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O Conselho Diretivo Nacional da Ordem dos Engenheiros Técnicos esteve reunido nas novas 

instalações da Delegação dos Açores em Angra do Heroísmo, no dia 28 de junho de 2019, onde 

foram abordadas várias matérias, das quais se destacam: 

1. Foi apresentado o convite e programa provisório das comemorações do Dia Nacional do 

Engenheiro Técnico que ocorre na comemoração da data do 20.º aniversário da 

publicação do DL 349/99, agendado para o dia 7 de setembro, no espaço da Antiga Igreja 

do Convento de São Francisco, em Coimbra. Nesta celebração será integrada a cerimónia 

de homenagem aos Engenheiros Técnicos com mais de 45 anos de exercício da profissão 

(DL 830/74 – título de Engenheiro Técnico). 

2. A Ordem dos Engenheiros Técnicos congratula-se com a admissão como membro da 

International Safety and Health Construction Coordinators Organization (ISHCCO), 

tendo sido nomeados como seus representantes o Vice-Presidente Engenheiro Técnico 

José Manuel Sousa (efectivo) e o Presidente da Secção Regional do Sul, Engenheiro 

Técnico José Delgado (suplente). 



3. Foi dado conhecimento ao CDN que o Bastonário da Ordem dos Engenheiros Técnicos 

participou no painel “Perspetiva da Sociedade” na Conferência: “Bolonha – 20 anos 

depois”, realizada na Universidade de Aveiro no passado dia 19 de junho, que contou 

com diversas personalidades muito conceituadas no meio académico,  político e 

científico. Neste evento o Bastonário da Ordem dos Engenheiros Técnicos apresentou 

uma comunicação onde teve oportunidade de enaltecer o papel determinante do acordo 

de Bolonha que culminou com a legislação recente que extingue com os Mestrados 

integrados, concluindo-se desta forma o ciclo das reformas de Bolonha. 

4. O Conselho Diretivo Nacional aprovou o regulamento de admissão de diplomados em 

engenharia de países constantes dos Acordos Bilaterais, em particular do Brasil, nos termos 

da alínea F) do n.º 3 do Regulamento de Registo e Inscrição na OET – Regulamento 

511/2016 – e do n.º 1 do art.º 23.º do DL. 341/2007. Igualmente foram aprovadas as 

condições de admissão dos Diplomados em Engenharia com formação obtida na Venezuela. 

5. Foi apresentado o programa da inauguração da Delegação da Secção Regional dos 

Açores, em Angra do Heroísmo, marcada para o próximo dia 29 de junho. 

6. Foi apresentado o programa para a assinatura da constituição da criação da Associação 

de Engenharia da Macaronésia, também marcada para o dia 29 de junho, cuja Comissão 

Promotora é constituída pelas Secção Regional dos Açores da Ordem dos Engenheiros 

Técnicos, Secção Regional da Madeira da Ordem dos Engenheiros Técnicos, Ordem dos 

Engenheiros Técnicos de Cabo Verde, Colégio Oficial de Ingenieres Técnicos de 

Telecomunicacion de Canarias, Colégio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de 

Santa Cruz de Tenerife, tendo por objetivo principal o desenvolvimento de uma partilha 

de conhecimentos técnicos advindos da ligação dos territórios da Macaronésia 

territorial que as une. 

7. Foi aprovada a publicação de um livro intitulado “ENGENHEIROS TÉCNICOS – 1852 a 

2019” 

8. Foi aprovado o termo de parceria a celebrar com a Ordem dos Advogados do Brasil – 

Seccional do Estado do Rio de Janeiro. 

9. Foi aprovada a participação da OET no 21.º CONEST que decorre a 7 e 8 de Novembro 

no Brasil. 

10. Foram apresentadas as últimas notícias sobre o desenvolvimento do próximo 

Congresso de Saúde e Segurança Ocupacional e Ambiental - SSOA 2019, em Luanda, 

https://www.ua.pt/bolonha20anos/
https://www.ua.pt/bolonha20anos/


Angola, nos próximos dias 17 a 18 de outubro, sendo a Ordem dos Engenheiros Técnicos 

uma das entidades promotoras/organizadoras do evento. 

11. Igualmente foram apresentadas as últimas notícias sobre o desenvolvimento do 

Congresso da Ordem dos Engenheiros de Angola, em Luanda, Angola, nos dias 15 e 16 

de outubro e do Seminário “A importância da engenharia e arquitectura no 

desenvolvimento de São Tomé e Príncipe”, numa organização conjunta da OET com a 

Ordem dos Engenheiros e Arquitetos de São Tomé e Príncipe. 
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