordem dos Engenheiros (OE), através da Comissão de Especialização em Transportes e Vias de Comunicação e do
Colégio Nacional de Engenharia do Ambiente, organizou a 25 de
janeiro de 2016 uma sessão de debate sobre o Projeto de Requalificação da 2.ª Circular, em Lisboa, associando-se deste modo à
Consulta Pública promovida pela Câmara Municipal.
Com base nas discussões havidas e nas apresentações efetuadas,
a OE elaborou uma lista de conclusões e propostas que submeteu
à consulta pública como contributo para a tomada de uma decisão que incorpore as melhores soluções a adotar no desenvolvimento do projeto, nomeadamente a reabilitação do sistema de
drenagem, a repavimentação, a renovação da sinalização vertical
e horizontal, a substituição do sistema de iluminação pública para

uma solução mais eficiente do ponto de vista da iluminância e
com menor consumo energético, a reformulação de alguns nós
rodoviários, dotando-os de configuração e traçado que facilitem
a fluidez e garantam maior segurança.
Entre várias outras recomendações feitas pela OE, encontra-se a
revisão do projeto no que concerne ao separador central, com
3,5 m de largura, onde serão plantadas árvores, não tendo instalado um adequado sistema de retenção de veículos, e dispondo
apenas de um lancil com 35 cm de altura ao longo da sua extensão.
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• Consulte as propostas da Ordem dos Engenheiros em
http://www.ordemengenheiros.pt/pt/atualidade/noticias/
projeto-de-requalificacao-da-2-a-circular-em-lisboa-1
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o contexto do Dia Nacional do Engenheiro de Cabo Verde,
que decorreu entre 28 de abril e 4 de maio, nas Cidades da
Praia e de Mindelo e na Ilha do Sal, a Ordem dos Engenheiros
(OE) de Cabo Verde prestou uma homenagem ao Bastonário da
OE de Portugal, Eng. Carlos Matias Ramos, “pelo seu contributo
em prol do desenvolvimento da OE de Cabo Verde”. A placa de
homenagem foi entregue ao Bastonário pelo Presidente da República de Cabo Verde, Dr. Jorge Carlos Fonseca. •

antigo Bastonário da Ordem
dos Engenheiros e Presidente Honorário da Academia
de Engenharia, Eng. Armando
Lencastre, foi a personalidade
eleita, por unanimidade, pelo
Conselho Estratégico da Green
Business Week, presidido pelo
Eng. Francisco Sanchez, para
atribuição do Prémio Carreira
AcquaLive 2016.
Este Prémio, instituído em 2012 pela AIP - Associação Industrial
Portuguesa e pela PPA - Parceria Portuguesa para a Água, de que
a Ordem dos Engenheiros faz parte, “destina-se a assinalar, distinguir e celebrar uma personalidade de reconhecido mérito, que
ao longo de todo um percurso de vida tenha contribuído de forma
notável para o progresso da gestão e utilização sustentável da
água em Portugal”. •

Inscrição de novos Membros
Medidas excecionais em vigor até 31 de dezembro de 2016

D

e modo a dar cumprimento ao estipulado no novo Estatuto da Ordem
dos Engenheiros (OE), bem como tendo
em vista a regularização da situação associativa de alguns dos seus Membros, o
Conselho Diretivo Nacional deliberou colocar em prática algumas medidas excecionais, que estarão em vigor até 31 de
dezembro de 2016.
De entre essas medidas, consta a reativação
da inscrição de Membros cujo registo na

OE se encontre cancelado ou suspenso
por não pagamento de quotas, mediante
a liquidação da totalidade do valor das
quotas do ano corrente (120 euros), isentando-os da taxa normal de reativação; a
redução, em 50%, do valor da joia de admissão à OE, ficando este valor fixado em
75 euros durante este período; face ao
inscrito no Art.º 7.º, n.º 5 do Estatuto da
OE, em que os trabalhadores da função
pública que pratiquem Atos de Engenharia

terão que se encontrar inscritos na OE,
o Conselho Diretivo Nacional deliberou a
aplicação de medidas igualmente excecionais dirigidas a estes trabalhadores que
comprovem possuir mais de cinco anos
de atividade profissional na área da Engenharia.
Estas medidas podem ser consultadas diretamente pelo candidato interessado junto
da Secretaria da Região da Ordem correspondente à sua área de residência. •
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