
A OET participou na Comissão de Trabalho,
Segurança Social e Inclusão, no parlamento

No dia 11 de outubro, a OET participou no parla-
mento, na Comissão de Trabalho, Segurança 
Social e Inclusão, numa audição conjunta (com a 
OE e OA) acerca da Proposta de Lei das Ordens, na 
qual o Sr. Bastonário da OET, Engenheiro Técnico 
Augusto Ferreira Guedes expressou a posição da 
OET acerca deste assunto.
A audição foi transmitida pelo canal ARTV e tem 
estado disponível no seu website.
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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.

Na reunião do Conselho Diretivo Nacional foram 
aprovados os regulamentos dos prémios da OET 
– o Prémio António Gameiro, o Prémio Sant’Ana 
Alves e o Prémio Hélder Pita.
O Prémio António Gameiro, visa promover e 
valorizar a carreira dos Engenheiros Técnicos e 
Engenheiros que se distingam de entre os seus 
pares, sendo protagonistas de uma intervenção 
técnico-cientí�ca, particularmente relevante no 
panorama nacional e/ou internacional.
O Prémio Sant'Ana Alves,  visa promover e valori-
zar os trabalhos de Engenheiros Técnicos que 
tenham sido protagonistas de uma intervenção 
cultural particularmente relevante e inovadora 
no panorama nacional e/ou internacional.
O Prémio Hélder Pita, visa distinguir alunos 
�nalistas ou recém graduados que, pela quali-
dade do seu trabalho cientí�co ou projeto �nal, 
particularmente relevante no panorama nacio-
nal e/ou internacional, se destaquem de entre 
os demais, em virtude do grau de excelência e 

Prémios OET

inovação da solução e/ou da complexidade do estudo, reconhecendo o seu mérito, esforço e 
dedicação para a promoção da Engenharia em Portugal e nos países da CPLP.
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A ANEST - Associação Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho homenageou a OET - Ordem 
dos Engenheiros Técnicos pelo reconhecimento do trabalho desenvolvido. 
A homenagem foi entregue, dia 27 de outubro, pelo Presidente da ANEST, Engenheiro Benvenuto 
Gonçalves Júnior.

A XXXVIII Assembleia Geral UCCLA - União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa, decorreu 
no dia 27 de outubro, em Lisboa e juntou 43 delegações de cidades e empresas associadas da 
UCCLA.
 A OET esteve presente, representada pelo Presidente da Secção Regional do Sul e Membro do 
Conselho Diretivo Nacional, o Engenheiro Técnico José Delgado. 
O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas foi nomeado o novo presidente da Comissão 
Executiva da UCCLA, o presidente do Conselho Municipal de Maputo, Eneas Comiche, o novo 
presidente da Assembleia Geral da UCCLA, e o Secretário-geral da organização, Vítor Ramalho, 
foi reeleito para um novo mandato - decorrente da eleição dos novos Órgãos Sociais para o 
biénio 2022-2024. 

XXXVIII Assembleia Geral da UCCLA - União das Cidades 
Capitais de Língua Portuguesa, decorreu em Lisboa

A OET é homenageada pela ANEST - Associação Nacional 
de Engenharia de Segurança do Trabalho



A Autoridade para as Condições de Trabalho, o Ponto 
Focal Nacional da Agência Europeia para a Segurança 
e Saúde no Trabalho e as Câmaras Municipais de 
Cascais, Oeiras e Sintra, organizaram no dia 9 de 
novembro, em Sintra, o seminário “No rescaldo da 
COVID-19”.

Este seminário teve como principais objetivos apre-
sentar e debater aspetos da pandemia relevantes 
para a segurança e saúde no trabalho (SST), nomea-
damente os seus efeitos na saúde dos trabalhadores, 
o impacto na economia e no importante setor da con-
strução civil e obras públicas e a intervenção das 
autarquias na sua gestão.

O seminário contou com a colaboração de várias 
autoridades, empresas e associações – Ordem dos 
Engenheiros Técnicos, Direção-Geral da Saúde, 
Faculdade de Motricidade Humana, Associação 
Portuguesa de Ergonomia, Associação dos Industriais 
da Construção Civil e Obras Públicas, Confederação 
Industrial de Portugal, União Geral de Trabalhadores, 
Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, 
Cintramédica, J. Gandra e Revista Segurança.

Seminário “No Rescaldo da COVID-19”

O seminário "Desa�os da Engenharia", decorreu no 
dia 07 de outubro de 2022, em Vila Real de Santo 
António – no Algarve.
Este seminário foi organizado pela Secção Regional 
Sul da Ordem dos Engenheiros Técnicos - OET.
A sessão de abertura contou com a presença do
Sr. Bastonário da OET, Augusto Ferreira Guedes, do 
Sr. Presidente da Secção Regional do Sul da OET, 
José Delgado, e do Sr. Presidente da Câmara Municipal 
de Vila Real de Santo António, Álvaro Araújo.

Seminário "Desafios da Engenharia"  

Imagem retirada de:
http://www.cm-vrsa.pt/pt/noticias/6450/ordem-dos-engenheiros-tecnicos-debate-desafios-da-engenharia-em-vrsa.aspx#prettyPhoto



21.ª Edição da FENGE – Feira de Engenharia de Coimbra, 
conta com o apoio da OET

A OET apoiou a FENGE – Feira de Engenharia de Coimbra, que decorreu entre os dias 17 a 19 de outubro 
de 2022. Esta é uma iniciativa organizada pela Associação de Estudantes do Instituto Superior de Engen-
haria de Coimbra, com o objetivo de partilhar experiências das empresas do setor das Engenharias com 
a comunidade estudantil, possibilitando o contacto direto através da exposição de stands, demon-
stração dos seus produtos e suas aplicações práticas, e a interação entre as empresas/visitantes através 
de palestras.  O principal objetivo da FENGE é proporcionar uma maior proximidade entre o Sector 
Empresarial Nacional e Internacional com a comunidade estudantil, fundindo as suas ideias e projetos 
num evento único.

A OET celebra protocolos com entidades de variadas 
áreas, trazendo benefícios e vantagens para os seus 
membros e colaboradores. Relembramos aqui 
alguns destes protocolos:

 •  Time OFF - Hiking & Sightseeing Tours;
 •  Banco Santander;
 •  Clínica do Tempo;
 •  BBVA;
 •  American School of Languages.

Alguns protocolocos celebrados com a OET

https://www.facebook.com/oetordemdosengenheirostecnicos/
https://www.youtube.com/@oet-ordemengenheirostecnic1430

