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Prémio “Hélder Jorge Pinheiro Pita,
distinto Engenheiro Técnico, Doutor em Inteligência Artiﬁcial e
Professor do ISEL – Instituto Superior de Engenharia de Lisboa”
A OET homenageia o Engenheiro Técnico Hélder
Pita com prémio: Hélder Jorge Pinheiro Pita, distinto
Engenheiro Técnico, Doutor em Inteligência Artificial
e Professor do ISEL – Instituto Superior de Engenharia
de Lisboa.
Este prémio tem como objetivo perpetuar na
nossa memória o nome de um dos Engenheiros
Técnicos portugueses que constitui uma referência
maior em termos técnico-científicos para toda a
classe, seja em termos da complexidade das obras
que nos deixou, seja em termos dos ensinamentos
que nos transmitiu e também na defesa intransigente,
com elevada resiliência, da classe profissional dos
Engenheiros Técnicos.
Procura-se com a presente, distinguir os alunos finalistas de nacionalidade portuguesa ou de um dos
países da CPLP de um curso em Engenharia ou que frequentem uma escola da CPLP (Licenciatura, Mestrado
ou Doutoramento – Público ou Privado de Portugal ou da CPLP), que pela qualidade do seu trabalho/projeto
final, particularmente relevante no panorama nacional e/ou internacional, se destaquem de entre os demais,
em virtude do grau de inovação da solução e/ou da complexidade do problema, reconhecendo o seu mérito,
esforço e dedicação para a promoção da Engenharia em Portugal e a nível mundial.

Cartão Digital da OET
Na reunião de 26 de novembro de 2021, o Conselho
Diretivo Nacional da Ordem dos Engenheiros Técnicos
deliberou a implementação de um sistema eletrónico
para a emissão do cartão de membro da OET em
formato digital (efetivo, estagiário, estudante), colocando
um ponto final à emissão de cartões em plástico,
porém estes continuam válidos dentro do prazo
estipulado.
Com este novo cartão, reduzimos a nossa pegada
ambiental e, ao mesmo tempo, proporcionamos aos
membros da OET um meio mais cómodo e eficaz de
comprovação da qualidade de membro, através do
SEDAP e, posteriormente, através de uma aplicação
para smartphone.

No mês de abril a OET esteve presente e participou
em dois importantes eventos internacionais
III Encontro Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho – ENEST, que decorreu no Brasil
de 27 a 29 de abril.
Este encontro reuniu vários profissionais em palestras, painéis técnicos, stands de empresas, minicursos,
entre outros, promovendo a discussão sobre diversos temas de engenharia de segurança do trabalho e
áreas relacionadas.

Congresso Internacional “Dia Nacional da Prevenção e Segurança no Trabalho", que decorreu
em Cabo Verde, nos dia 27 e 28 de abril de 2022.
O Presidente do Conselho Fiscal Nacional da OET e o Presidente da Secção Regional do Sul foram
oradores em dois painéis: “Segurança Rodoviária – riscos e medida de prevenção” e “Remoção do
amianto na construção – prevenção e procedimentos”.

7 de abril – Conferência da OET na IX Semana
da Reabilitação Urbana
De 6 a 8 de abril decorreu a IX Semana da Reabilitação
Urbana e no dia 7 a Conferência da OET realizou-se
sob o tema “Mobilidade e edifícios – Cidades neutras
em carbono?”

Ciclo de conferências promovido
pela Proteger 2022
A OET esteve presente no dia 5 de abril, cujos temas em
debate foram: “Futuro das qualificações na atividade
de SCIE” e “Investigação de acidentes de trabalho”.
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