
 
COMUNICADO  

CONSELHO DIRETIVO NACIONAL 
Lisboa, 23 de novembro de 2019 

O Conselho Diretivo Nacional da Ordem dos Engenheiros Técnicos reuniu-se na Sede Nacional em 
Lisboa, para abordar diversas matérias, das quais se destacam: 

1. A apresentação do Plano de Atividades e Orçamento para 2020, tendo em conta o parecer do 
Conselho Fiscal Nacional, que foi aprovado por unanimidade dos presentes, salientando a 
continuação do trabalho árduo e exigente em diversas frentes, do qual se salienta a intervenção 
atenta e ativa da OET na alteração e na criação do diversificado quadro legislativo que 
contempla a ação dos Engenheiros Técnicos, seja na área da engenharia seja noutras áreas 
com esta relacionadas. De igual modo, foi salientada a necessidade de continuar a assegurar 
o diálogo (e o apoio), cada vez mais necessário, com as escolas que formam profissionais de 
engenharia adequando as condições de admissibilidade à OET. Internamente, a OET 
continuará a desenvolver o seu trabalho na definição e aplicação das regras e competências 
relativas à profissão de Engenheiro Técnico, nomeadamente no que se refere aos Atos de 
Engenharia, nas suas várias especialidades. O objetivo para os próximos anos é que a Ordem 
dos Engenheiros Técnicos continue na liderança da Engenharia Portuguesa, e na vanguarda 
da modernização administrativa e simplificação do exercício profissional, mantendo o 
prestígio e a confiabilidade que sempre foi nosso apanágio. 
 

2. O projeto de alteração ao Regulamento n.º 549/2016 - Regulamento dos Atos de Engenharia 
dos Engenheiros Técnicos, que esteve em consulta pública de 16 de setembro até 16 de 
outubro, foi aprovado, sendo agora submetido à Assembleia Representativa Nacional. 

3. Foi aprovada a alteração para a certificação de entidades formadoras e para a formação 
contínua dos membros. 

4. Igualmente foi aprovada a atualização da base de dados relativa aos graus académicos 
concluídos pelos membros. 

5. Foi apresentada uma proposta de alteração ao Regulamento n.º 511/2016 - Regulamento de 
Registo e Inscrição na Ordem dos Engenheiros Técnicos. 
 

6. Foi aprovada a proposta de protocolo de cooperação com a Autoridade Nacional de 
Emergência e Proteção Civil, no âmbito da segurança contra incêndio em edifícios que regula 
o reconhecimento dos técnicos responsáveis pela elaboração de projetos de especialidade de 
segurança contra incêndio e medidas de autoproteção, das 2ª, 3ª e 4ª categorias de risco, de 
acordo com o preceituado no artigo 15º-A do RJSCIE. 
 

7. O Conselho Diretivo Nacional aprovou a realização do V Congresso da OET na Madeira, para 
os meses de junho ou julho de 2021. 
 



8. O Fórum Regional do Centro das Ordens Profissionais (FoRCOP) realizou no passado dia 21 
de novembro, no auditório do ISEC (Instituto Superior de Engenharia de Coimbra) uma mesa 
redonda subordinada ao tema "Ordens Profissionais e a Sociedade - A economia regional, 
nacional e internacional e a responsabilidade social das Ordens Profissionais", para debater 
questões concretas como o desenvolvimento da região centro a nível económico, cultural e 
social, bem como a produção de riqueza geradora de crescimento, inovação, emprego, 
produtividade e exportação. A Secção Regional do Centro da OET (membro integrante 
do FoRCOP) foi uma das entidades da Comissão Permanente responsável pela organização 
deste evento. 
 

9. Foram apresentadas as últimas notícias sobre a 21ª edição do CONEST - CONGRESSO 
NACIONAL DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, que decorreu de 6 a 
8 de novembro, em Teresina, no estado do Piauí, no Brasil. A OET foi uma das entidades 
convidadas e foi representada pelo Bastonário e pelos Vice-Presidentes Hélder Pita e António 
Lousada. O congresso contou com a presença de vários profissionais do Brasil, Portugal, etc.. 
Nesse evento, o Vice-Presidente da OET, Engenheiro Técnico Hélder Pita, foi um dos 
homenageados. À margem deste evento, a OET celebrou uma intenção de acordo de 
aproximação técnica e cultural com o CREA-PI, tal como tinha acontecido no evento anterior. 

10. A Ordem dos Engenheiros Técnicos prestou homenagem ao Professor Constantino Soares, 
atribuindo-lhe a Medalha de Mérito como reconhecimento pelo contributo relevante, a sua 
ação e mérito pessoal para o progresso da Engenharia e para o bem comum.  

11. A Ordem dos Engenheiros Técnicos esteve presenta na Semana da Reabilitação Urbana no 
Porto, no passado dia 13 de novembro, com uma conferência subordinada ao tema “Um novo 
regime legal à Reabilitação Urbana - Academia da Reabilitação”. 

12. A Secção Regional da Madeira da Ordem dos Engenheiros Técnicos esteve em Bruxelas, 
numa ronda de reuniões com eurodeputados da Madeira e das Canárias, para abordar assuntos 
relacionados com os vários desafios no sector da engenharia, tais como o papel dos delegados 
concelhios, os estudos e propostas da OET para o aeroporto da Madeira, e a Associação de 
Engenharia da Macaronésia, cujos representantes dos colégios de engenharia de Tenerife e 
Las Palmas e também de Cabo Verde acompanharam a comitiva da OET. 

13. Foi aprovada a proposta de protocolo com a Ordem dos Engenheiros de Cabo Verde. 

14. Foi aprovada uma reclamação ao projeto de Regulamento de Inscrição e Estágio da Ordem 
dos Arquitetos, que se encontra em consulta pública até ao próximo dia 29/11/2019, por este 
conter definições de atos próprios da profissão de arquitetos que não se encontram em 
conformidade com a Lei. 

15. É com grato prazer que a Ordem dos Engenheiros Técnicos recebe a notícia da eleição do 
Senhor Engenheiro José Vieira (Presidente da FEANI), para o cargo de Presidente da 
Federação Mundial das Associações Profissionais de Engenharia (WFEO).A Ordem dos 
Engenheiros Técnicos endereça as suas calorosas felicitações por esta eleição e deseja os 
maiores sucessos no desempenho das funções. 

Conselho Diretivo Nacional  
Lisboa, 23 de novembro de 2019   

https://www.conest2019.com.br/
http://www.conest2019.com.br/autoridades.php
https://www.oet.pt/downloads/eventos/21CONEST/TermoIntencaoAcaodoCREA-PI.pdf
https://www.oet.pt/downloads/eventos/21CONEST/TermoIntencaoAcaodoCREA-PI.pdf
https://www.wfeo.org/

