
OET – Plano de Atividades e Orçamento para 2023

A Assembleia Representativa Nacional aprovou o plano de atividades e orçamento para 2023, tendo 
como prioridade a resposta à crise que atravessa o país e o mundo, prosseguindo a mesma linha para 
a concretização do programa que a OET tem vindo a realizar, mantendo como prioridade a defesa dos 
engenheiros técnicos e da engenharia portuguesa.
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A OET associou-se ao Ciclo de Formação “Lições Professor João Appleton” enquadrado no âmbito das 
Jornadas ReSist – Lisboa Resiliente aos Sismos, destinado a projetistas e equipas de �scalização e que visa 
incrementar a resiliência sísmica na cidade de Lisboa, através de um reforço do conhecimento da sua 
comunidade técnica.
Este ciclo, composto por 6 ações de formação, abordaram variados temas e o Presidente da Secção 
Regional do Sul, Engenheiro Técnico José Delgado, Professor Especialista do Ensino Superior Politécnico lecio-
nou a ação de formação do dia 23 de novembro sob o tema  “Aspetos a considerar na �scalização de projetos 
com foco no reforço sísmico”.

A OET participou no Ciclo de Formação
“Lições Professor João Appleton” 

Das Jornadas ReSist – Lisboa Resiliente aos Sismos



A OET, através da Secção Regional do Norte, subscre-
veu o Pacto do Porto para o Clima, uma iniciativa do 
Município do Porto que procura envolver todos os 
atores locais – cidadãos, entidades públicas e 
privadas – na implementação de medidas disruptivas 
e visionárias, transformadoras e ambiciosas, tendo 
em vista a ambição de tornar a cidade do Porto líder 
nacional na neutralidade carbónica e ação climática.

De 22 a 24 de novembro, realizou-se a X edição da 
Semana da Reabilitação Urbana do Porto. Esti-
veram em destaque temas como o Plano de Recu-
peração e Resiliência (PRR), o acesso à habitação, a 
habitação multifamiliar para arrendamento, a 
sustentabilidade e da energia, novas formas de 
mobilidade, o desa�o dos edifícios NZEB e o 
potencial do Pacto do Porto para o Clima, sem 
esquecer o BIM, a construção modular e a inovação 
nos materiais de construção.

A OET coorganizou com a ADENE, Câmara Mu-
nicipal do Porto e a Vida Imobiliária uma Sessão 
sob o tema Pacto do Porto para o Clima. O Desa�o 
à reabilitação Urbana. 

X Semana da Reabilitação Urbana do Porto contou 
com a participação da OET

A OET subscreve o Pacto do Porto para o Clima

A Secção Regional do Norte realizou uma Jornada 
Técnica com o tema “Eletricidade: o custo da fatura 
da sua empresa já disparou? O que fazer? Evolução 
dos mercados de eletricidade e a aplicação do DL 
33/2022.
Este evento decorreu no dia 17 de novembro de 
2022, com o objetivo de contribuir na aquisição de 
mais conhecimento nesta área, apontando caminhos 
para a otimização dos custos com a eletricidade.

A Secção Regional do Norte da OET organizou 
a Jornada Técnica alusiva aos custos da Eletricidade



Durante o X Congresso Vertentes e Desa�os da 
Segurança foi formado o Fórum Lusófono de 
Engenharia, Segurança e Saúde no Trabalho. Foram 
eleitos como Presidente, o Engenheiro Benvenuto 
Gonçalves (Presidente da ANEST), Vice-Presidentes, 
o Engenheiro Técnico Luís Almeida (Presidente da 
Secção Regional do Centro da OET) e o Engenheiro 
Miguel Corticeiro Neves (Presidente da ASVDS) e 
como Secretários, o Engenheiro Hélder Simões 
(ESTeS Coimbra) e o Engenheiro João de Carvalho 
(Presidente do ISSO).
O fórum desenvolverá a sua atividade em coope-

Fórum Lusófono de Engenharia, Segurança e Saúde 
no Trabalho

ração e coordenação com todas as entidades de engenharia e segurança já existentes, em prol do conhe-
cimento técnico-cientí�co, das necessidades dos povos de língua portuguesa e em estreita articulação e 
proximidade com a sociedade civil.

A OET esteve presente e apoiou o 24º Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho, 
organizado pela ANEST.

A OET participou no 24º Congresso Nacional de
Engenharia de Segurança do Trabalho



- Ensino e Formação -

https://www.facebook.com/oetordemdosengenheirostecnicos/
https://www.youtube.com/@oet-ordemengenheirostecnic1430
https://pt.linkedin.com/company/ordem-dos-engenheiros-tecnicos
http://www.oet.pt/

