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COMUNICADO   

CONSELHO DIRETIVO NACIONAL  
7 de abril de 2018  

  

 
 

O Conselho Diretivo Nacional reuniu em Lisboa, no dia 7 de abril de 2018, para abordar 

várias matérias, das quais se destacam:  

 

1. O Conselho Diretivo Nacional congratula-se com o sucesso do 1.º Encontro Luso-

Brasileiro de Engenharia, realizado no passado dia 28 de março, em Lisboa nas 

instalações do Campus Académico do Lumiar, numa organização conjunta entre a 

Ordem dos Engenheiros Técnico e o ISEC Lisboa – Instituto Superior de Educação e 

Ciências. 

Este evento visava aproximar o meio académico ao meio empresarial, desenvolver o 

ensino e o reconhecimento profissional da engenharia e estimular um elo de ligação 

direto entre Portugal e o Brasil.  

Estes objetivos foram alcançados e deram-se passos muito importantes no sentido de 

uma cooperação mútua visando a mobilidade efetiva de profissionais de engenharia 

entre Portugal e o Brasil.  

 

2. Foi igualmente nesse dia assinada a escritura da criação da Associação Lusófona de 

Engenharia, Segurança e Saúde no Trabalho, cuja assembleia de fundação se realizou 

no ano passado no Rio de Janeiro, a qual tem como um dos principais objetivos a 

promoção da cooperação para a mobilidade e reconhecimento mútuo dos profissionais 

de engenharia em todo o mundo lusófono. 

 

3. Foi feito um ponto de situação relativo ao Projeto-Lei 495/XIII, acerca da revisão da 

Lei n.º 40/2015, de 1 de junho, e que após discussão na especialidade na Comissão 

de Economia, Inovação e Obras Públicas, foi vetada pelo senhor Presidente da 

República.  
 

4. Foi feito um ponto de situação acerca da conferência técnica sobre o tema “A 

Engenharia de Segurança – Manutenção, Mobilidade, Segurança e Saúde no 

https://www.oet.pt/portal/index.php/noticias-publicadas/1524-conclusoes-do-1-encontro-luso-brasileiro-de-engenharia
https://www.oet.pt/portal/index.php/noticias-publicadas/1524-conclusoes-do-1-encontro-luso-brasileiro-de-engenharia
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41246
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41246
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41246
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41246


 
COMUNICADO 

CONSELHO DIRETIVO NACIONAL 

 

Página 2  

Trabalho”, a realizar em Luanda (Angola) no dia 18 de abril, numa organização 

conjunta com a Ordem dos Engenheiros Técnicos, Ordem dos Engenheiros de Angola, 

APET-AO (Associação Profissional dos Engenheiros Técnicos de Angola) e ISEC Lisboa. 

Esta conferência contará com a participação de vários representantes de ambos os 

países, destacando-se a presença, para além dos Bastonários da Ordem dos 

Engenheiros de Angola e da Ordem dos Engenheiros Técnicos de Portugal, e da 

Presidente do “ISEC Lisboa”: 

• S. Exª o Ministro da Construção e Obras Públicas de Angola 

• S. Exª a Ministra do Ensino Superior Ciência, Tecnologia e Inovação de Angola 

• Diretor Geral do IRCCOP 

• Bastonário da Ordem dos Arquitetos de Angola 

• Magnífico Reitor da Universidade Agostinho Neto.  
 

5. No seguimento do evento realizado no ano passado, e respondendo ao compromisso 

assumido na altura, a Ordem dos Engenheiros Técnicos irá ser parceira do Congresso 

de Saúde e Segurança Ocupacional e Ambiental - SSOA 2018, agendado para os dias 

26, 27 e 28 de julho, na Cidade da Praia, Cabo Verde.  

Este evento conta com a presença da comunidade técnico-científica, autoridades 

governamentais e os interessados em segurança, saúde ocupacional e ambiental ao 

nível internacional, promovendo a ampla investigação, a partilha de experiências, 

abordagens e conhecimento nos domínios da segurança, saúde ocupacional e 

ambiental, assim como, o desenvolvimento de parcerias para promover a cooperação 

entre investigadores, profissionais, políticos e estudantes de diferentes países.  
 

6. Foi feito um ponto de situação sobre o andamento da aplicação do protocolo firmado 

com a Direção Geral do Território relativamente aos técnicos de cadastro predial.  
 

7. Foi ratificada a intenção de realizar o 1º Congresso da Engenharia dos Países 

CPLP e MERCOSUL, em 2019 ou 2020, sendo nomeado o Engenheiro Técnico Hélder 

Pita para liderar a representação da OET. Para este evento serão convidadas TODAS 

as organizações que representam profissionais de Engenharia no espaço CPLP e 

Mercosul. 
 

8. Foi recebida uma comunicação do Presidente do CONFEA, e foi aprovada a proposta 

de resposta, que contém os princípios subjacentes a esse assunto. 

 

Conselho Diretivo Nacional  

Lisboa, 7 de abril de 2018   


