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A Assembleia Representativa Nacional da Ordem dos Engenheiros Técnicos reuniu no dia 28 de 

novembro, em formato misto (presencial e videoconferência), tendo sido debatidos diversos assuntos, dos 

quais se realçam os seguintes: 

1. Foi aprovado um voto de pesar pelo falecimento do Engenheiro Técnico Alberto Pereira Mesquita, 

membro da Assembleia Representativa Nacional da OET – Ordem dos Engenheiros Técnicos. Foi 

informada a Assembleia que o Engenheiro Técnico Paulo Martins passa a ser membro efetivo 

desta assembleia. 

 

2. Foi aprovado por unanimidade o plano de atividades e orçamento para 2021 (só acessível após 

autenticação SEDAP) da Ordem dos Engenheiros Técnicos, submetido a esta assembleia pelo 

Conselho Diretivo Nacional. Este documento contém as linhas de orientação da atividade da OET 

para 2021, tendo como foco principal a resposta à crise pandémica que o país atravessa, 

prosseguindo a linha de concretização do programa que a Ordem dos Engenheiros Técnicos tem 

vindo a realizar, mantendo como prioridade a defesa dos engenheiros técnicos e da engenharia 

portuguesa. 

https://www.oet.pt/portal/index.php?option=com_sedap&task=Download&file=PAO2021.pdf


 

3. Foi aprovada por unanimidade a Proposta do CDN relativamente à passagem à situação de 

Engenheiro Técnico de Nível 2, conforme os estatutos. 

 

4. No seguimento da adesão da OET à louvável iniciativa de cidadãos, que tem como missão a de 

mapear edifícios públicos abandonados e, bem assim, apresentar propostas e recomendações para 

a respetiva melhoria e/ou utilização dos mesmos, visar a promoção do aproveitamento de recursos 

existentes bem como da segurança das pessoas e bens no âmbito da atividade de construção, foi 

informado que a OET deliberou produzir uma plataforma que, inicialmente, será utilizada pelos 

nossos membros e, assim que estiver testada, oferecer à plataforma “edifícios abandonados”, na 

qual os Delegados Distritais e de Ilhas e os Delegados Concelhios possam inserir os seus 

contributos.  

 

Assembleia Representativa Nacional 

 

Lisboa, 28 de novembro de 2020  

https://www.oet.pt/downloads/Propostas/PassagemET2-Final.pdf
https://www.oet.pt/downloads/Propostas/PassagemET2-Final.pdf

