COMUNICADO
CONSELHO DIRETIVO NACIONAL
26 de fevereiro de 2022

O Conselho Diretivo Nacional reuniu-se, em formato misto (presencial e videoconferência), na Sede Nacional
em Lisboa no dia 26 de fevereiro, para discutir diversos assuntos de interesse, dos quais se destacam:
1.

Foi aprovado por unanimidade um voto de pesar pelo falecimento do Presidente do Conselho
Jurisdicional da OET, António Almeida Completo. O nosso colega ingressou na APET – Associação
Portuguesa de Engenheiros Técnicos em 1992 e foi membro do Conselho Deontológico entre 1994 e
1999. Foi Vice-Presidente do Colégio de Engenharia Agrária entre 1994 e 1999. Na ANET – Associação
Nacional dos Engenheiros Técnicos, desempenhou as funções de Presidente do Colégio de
Engenharia Agrária entre 2002 e 2005. Foi ainda Provedor do Cliente dos Engenheiros Técnicos de
2006 a 2007. Foi ainda Coordenador Nacional dos processos eleitorais para os Órgãos Nacionais,
Regionais e Direções dos Colégios de Especialidade, nas eleições de 2005, 2008, 2011, 2017 e
2021. Na Ordem dos Engenheiros Técnicos desempenhou as funções de Presidente da Assembleia
Geral Nacional entre 2011 e 2014, Vice-Presidente da Assembleia Geral Nacional, de 2014 a 2017 e
Presidente do Conselho Jurisdicional da OET, desde 2017 até à presente data.

2.

Foi discutida a questão da falta de quadros superiores em engenharia em Portugal, e a posição da
OET acerca deste assunto está vertida nas ações que tem empreendido nos últimos anos,
trabalhando de forma ativa para a supressão dos bloqueios e obstáculos artificiais à entrada no
mercado profissional dos diplomados com cursos superiores em engenharia, propondo o aumento o
número de vagas em cursos de engenharia e promovendo a atratividade dos cursos e da profissão.

3.

Foram apresentadas as propostas de nomeação para a constituição dos gabinetes técnicos regionais,
grupos de trabalho e das comissões instaladoras dos núcleos de especialização, delegados distritais
e de ilhas, colégios regionais, assim como para o gabinete técnico nacional.

4.

Foi apresentada a proposta para a realização dos Seminários/Jornadas dos Colégios de Especialidade
e pelos Congressos Regionais da OET, que irão decorrer ao longo do presente ano, antecedendo o V

Congresso Nacional da OET que tem a sua realização agendada para o final deste ano, com o seguinte
calendário:
a. Encontros/Jornadas por especialidade (a calendarizar até junho)
b. Congressos Regionais (datas a confirmar)
i. Sul: 17 e 18 de junho (Tomar)
ii. Açores: 17 e 18 de setembro (Pico)
iii. Centro: 23 de setembro (Coimbra)
iv. Norte: 7 e 8 de outubro (local a designar)
c. V Congresso Nacional: 21 e 22 de outubro (Funchal)
5.

Foi assinado um protocolo que estabelece a colaboração entre o Município de Lisboa e a OET
relativamente às ações a desenvolver no âmbito do ReSist, Programa Municipal de Promoção da
Resiliência Sísmica do Parque Edificado, Privado e Municipal e Infraestruturas Municipais, conforme
Deliberação n.º 861/CM/2020, publicada no 2.º Suplemento ao Boletim Municipal n.º 1401, de 23
de dezembro de 2020.

6.

Foi aprovada a celebração de um protocolo com a AGET - Associação Guineense de Engenheiros
Técnicos.

7.

Foram aprovados os procedimentos de inscrição relativos ao art.º 3º do novo Regulamento de
Estágio – Regulamento n.º 184/2022, de 21 de fevereiro.

8.

Foi aprovada a metodologia de preenchimento da vacatura de cargos dos órgãos estatutários da OET.

9.

Foi aprovada a participação no evento WOCSDICE EXMATEC 2022 (3 a 6 de maio) em Ponta Delgada.

10.

A OET deliberou marcar presença nos seguintes eventos:
a. III ENEST – Encontro Nacional dos Engenheiros de Segurança do Trabalho que irá decorrer
entre 27 e 29 de abril de 2022, na Universidade Vila Velha (ES, Brasil).
b. Conferência alusiva ao Dia Nacional de Prevenção e Segurança do Trabalho, uma organização
do Instituto de Segurança e Saúde Ocupacional, em Cabo Verde, nos dias 27 e 28 de Abril,
juntamente com a Assembleia-Geral da Associação de Engenharia da Macaronésia (AEM).
c. World Engineering Summit da Federação Mundial das Associações Profissionais de
Engenharia (WFEO), entre 4 e 11 de março de 2022, onde será discutida a candidatura da
OET a membro afiliado.
d. Assembleia-Geral da ISHCCO - International Safety and Health Construction Coordinators
Organization (7 e 8 de abril).

11.

Face à incapacidade de dar um destino aos edifícios abandonados, a OET vai propor que seja legislado
no sentido de que o património edificado devoluto, sem dono conhecido, seja perdido a favor das
juntas de freguesia.
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