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O Conselho Diretivo Nacional e a Assembleia de Representantes reuniram em Lisboa no dia 8 de 

abril de 2017 para abordar várias matérias, das quais se destacam:  

1. Informações 

a. A Ordem dos Engenheiros Técnicos, na Sessão Plenária do Conselho Económico e 

Social, do passado dia 3 de abril, foi eleita como membro representante das 

profissões liberais: 

i. No Plenário e nas Comissão Especializadas em Política Económica e Social 

(CEPES),  

ii. Comissão Especializada em Desenvolvimento Regional e Ordenamento do 

Território (CDROT)  

iii. Comissão Especializada Permanente Interdisciplinar para a Natalidade 

(CEPIN).  

A Ordem dos Engenheiros Técnicos é a única associação profissional inserida nesse 

Plenário e Comissões Especializadas. Este órgão do CES é composto por 58 

elementos que representam as confederações patronais e sindicais, o Governo, o 

http://www.ces.pt/storage/app/media/compplenario-20162019.pdf
http://www.ces.pt/storage/app/media/Comp_CEPES%202016_2019.pdf
http://www.ces.pt/storage/app/media/Comp_CDROT_2016_2019.pdf
http://www.ces.pt/storage/app/media/Comp_CEPIN_2016_2019.pdf
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setor cooperativo, as profissões liberais, a ciência e tecnologia e autarquias, entre 

outras entidades. A Ordem dos Engenheiros Técnicos esteve representada pelo 

Bastonário.   

b. Realizou-se no Funchal (Madeira) no dia 24 de março uma Conferência subordinada 

ao tema "Problemática dos Incêndios Florestais".  

 
 

A Conferência contou com o apoio e participação da Secretaria Regional da Inclusão 

e Assuntos Sociais e dos Serviços de  Proteção Civil da Madeira. (link  do telejornal 

da RTPMadeira do dia 25 março onde se pode ver a reportagem passada entre os 

minutos 14:07 e 16:30); 

c. Durante a semana de 27 a 31 de março, realizou-se em Lisboa mais uma Semana da 

Reabilitação Urbana de Lisboa, evento promovido pela Vida Imobiliária e pela 

Promevi, que contou com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa. O evento contou 

com o patrocínio da Ordem dos Engenheiros Técnicos, que promoveu a Conferência 

O desafio da eficiência energética na reabilitação. 

d. Decorreu, durante o programa da Semana da Reabilitação Urbana de Lisboa a V 

edição do Prémio Nacional de Reabilitação Urbana, iniciativa que premeia 

anualmente as melhores obras na área da reabilitação urbana em Portugal. Este 

ano o concurso recebeu um recorde de 83 projetos a concurso, mais 38% que no 

https://www.rtp.pt/play/p85/e280326/
https://www.rtp.pt/play/p85/e280326/
http://eventos.vidaimobiliaria.com/media/files/pdf/srulisboa2017/programas/30a.pdf
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ano passado. A Ordem dos Engenheiros Técnicos concorreu este ano, com a 

reabilitação do edifício da Sede da Secção Regional da Madeira. 

e. A Ordem dos Engenheiros Técnicos, através da Secção Regional do Centro foi 

convidada a participar na Reunião Plenária do FoRCOP - Fórum Regional do Centro 

das Ordens Profissionais, que teve lugar no dia 6 de Abril. O (FoRCOP) é constituído 

por 12 Ordens Profissionais (Ordem dos Advogados, Ordem dos Farmacêuticos, 

Ordem dos Médicos, Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, Ordem 

dos Arquitectos, Ordem dos Economistas, Ordem dos Enfermeiros, Ordem dos 

Engenheiros, Ordem dos Médicos Dentistas, Ordem dos Médicos Veterinários, 

Ordem dos Notários e Ordem dos Revisores Oficiais de Contas), e tem desenvolvido 

a sua actividade desde 2003, em prol do conhecimento técnico-científico, das 

necessidades das populações e em estreita articulação com a sociedade civil. Tem 

sede em Coimbra, e uma abrangência de muitos milhares de profissionais da Região 

Centro, aproximando uma parcela relevante da sociedade civil qualificada dos 

legítimos interesses da população e instituições comunitárias. 

O Presidente da Secção Regional do Centro atendeu ao convite e participou na 

reunião plenária, que teve subjacente a participação efetiva e permanente da 

Ordem no FoRCOP, na perspetiva do alargamento do espetro interprofissional, logo 

da interdisciplinaridade, para melhor servir os objetivos desse Fórum, 

nomeadamente o seu desígnio de melhoria do bem-estar das populações. 

f. Decorreu nos dias 3 a 5 de abril, no campus do Instituto Superior de Engenharia de 

Coimbra, a 16ª edição da FENGE 2017 - Feira da Engenharia, naquela que é já uma 

tradição organizada pela Associação de Estudantes do Instituto Superior de 

Engenharia de Coimbra. A OET - Ordem dos Engenheiros Técnicos, através da 

Secção Regional Centro, associou-se novamente a esta importante iniciativa, 

apoiando não só todos os futuros e/ou jovens licenciados, como também 

participando ativamente numa ação que dá a conhecer o melhor da Engenharia 

Portuguesa. 

