
02 de setembro - Dia Nacional do Engenheiro Técnico

Assinalámos o Dia Nacional do Engenheiro Técnico com uma mensagem do Bastonário da OET, 
disponível no nosso site.

Agosto/Setembro de 2022  |  edição n.º 11
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.

A anterior credenciação de técnicos em termos de Segurança Contra Incêndios em Edifícios é 
nula em função da declaração de inconstitucionalidade do artigo 15º do anterior RJSCIE.
Para se poder continuar a realizar projetos de SCIE e MAP, os membros da OET habilitados para 
esse efeito têm obrigatoriamente que realizar um novo registo na ANEPC até ao dia 
21/10/ 2022 (�m do período transitório de 180 dias referido na adenda ao protocolo para 
o registo na ANEPC).
Caso não seja realizado o registo de técnico-autor junto da ANEPC dentro do prazo referido 
(21/10/ 2022), o técnico perde a certi�cação. A partir de então, a forma de voltar a adquiri-la é 
unicamente através da frequência com aproveitamento de uma ação de formação homologa-
da pela ANEPC para as 2ª, 3ª e 4ª categorias de risco.
O serviço de registo de técnico-autor na ANEPC faz-se no Portal de serviços públicos - ePortugal.

Alguns membros da OET por possuírem o grau académico de bacharelato, vêem-se impedidos de concorrer aos 
procedimentos concursais para o preenchimento de lugares de técnicos superiores da Administração Pública, 
situação que se agrava pelo impedimento de acesso destes diplomados aos cargos de direção intermédia de 1.º 
e 2.º grau (Diretor de Serviços e Chefe de Divisão, respetivamente) ou ainda para concorrerem a cargos de 
gestores públicos, em virtude de ser legalmente exigido o requisito habilitacional de licenciatura.

O grau de bacharel foi extinto mas existem milhares de diplomados com este grau académico.

Este impedimento legal é injusto e de concorrência desleal entre cidadãos interessados em concorrer aos 
diferentes cargos da função pública. Alguns detentores de graus académicos com designações diferentes têm 
em comum um percurso formativo com duração de três anos (tendo alguns bacharelatos um percurso formati-
vo de quatro anos).

Em consequência, a OET tem vindo a desencadear, a diversos níveis, as iniciativas ao seu alcance para obter uma 
justa reparação desta situação, de que são exemplo as centenas de reclamações sobre concursos apresentadas 
junto de diversas entidades assim como os ofícios que estão disponíveis no nosso site para consulta.

Na defesa dos interesses legítimos dos Engenheiros 
Técnicos Bacharéis

Fim do prazo do registo de técnico-autor na ANEPC 



Decorreu no dia 14 de setembro o Congresso Internacional de Engenharia na Madeira, organizado 
pela Secção Regional da Madeira da OET - Compêndio de Especialidades.

Decorreu no dia 2 de setembro o Congresso 
da OET – Secção Regional do Norte sob o 
tema “O Futuro da Engenharia em Portugal, 
Novos Desa�os e Oportunidades”.
O Bastonário da OET lançou o desa�o às Insti-
tuições de Ensino Superior, para serem as 
primeiras a acompanhar e liderar o contribu-
to para a resolução dos novos desa�os e 
oportunidades que são cada vez mais as 
preocupações da sociedade hoje em dia.

A Secção Regional do Norte da OET organiza o Congresso
“O Futuro da Engenharia em Portugal, Novos Desafios e 

Oportunidades”

Congresso Internacional de Engenharia na Madeira

A Secção Regional dos Açores da OET promoveu, na Ilha do Pico, nos dias 17 e 18 de setembro, o
Congresso Regional sob o tema "Sismologia, Vulcanologia e a Engenharia na Gestão dos Riscos".

Congresso – Sismologia, Vulcanologia e a Engenharia na 
Gestão dos Riscos 



No dia 23 de setembro, realizou-se o II Congresso Inter-
nacional de Engenharia, CIE, cujo tema foi “Geopolítica 
da Água”.
Este congresso foi promovido pela Secção Regional do 
Centro da OET.

II CIE – Congresso Internacional 
de Engenharia | Geopolítica 
da Água

A Câmara Municipal de Lisboa e a OET, no dia 06 de 
setembro, promoveram, em conjunto, uma ação de 
divulgação e informação sobre o Programa ReSist – 
programa municipal de promoção da resiliência 
sísmica do parque edi�cado, privado e municipal e 
infraestruturas urbanas municipais. O objetivo deste 
programa é promover a resiliência sísmica do edi�cado 
da cidade de Lisboa, em edi�cado privado, municipal 
e infraestruturas municipais. Esta sessão contou com 
a presença da Dra. Cláudia Pinto (Coordenadora da 
Equipa de Projeto ReSist da CM Lisboa) e com o 
Engenheiro Técnico Carlos Rente, representante da 
OET no Grupo de Trabalho do Projecto ReSist).

Congresso – Sismologia, Vulcanologia e a Engenharia na 
Gestão dos Riscos 

Seminário
“Os Desafios da Engenharia”
Decorreu no dia 7 de outubro, em Vila Real de 
Santo António – Algarve, o seminário “Desa�os da 
Engenharia”, organizado Secção Regional Sul da 
OET. 

Fotografia retirada do site do município de Vila Real de Sto. António

As jornadas ReSist – Lisboa Resiliente aos Sismos, iniciaram no dia 28 de setembro e irão prolongar-se 
até novembro, abordando vários temas, com diferentes convidados. 

Jornadas ReSist - Lisboa Resiliente aos Sismos



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

www.oet.pt

A alteração ao modelo de emissão de declarações, que agora contém uma Certi�cação Digital Quali�cada, 
faz com que o SEDAP passe a depender de serviços externos para a realização dessa certi�cação nas 
Declarações da OET.
Ocasionalmente, têm existido alguns períodos de indisponibilidade desse serviço externo, criando a 
impossibilidade de emissão de declarações.
Embora não seja responsabilidade da OET estamos a está a tentar averiguar as razões desta indisponibilidade 
e, também, à procura de soluções alternativas que permitam resolver esta questão.
Sugerimos que, sempre que o sistema reporte incapacidade de gerar a certi�cação da declaração, 
aguarde alguns minutos até que seja realizada uma nova tentativa em momento posterior.

Indisponibilidade ocasional do SEDAP

Vantagens para membros, funcionários e colaboradores da OET.

Novo protocolo entre a OET e o Millennium BCP 

Com uma variada oferta em Pós-Graduações Modulares e Formação Executiva durante o ano letivo de 
2022/2023, este traz vantagens e descontos para os membros e colaboradores da OET.

Formação - novo protocolo entre a OET e a CPBS, 
Católica Porto Business School

Escrito com o novo acordo ortográ�co.

https://www.facebook.com/oetordemdosengenheirostecnicos
https://www.youtube.com/channel/UCG7IrkApsJCidYE3ZfGGckw
www.oet.pt

