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Outubro -
Início dos procedimentos 
para as Eleições 2022 – 2025 
da OET

Em Outubro iniciaram os procedimentos para as 

Eleições de 2022 - 2025 da OET, a apresentação das 

candidaturas e dos respetivos programas de ação. 

Tivemos a candidatura da Lista A e a apresentação 

do seu programa de ação.

Outubro de 2021  |  edição n.º 2

www.oet.pt

A Ordem dos Engenheiros Técnicos publica o ofício n.º 181, de 21 de outubro, enviado à Comissão Parlamentar 
do Trabalho e Segurança Social, com a sua posição relativamente ao Projeto de Lei n.º 974/XIV/3, que procede à 
alteração à Lei n.0 2/2013, de 10 de janeiro e à Lei n.0 53/2015, de 11 de junho, com vista ao reforço do interesse 
público, da autonomia e independência da regulação e promoção do acesso a atividades pro�ssionais.

Lei das Ordens - Proposta da OET 

A Secção Regional do Norte da OET, em colaboração 
com a OBO Bettermann, no dia 7 de outubro, realizaram 
um webinar com o tema: Proteção de Infraestruturas 
contra Raios.
Foi abordado o conceito de proteção isolada para cumpri-
mento das distâncias de segurança, entre elementos 
captores ou de derivação e os equipamentos elétricos 
colocados nas proximidades, e também, os sistemas de 
proteção isolada contra raios e como garantir as distâncias 
de segurança requeridas.

Medalha de Mérito da
OET - Ordem dos Engenheiros 

Técnicos

O Orgulho de Ser e
Saber Ser Engenheiro Técnico

OET – um dos patrocinadores 
da FENGE, edição de 2021

Com Estatuto publicado pela Lei 157/2015, de 17 de setembro, foi criada pela
Lei n.º 47/2011, de 27 de junho, pela redenominação da ANET - Associação Nacional 

dos Engenheiros Técnicos, criada pelo Dec. Lei n.º 349/99, de 2 de setembro.

Para ler o texto desse ofício prima AQUI

Prima AQUI para aceder ao site do Parlamento onde estão as nossas propostas e as de outras entidades.

Webinar – Proteção de
Infraestruturas Contra Raios

A Feira de Engenharia de Coimbra - FENGE, 
edição de 2021, decorreu entre os dias 18 e 20 de 
outubro, sob o tema "Ligados ao Futuro" e a OET 
foi um dos patrocinadores desta iniciativa.

https://www.oet.pt/downloads/oficios/LeiOrdens-PropostaOET.pdf
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121163
https://www.facebook.com/oetordemdosengenheirostecnicos/
https://www.instagram.com/OET_Ordem_Eng_Tecnicos/