2. Deliberações: 

a. Foi aprovado o Relatório e Contas de 2016 da Ordem dos Engenheiros Técnicos. 

b. Foi apresentado o programa provisório da conferência que se irá realizar nos Açores 

sobre a Problemática dos Sismos. 

c. Relativamente ao IV Congresso da Ordem dos Engenheiros Técnicos, cuja realização 

está confirmada para os dias 1 e 2 de junho, em Lisboa, no LNEC, foi apresentado e 

aprovado o respetivo Programa e o Regulamento, bem como a sua constituição: 

todos os elementos dos órgãos nacionais, regionais, os delegados distritais e de ilha, 

eleitos ou nomeados, outros membros da Ordem, representantes convidados das 

Escolas de Engenharia e Associações de Estudantes. 

http://www.premio.vidaimobiliaria.com/candidatura/reabilita%C3%A7%C3%A3o-de-edif%C3%ADcio-sede-da-oet-sec%C3%A7%C3%A3o-regional-madeira-funchal
http://fenge.aeisec.pt/
https://www.congresso2017.oet.pt/
https://www.oet.pt/congresso2017/docs/IVCongressoOET-ProgramaProvisorio.pdf
https://www.oet.pt/congresso2017/docs/IVCongresso-Regulamento.pdf
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d. Foi aprovada, mediante proposta do Conselho da Profissão, a composição dos 

vários grupos de trabalho, nas seguintes áreas: 

i. Fiscalização no sector da construção civil (transferência de competências 

ACT para IMPIC); 

ii. Segurança contra incêndios em edifícios (transferência de competências da 

ANPC para as Câmaras Municipais); 

iii. Cumprimento dos deveres profissionais dos Peritos Qualificados (ADENE); 

iv. Competências relativamente À elaboração dos projetos das instalações 

elétricas; 

v. Comissão de Acompanhamento à alteração das Leis n.ºs 40/2015 e 41/2015; 

vi. Estruturas; 

vii. Acústica; 

viii. Avaliação Imobiliária e Seguros (Revisão da legislação CMVM); 

ix. Luminotecnia; 

x. Ambiente; 

e. O CDN nomeou os Engenheiros Técnicos Johnny Reis (Colégio de Engenharia do 

Ambiente) e Carlos Pereira (Colégio de Engenharia de Transportes) para os 

processos relativos às questões da Central Nuclear de Almaraz e do Novo Aeroporto 

de Lisboa, respetivamente. 

f. O Conselho Diretivo Nacional aprovou, de acordo com a alínea a) do art.º 28 dos 

estatutos da Ordem, a atribuição da qualidade de membro honorário a diversas 

instituições de ensino superior de engenharia, pela sua contribuição no ensino da 

engenharia e pela formação de profissionais que orgulham o País. Esta atribuição 

será entregue durante os trabalhos do IV Congresso. Nesse sentido, foi deliberado 

proporcionar um desconto de 50% sobre o valor da inscrição na Ordem a todos os 

diplomados por essas instituições. 

g. O Conselho Diretivo Nacional aprovou a criação de uma rúbrica da responsabilidade 

da Ordem dos Engenheiros Técnicos na TSF. 

h. O Conselho Diretivo Nacional aprovou a criação de um concurso nacional para a 

criação de delegações, representativas da Ordem dos Engenheiros Técnicos junto 

das instituições de ensino superior de engenharia, nos termos da alínea m) do art.º 

3.º da Lei 157/2015, de 17 de setembro, com o intuito de promover uma maior 

proximidade entre as instituições de ensino superior que formam profissionais de 

engenharia e Ordem, os Engenheiros Técnicos, e o exercício da engenharia em 

Portugal. 

i. O Conselho Diretivo Nacional apresentou uma proposta de constituição da 

Federação de Engenharia de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, com o intuito 
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de promover principalmente a segurança na construção, a formação, entre outros. 

A sua constituição será promovida durante os trabalhos do IV Congresso. 

j. A Assembleia de Representantes aprovou um conjunto de regulamentos que se 

encontravam em consulta pública e que tinham sido previamente aprovados na 

reunião do CDN de 28 de janeiro: 

i. Regulamento de Funcionamento da Assembleia Representativa Nacional; 

ii. Regulamento de Funcionamento do Conselho Fiscal Nacional; 

iii. Regulamento de Funcionamento do Conselho Jurisdicional; 

iv. Regulamento de Funcionamento dos Conselhos Ficais de Secção; 

v. Regulamento de Funcionamento do Conselho da Profissão; 

vi. Regulamento de Funcionamento das Direções dos Colégios de 

Especialidade; 

vii. Regulamento de Funcionamento do Conselho Diretivo Nacional; 

viii. Regulamento de Funcionamento dos Conselhos Diretivos de Secção; 

ix. Regulamento de Funcionamento dos Conselhos Disciplinares de Secção; 

x. Regulamento de Eleições e Referendos. 

k. Foi aprovada a atualização do Index OET. 

l. A Ordem dos Engenheiros Técnicos aprovou o apoio institucional à APPDA Madeira 

- Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo e 

acedeu aceitar o convite para membro honorário. 

 

Conselho Diretivo Nacional  

Assembleia de Representantes 

Lisboa, 8 de abril de 2017  

http://www.oet.pt/downloads/OET-Index_de_cursos_ministrados_em_Portugal.pdf
http://appda-madeira.webs.com/inicio.htm

