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COMUNICADO 

Lisboa, 7 de janeiro de 2012 

O Conselho Diretivo Nacional, reunido em Lisboa, decidiu: 

1. Estabelecer protocolos de livre circulação e recíproco reconhecimento de competências 

com a atribuição do cartão “Eng-CPLP”. 

2. Aprovar a posição da OET sobre a exclusão dos engenheiros técnicos do processo de 

avaliação imobiliária.  

3. No ano de 2012, o valor da quota mensal será mantida no mesmo valor de 2011. 

4. Sobre as declarações para atos profissionais o CDN deliberou, a partir de hoje, de 

forma que o sistema seja mais justo e equilibrado: 

a. Reduzir o custo das vinhetas de 3,00€ para 2,50 € por unidade, para os membros que 

utilizam o sistema SEDAP na emissão das suas próprias declarações. 

b. Reduzir o custo das declarações emitidas pelas Secções Regionais de 4,00 € para 3,50 € 

por unidade. 

c. Eliminar e disponibilização gratuita de declarações/vinhetas,.  

5. Estimular os engenheiros técnicos à obtenção de mais elevados graus académicos. 
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6. Aprovar a realização das convenções de especialidades a serem realizadas no ano de 

2012, conforme calendário: 

ESTRUTURA DO PROGRAMA  

 18H00 Chegada dos Participantes (sexta-feira) 

 10H00 Sessão de Abertura (sábado) 

 Temas: 

1-Tema técnico-científico 

2-Análise de legislação diversa 

3-Revisão dos atos de engenharia 

4- Internacionalização do Colégio/especialidade 

 18H00 Sessão de Encerramento  

 

COLÉGIO DA ESPECIALIDADE DATA 

Proteção Civil +Segurança 24 de março 

Mecânica 28 de abril 

Eletrónica e Telecomunicações + Energia e Sistemas de Potência 26 de maio 

Aeronáutica + Transportes + Informática 23 de junho 

Geotécnica + Ambiente 14 de julho 

Alimentar + Química + Industrial e da Qualidade 29 de Setembro 

Civil 27 de outubro 

Agrária + Geográfica/Topográfica 24 de novembro 

 

7. Aprovar na generalidade a nova versão do Regulamento Disciplinar da OET. 

O Conselho foi ainda informado de que:  

8. Durante o 2.º semestre de 2011, tornaram-se membros da OET 459 candidatos, sendo 

284 licenciados, 93 bacharéis, 10 estrangeiros e 72 estudantes. 

9. O número de candidaturas em dezembro de 2011 atingiu o valor de 54. 

10. No ano de 2011 foram praticados 110.146 atos de engenharia regulados pelos 22.770 

membros que integram a OET. 

CDN 

7 de janeiro 2012 

 


