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2 de setembro - Dia Nacional
do Engenheiro Técnico

O Dia Nacional do Engenheiro Técnicos, foi assinalado 
com vários momentos/ eventos, nomeadamente a 
videoconferência, via zoom, sob o tema:
OET – Que futuro queremos para a nossa ordem?  

Setembro de 2021  |  edição n.º 1

O jornal O Público, no dia 03 de setembro, publicou 
um artigo da autoria do Presidente do Conselho da 
Pro�ssão da OET, Pedro Brás, sob o título:

“ Os bacharéis não foram extintos! ”

“ Os bacharéis não
foram extintos! ”

Lei n.º 157/2015, de 17 de setembro, que altera e republica a 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.

Este documento é enviado ao abrigo do cumprimento do dever legal de prestação de informação aos 
membros da Ordem dos Engenheiros Técnicos.

Artigo disponível no site da OET.

Eleição OET  2022 – 2025
Ao abrigo do Estatuto da Ordem dos Engenheiros Técnicos 
e do Regulamento de Eleições e Referendos (Regulamento 
n.º 230/2017, de 03 de maio ), o Conselho Diretivo Nacional 
da Ordem dos Engenheiros Técnicos deliberou convocar 
a eleição para os Órgãos Nacionais, Órgãos Regionais e 
Direções dos Colégios de Especialidade a realizar no dia 
11 de novembro de 2021.

Toda a informação disponível no site da OET.

Documentos Históricos

No site da OET estão disponíveis um conjunto
de documentos históricos para a Engenharia Portuguesa:

• Estatutos da ACOP (1883);

• Edição digital do Boletim do Grémio Técnico
Português, que a OET recebeu por doação;

• Livro: “ Grémio Técnico Português - Elementos de
estudo" (1936);

• Estatutos da APET.

Com o Apoio Institucional
da OET
O Instituto Superior de Engenharia do Porto, ISEP, 
conta com o apoio institucional da OET, na sua 
Pós-Graduação em E�ciência Energética de 
Edifícios, E-learning Síncrono.

excerto do artigo:

OET – Secção Regional da
Madeira promove jantar no 
Funchal com 90 pessoas

Foi notícia no JM da Madeira, edição de 12 de setembro, o 
jantar que a Secção Regional da Madeira da OET promoveu 
com a participação de 90 pessoas, com o objetivo de se 
assinalar o Dia Nacional do Engenheiro Técnico e 
aproveitando para se debater ideias de diversos temas 
da atualidade.
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