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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.

Regulamento de Funcionamento da
Assembleia Representativa Nacional da OET
Por deliberação da Assembleia Representativa
Nacional, reunida em sessão de 8 de abril de 2022,
proferida ao abrigo do disposto na alínea h) do n.º 3
do artigo 34.º do Estatuto da Ordem dos Engenheiros
Técnicos, foi aprovada a nova versão do Regulamento
de Funcionamento da Assembleia Representativa
Nacional, decorrente de alterações introduzidas
aos artigos 2.º, 5.º, 6.º e 7.º.

Celebrado Protocolo de Cooperação entre a OET e a OETCV
No dia 7 de julho de 2022, foi celebrado um protocolo de reciprocidade entre a Ordem dos
Engenheiros Técnicos de Portugal, OET, e a Ordem dos Engenheiros Técnicos de Cabo Verde,
OETCV.
Este protocolo visa o reconhecimento mútuo dos respetivos membros e a livre circulação
profissional de engenheiros técnicos, no espaço de influência de cada associação.

Adenda ao Protocolo entre a OET e a
ANEPC | SCIE - 2.ª Categoria de Risco
Na sequência da assinatura da adenda ao protocolo
celebrado entre a OET e a ANEPC, ficou determinado
que os técnicos que tenham elaborado e subscrito
pelo menos 5 (cinco) projetos de SCIE, classificados
na 2ª categoria de risco, e aprovados pela ANEPC
desde o início da vigência do atual regime jurídico
de SCIE (01 de janeiro de 2009), nos quais tenham
sido técnicos responsáveis, nos termos do RJUE,
podem continuar a deter a competência para elaborar e subscrever esses projetos (clausula 3ª, ponto
1.2).

O Eng.º Técnico, Duarte Caldeira
comemora 80 anos – Parabéns!
A OET felicita o Engenheiro Técnico Duarte
Caldeira pela comemoração dos seus 80
anos, durante os quais deu um importante
contributo para a engenharia agrária na
Região Autónoma da Madeira e que se
mantém ativo como produtor de vinho.

Vantagens para os membros e colaboradores da OET
A Bioforma, marca do Grupo Alberto Oculista que tem parceria com a OET, alargou a sua rede de Lojas,
em Lisboa, e os membros e colaboradores da OET, beneficiam, na Bioforma, das vantagens da parceria
estabelecida com o Grupo Alberto Oculista.
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