
 

Comunicado do  

Conselho Diretivo Nacional 

Colares, 2012-06-30 

Informações  

 Foi feito um balanço do primeiro ano de atividade da OET – Ordem dos Engenheiros Técnicos, 

que se cumpriu no passado dia 27 de junho, tendo-se constatado o cumprimento dos objetivos 

a que nos tínhamos proposto, preparando a OET para os novos desafios da Livre Circulação e a 

desmaterialização de procedimentos, em articulação com a AMA – Agência para a 

Modernização Administrativa. 

 Foi feito um ponto de situação relativamente ao Exercício Profissional de Engenheiros Técnicos 

Portugueses em Angola, na sequência da reunião efetuada no passado dia 31 de Maio com o 

Conicle (equivalente em Angola do InCI) e, posteriormente, de uma reunião em Luanda com a 

Ordem dos Engenheiros de Angola. 

 Foi recebida do IPA – Instituto Superior Autónomo de Estudos Politécnicos uma proposta de 

creditação da formação académica, a formação ao longo da vida, e a experiência profissional, 

que permita aos titulares de bacharelato a obtenção da licenciatura pós-bolonha, transpondo 

as recomendações do CRUP e CCISP (ambos os documentos foram retirados do site do 

Parlamento) relativamente a procedimento semelhante para os titulares de Licenciatura 

relativamente à obtenção do grau de Mestre. Esta proposta será divulgada por todos os 

engenheiros técnicos. 

 Foi dada informação acerca da criação de uma bolsa de técnicos voluntários de avaliação de 

risco estrutural de edifícios em situações pós-catastróficas. Esta ação decorre de uma reunião 

realizada na ANPC, que teve como intuito criar uma bolsa de voluntários que possam 

identificar as condições de habitação, a obrigação de evacuação e a permissão para voltar a 

habitar edifícios em pós-catastróficas. 

Deliberações 

 Relativamente à atribuição do Título de Especialista foi deliberado baixar o valor dos 

emolumentos (para 200 Euros) e exigir formação académica complementar na área em que se 

candidata, conferente (ou não) de grau e proporcionada por uma instituição de ensino 

superior.  

 Foi igualmente deliberado baixar o valor dos emolumentos para a obtenção do título de 

Engenheiro Técnico Sénior (para 200 Euros). 

 Foi aprovada uma proposta de regulamento de Mudanças de Especialidade. 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a544556484c304e5054533834513056444c305276593356745a57353062334e515a585270593246764c7a49355a544d784e4467784c5464684d544d744e475931597931684d7a6b344c5449785a57513159545a6a4d5756694e7935775a47593d&fich=29e31481-7a13-4f5c-a398-21ed5a6c1eb7.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a544556484c304e5054533834513056444c305276593356745a57353062334e515a585270593246764c3259784d575179595755794c54646a4e6a63744e4451315a6930354d7a51344c5445784d5463314e5467345a6a426c4e6935775a47593d&fich=f11d2ae2-7c67-445f-9348-11175588f0e6.pdf&Inline=true
http://www.oet.pt/downloads/CDN/ANPC-BolsaVoluntarios.pdf
http://www.oet.pt/downloads/CDN/ANPC-BolsaVoluntarios.pdf

