
 
 

     
 

COMUNICADO 

CONSELHO DIRETIVO NACIONAL 

2022/10/22 

O Conselho Diretivo Nacional esteve reunido em Lisboa, na Sede Nacional no dia 22 de outubro de 

2022, da qual emanaram as seguintes informações/decisões:  

1. O Conselho Diretivo Nacional aprovou as versões finais dos regulamentos dos prémios Hélder 

Pita, António Gameiro e Mário Sant’Ana Alves, também analisados na reunião do Conselho da 

Profissão, que serão agora enviadas para a Assembleia Representativa Nacional para aprovação 

e posterior publicação em Diário da República. 

2. A Ordem dos Engenheiros Técnicos participou numa audição conjunta com a Ordem dos 

Engenheiros e a Ordem dos Arquitectos, na Comissão de Trabalho, Segurança Social e 

Inclusão onde apresentou a sua posição e propostas relativas à Lei n.º 108/XV/1 (Lei das 

Ordens). 

3. Assim, no seguimento da proposta de Lei n.º 108/XV/1 (Lei das Ordens), o Conselho Diretivo 

Nacional analisou e aprovou: 

a) Proposta de alteração dos Estatutos (também de acordo com a Lei n.º 2/2013, de 10 

de janeiro); 

b) Proposta de alteração ao Regulamento de Admissão e Registo.  

4. O Conselho Diretivo Nacional aprovou a proposta de Tabela de Emolumentos para o ano de 

2023 que será apreciada e aprovada na Assembleia Representativa Nacional. 

 

 

https://www.oet.pt/downloads/Regulamento-PremioHelderPita.pdf
https://www.oet.pt/downloads/Regulamento-PremioHelderPita.pdf
https://www.oet.pt/downloads/Regulamento-PremioAntonioGameiro.pdf
https://www.oet.pt/downloads/Regulamento-PremioSantAnaAlves.pdf
https://www.oet.pt/downloads/TabeladeEmolumentos.pdf
https://www.oet.pt/downloads/TabeladeEmolumentos.pdf


5. O Conselho Diretivo Nacional analisou o relatório dos processos disciplinares regionais tendo 

sido feito um ponto de situação acerca do estado dos mesmos. 

6. O Conselho Diretivo Nacional aprovou a participação da OET na 10.ª edição da Semana da 

Reabilitação Urbana do Porto, a realizar nos dias 22, 23 e 24 de novembro, no Palácio da 

Bolsa, com o tema "Pacto do Porto para o Clima. O desafio à reabilitação urbana!" a realizar 

no dia 23 de novembro, a partir das 10h00.  

7. O Conselho Diretivo Nacional aprovou apoiar a semana africana, que inclui o V Congresso 

Internacional da OEA e o SSOA2023, organizado pela Ordem dos Engenheiros de Angola que 

irá ter lugar em novembro de 2023. 

8. O Conselho Diretivo Nacional aprovou igualmente apoiar o Encontro Nacional de Engenharia 

Civil (ENEC 2022) que o Colégio de Engenharia Civil da Ordem dos Engenheiros de Angola, 

em parceria com o Laboratório de Engenharia de Angola, vai organizar, sob o lema: “A 

Engenharia Civil na Vanguarda do Desenvolvimento de Angola”, a decorrer nos dias 24 e 25 

de novembro de 2022. 

9. Tendo terminado no dia 21/10/2022 o período transitório para registo de técnico autor, previsto 

no Protocolo (e adenda) celebrado com a ANEPC, a OET passa a certificar as duas formas de 

registo de técnico autor de projetos e medidas de autoproteção de 2ª, 3ª e 4ª categorias de risco: 

a. POR FREQUÊNCIA DE AÇÃO DE FORMAÇÃO: O membro da Ordem que 

frequentou uma ação de formação homologada pela ANEPC para técnico autor de 

projetos de SCIE e medidas de autoproteção de 2ª, 3ª e 4ª categorias de risco, com 

duração mínima de 120h realizado após a entrada em vigor da Lei n.º 123/2019. 

b. POR EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: O membro da Ordem que desempenhou 

funções na ANEPC ou entidade credenciada, ao abrigo da Portaria 64/2009, e analisou 

projetos de SCIE e medidas de autoproteção, de 3ª ou 4ª categorias de risco, pelo 

período mínimo de 3 anos. 

10. Foi deliberada a adesão da OET ao livro de reclamações eletrónico. 

 

Lisboa, 22 de outubro de 2022 

O Conselho Diretivo Nacional 


