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O Conselho Diretivo Nacional da Ordem dos Engenheiros Técnicos reuniu nas instalações da 

Sede Nacional em Lisboa, no dia 27 de julho de 2019, para discutir diversos assuntos, entre os 

quais: 

1. A Ordem dos Engenheiros Técnicos congratula-se com a recente  publicação do Decreto-

Lei n.º 95/2019, de 18 de julho, que estabelece o regime aplicável à reabilitação de 

edifícios ou frações autónomas, no qual se definem os princípios fundamentais da 

reabilitação que todas as operações de reabilitação devem ter presente, visando 

conciliar a melhoria das condições de habitabilidade com uma resposta responsável e 

proporcionada em termos de respeito pela preexistência e pela sustentabilidade 

ambiental. 
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2. Foram apresentadas as novidades e o ponto de situação relativos às comemorações do 

Dia Nacional do Engenheiro Técnico, agendado para o próximo dia 7 de setembro, no 

espaço da Antiga Igreja do Convento de São Francisco, em Coimbra.  

3. O Conselho Diretivo Nacional deliberou que a proposta de alteração ao Regulamento dos 

Atos de Engenharia da Ordem dos Engenheiros Técnicos, Regulamento n.º 549/2016, de 

3 de junho, será submetida a aprovação no Conselho Diretivo Nacional a realizar em 

Coimbra no dia 06 de setembro, submetida a consulta de interessados e posteriormente 

apresentada em Assembleia Representativa Nacional para aprovação. 

4.  O Conselho Diretivo Nacional aprovou o comunicado intitulado “Universidades e 

Politécnicos – Um país para ricos e outro país para pobres?” que será divulgado pelos 

diversos meios da OET. 

5. Foram apresentadas as novidades ocorridas desde a última reunião do Conselho 

Diretivo Nacional relativamente à Associação de Engenharia da Macaronésia. 

6. Foi apresentada a proposta de um livro intitulado “ENGENHEIROS TÉCNICOS – 1852 a 

2019”, cujo lançamento decorrerá nas comemorações do Dia Nacional do Engenheiro 

Técnico, em Coimbra. 

7. A Ordem dos Engenheiros Técnicos congratula-se com a assinatura da escritura do 

registo da propriedade horizontal do edifício da Sede Nacional, sito na Praça Dom João 

da Câmara, n.º 19 em Lisboa. 

8. Foram apresentadas as últimas notícias sobre o desenvolvimento do próximo 

Congresso de Saúde e Segurança Ocupacional e Ambiental - SSOA 2019, em Luanda, 

Angola, nos próximos dias 17 a 18 de outubro, sendo a Ordem dos Engenheiros Técnicos 

uma das entidades promotoras/organizadoras do evento, bem como do III Congresso 

Internacional da Ordem dos Engenheiros de Angola, em Luanda, Angola, nos próximos 

dias 15 e 16 de outubro, ambos com a participação da Ordem dos Engenheiros Técnicos, 

entre outras entidades nacionais e internacionais. 

9. A Ordem dos Engenheiros Técnicos congratula-se com a admissão como membro da 

International Safety and Health Construction Coordinators Organization (ISHCCO), 

tendo sido nomeados como seus representantes o Vice-Presidente Engenheiro Técnico 
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José Manuel Sousa (efectivo) e o Presidente da Secção Regional do Sul, Engenheiro 

Técnico José Delgado (suplente). 

10. A Ordem dos Engenheiros Técnicos promove nos dias 7 e 8 de novembro de 2019, em 

parceria com o DEG do ISEP, no Instituto Superior de Engenharia do Porto, a primeira 

Conferência de Georrecursos, Geomateriais, Geotecnologias e Geoambiente. Pretende-

se, deste modo, criar um espaço de reflexão sobre os temas propostos, de grande 

atualidade e pertinência, que reúna geoprofissionais, investigadores, docentes e 

estudantes, constituindo assim um fórum de disseminação de conhecimentos, teóricos 

e aplicados, nas referidas áreas. 
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