COMUNICADO
CONSELHO DIRETIVO NACIONAL
4 de setembro de 2021

O Conselho Diretivo Nacional reuniu em formato misto (presencial e videoconferência) no dia
4 de setembro, com as seguintes deliberações:
1. Foi aprovado por unanimidade um voto de pesar pelo falecimento do colega Manuel
António Silva Morais. O Engenheiro Técnico Manuel Morais exerceu diversos cargos nos
órgãos estatutários da ANET e da OET, e contribuiu sempre de forma ativa para a
dignificação e prestígio da profissão de Engenheiro Técnico. Foi Presidente da Secção
Regional da Madeira e, atualmente, desempenhava as funções de Presidente do
Conselho Fiscal Nacional.
2. Foram analisadas as reflexões resultantes da conferência promovida pela Secção
Regional do Norte para comemorar o DIA NACIONAL DO ENGENHEIRO TÉCNICO,
subordinada ao tema OET - QUE FUTURO QUEREMOS PARA A NOSSA ORDEM?
3. Foi apresentado o ponto de situação relativo às eleições para os Órgãos Nacionais,
Órgãos Regionais e Direções dos Colégios de Especialidade da OET, marcadas para o
dia 11 de novembro. Foi informado o conselho que foi adjudicado o sistema de votação
eletrónica, e foi deliberado que haverá mesas para a votação presencial em todas as
sedes das secções regionais, tendo ainda sido discutida a possibilidade de abrir uma
mesa de votação na delegação da OET em Angra do Heroísmo.
4. Foi aprovada a tabela de despesas de participação e remuneração, com entrada em vigor
a partir de 1 de janeiro de 2022.
5. No seguimento do lançamento dos Programas de financiamento às Instituições de Ensino
Superior, Programa Impulso Jovem STEAM (cujo objetivo é aumentar a graduação
superior de jovens em áreas STEAM) e Programa Impulso Adultos (que pretende reforçar

e diversificar a formação pós-secundária, garantindo respetivamente a reconversão e
atualização de competências dos profissionais adultos), ambos no âmbito do Plano de
Recuperação e Resiliência, foi presente uma proposta de participação no consórcio
“Upgrade2Grow” que conta, no momento, com 10 Instituições de Ensino Superior, com
cerca de 7000 alunos. As atividades que serão desenvolvidas neste consórcio estão
relacionadas com as áreas de:
a) Engenharia e Tecnologias;
b) Segurança de Bens e Pessoas;
c) Aeronáutica e Aviação Civil.
O Conselho Diretivo Nacional aprovou por unanimidade a aceitação do convite e
participação da OET como parceira nesse consórcio.
6. A ADENE convidou a OET para integrar a “Rede de Compromisso AQUA+”, que visa
identificar oportunidades de melhoria da eficiência do uso da água em edifícios. Colocada
a proposta à votação foi a mesma aprovada por unanimidade.
7. O
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a
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à

Associação Calçada Portuguesa, que tem como finalidade a proteção, valorização,
promoção e internacionalização da calçada portuguesa, enquanto património cultural e
factor de identidade de Lisboa e de Portugal e que constitui uma pegada cultural da
presença dos portugueses no Mundo.
8. Foi aprovado dar corpo à campanha de comemoração dos 170 anos da classe dos
Engenheiros Técnicos, a levar a efeito no ano de 2022.
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