
 
 

 

 COMUNICADO  

Conselho Diretivo Nacional 

Assembleia de Representantes 

Lisboa, 30 de abril de 2016 
 

1. O Conselho Diretivo Nacional aprovou o relatório de actividades e contas consolidadas relativas 

ao ano de 2015. 

2. O Conselho Diretivo Nacional e a Assembleia de Representantes aprovaram as seguintes 

propostas de regulamentos, em devido tempo submetidos à audiência de interessados:  

a. Regulamento de Registo e Inscrição 

b. Regulamento de Estágio 

c. Regulamento de Inscrição nos Colégios de Especialidade 

d. Regulamento de Núcleos de Especialização 

e. Regulamento de Atribuição do Título de Engenheiro Técnico Especialista 

f. Regulamento de Atribuição do Título de Engenheiro Técnico Sénior  

g. Regulamento dos Atos de Engenharia  

Estes regulamentos seguem agora para publicação em Diário da República, à exceção do 

Regulamento de Estágio que será agora submetido a homologação governamental, de acordo com 

o disposto no Estatuto da Ordem dos Engenheiros Técnicos. 

3. Igualmente, decidiu aprovar, para submissão à aprovação da Assembleia de Representantes e a 

audiência de interessados, as propostas de: 

a) Código Deontológico 

b) Regulamento de Quotização 

c) Regulamento da Bolsa de Peritos 

4. O Conselho Diretivo Nacional deliberou aprovar o seu próprio regulamento de funcionamento, 

bem como as minutas dos regulamentos de funcionamento da Assembleia de Representantes, do 

Conselho da Profissão, das Direções dos Colégios de Especialidade, do Conselho Jurisdicional e 

do Conselho Fiscal Nacional, as quais vão ser submetidas a estes órgãos para efeitos de eventual 

aprovação pelos mesmos, no uso das respectivas competências estatutárias. 

5. O Conselho Diretivo Nacional decidiu aprovar a lista de cursos superiores ministrados em 

Portugal que dão acesso à profissão de engenheiro técnico, com indicação do respectivo colégio 

de especialidade de inscrição. No seguimento da mesma, foi aprovado o texto a enviar a todas as 

Instituições de Ensino Superior para consulta e envio de contributos, antes da aprovação final e 

da posterior publicação e entrada em vigor. 

6. No âmbito da campanha da iniciativa do Museu Nacional de Arte Antiga, o Conselho Diretivo 

Nacional comunicou a decisão de apadrinhar a compra do quadro “A Adoração dos Magos”, de 

Domingos António Sequeira, com 1.999,98 euros, naquele momento na posse de um 

coleccionador particular, passe a fazer parte do espólio permanente do Museu. 

Lisboa, 30 de abril de 2016 

O Conselho Diretivo Nacional 

http://www.oet.pt/downloads/AudienciaInteressados/CodigoDeontologico.pdf
http://www.oet.pt/downloads/AudienciaInteressados/RegulamentoQuotizacao.pdf
http://www.oet.pt/downloads/AudienciaInteressados/RegulamentoBolsaPeritos.pdf
https://www.oet.pt/downloads/CartaInstSuperiores-ListaCursos.pdf
https://www.oet.pt/downloads/CartaInstSuperiores-ListaCursos.pdf

