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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.

Contributos da OET para a proposta de lei das Ordens
No dia 21 de junho de 2022, a OET enviou um
ofício à Senhora Presidente da Comissão Parlamentar
do Trabalho, Segurança Social e Inclusão com os
seus contributos para o Projeto de Lei 108/XV, que
reforça a salvaguarda do interesse público, a
autonomia e a independência da regulação e promoção do acesso a atividades profissionais,
alterando a Lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro e a Lei
n.º 53/2015, de 11 de junho.
O referido documento está disponível para consulta
no site da OET.

Conferência – “Dia Internacional das Mulheres na Engenharia”
A OET assinalou o Dia Internacional das Mulheres na Engenharia, com uma conferência sob o mesmo
tema, que se realizou no Auditório Ferreira da Costa na sede nacional, em Lisboa, em regime presencial e
online.

Legenda (esquerda para a direita): Augusto Guedes, Bastonário, Isabel Martins, Vice-Presidente, Vanda Cruz, Vice-Presidente
do Conselho Fiscal Nacional)

”Desaﬁos da Engenharia”
1.º Congresso da SRSul da OET
Nos dias 24 e 25 de junho, em Tomar, realizou-se o
1.º Congresso da Secção Regional do Sul da OET,
sob o tema “Desafios da Engenharia”.

Cerimónia de aceitação dos nomeados para os cargos de
Delegados Distritais, Delegados Concelhios, Conselhos da
Proﬁssão Regionais e Colégios Regionais para o quadriénio
2022/2025
Secção Regional do Centro, no dia 28 de junho, na Sede da Secção Regional
em Coimbra

Secção Regional do Sul, no dia 6 de maio, no Auditório Ferreira da Costa,
na sede nacional da OET em Lisboa

NOVO - Cartão Digital da OET
A OET implementou um sistema eletrónico para a
emissão do cartão de membro da OET em formato
digital.
Deixam de ser produzidos os cartões de plástico,
mas os atuais continuam válidos.
Assim, cumpre-se o objetivo de reduzir a nossa
pegada ambiental e, ao mesmo tempo, proporcionamos aos membros da OET um meio cómodo e
eficaz de comprovação da qualidade de membro,
através do SEDAP.

A OET organizou as Jornadas da Especialidade
– Engenharias Agrária e Alimentar
A OET organizou, no dia 26 de maio, as Jornadas da
Especialidade - Engenharia Agrária e de Engenharia
Alimentar, no auditório da Escola Superior Agrária
de Santarém.
Foram debatidos temas importantes para a engenharia
e para o seu desenvolvimento

Sessão Solene Comemorativa do Dia da
Universidade da Madeira
A convite do Sr. Meritissímo Reitor da Universidade
da Madeira, a Vice-Presidente da Secção Regional
da Madeira, Engenheira Técnica Débora Santos,
esteve presente na Sessão Solene Comemorativa
do Dia da Universidade da Madeira.
A sessão realizou-se no dia 6 de maio, no auditório
da Reitoria no Colégio dos Jesuítas, no Funchal.

Alunos do 2.º e 3.º ciclo convidam a OET
para a Feira das Proﬁssões
A Secção Regional da Madeira esteve presente na
feira das profissões da escola do 2.º e 3.º ciclo do
Caniço, na Madeira, com o Engenheiro Décio Alves
em sua representação.
O evento, que decorreu entre os dias 3 e 5 de maio,
foi dedicado às ciências e tecnologia com
palestrantes nas áreas da medicina, enfermagem,
educação e engenharia.

Novos Protocolos, Novas Parcerias – Mais Vantagens para os membros da OET
Durante o mês de maio, celebrámos mais duas novas parcerias, sempre com o objetivo de proporcionar
aos membros da OET mais benefícios.

www.oet.pt
Praça D. João da Câmara, 19, 1200-147 Lisboa | Telf. 213 256 327 / 328 | cdn@oet.pt

