COMUNICADO
CONSELHO DIRETIVO NACIONAL
2021/02/27

No dia 27 de fevereiro de 2021, pelas 10:00, esteve reunido o Conselho Diretivo Nacional, em
formato misto (presencial e videoconferência), na Sede Nacional em Lisboa, onde foram debatidos
diversos assuntos, dos quais se realçam os seguintes:
1. Foi aprovado por unanimidade um voto de pesar pelo falecimento do colega Hélder Pita,
Vice-Presidente da OET – Ordem dos Engenheiros Técnicos. Foi aprovada, nos termos do
Artigo 28.º do Estatuto da Ordem dos Engenheiros Técnicos, a proposta à Assembleia
Representativa Nacional para a atribuição da categoria de Engenheiro Técnico Honorário ao
Vice-Presidente da Ordem dos Engenheiros Técnicos, Engenheiro Técnico Hélder Pita,
considerando os relevantes serviços prestados à Ordem e à classe dos Engenheiros Técnicos,
tendo contribuído com sua ação para a dignificação e prestígio da profissão de engenheiro
técnico e para a construção de uma Ordem Profissional relevante para a vida de Portugal, aquém
e além-fronteiras. Considerando os diversos cargos de liderança de topo da Ordem ao longo de
mais de 20 anos, nos quais defendeu sempre intransigentemente a classe e a causa dos
Engenheiros Técnicos, assim como a relevância e a pertinência permanente da sua intervenção,
honrando o lema da Ordem expresso no seu logotipo (“Paulo Majora Canamus”), foi esta
proposta aprovada por unanimidade.

2. Foi ainda aprovado um voto de pesar pelo falecimento dos colegas Eduardo Torcato David e
Vítor Lemos Macedo, que desempenhou o cargo de Vice-Presidente da Secção Regional dos
Açores.
3. Foi aprovada a nomeação do Engenheiro Técnico Pedro Brás como coordenador da
Comissão Organizadora do Congresso da OET, a realizar na Madeira em 08 e 09 de outubro
de 2021, em formato misto (presencial e online), mantendo-se os restantes membros
nomeados.

4. Foram aprovadas as novas nomeações para a representação da Ordem dos Engenheiros
Técnicos nos Comité Nacional da FEANI e NRC – Comité Nacional de Registo da FEANI,
bem como do Conselho Consultivo da A3ES.
5. Foi apresentado e aprovado um plano de reuniões dos órgãos nacionais.
6. Foi apresentado e aprovado o calendário eleitoral para a eleição dos órgãos nacionais,
regionais e direções dos colégios de especialidade da OET relativas ao mandato 2022-2025.
Foi ainda deliberado abrir um processo de contratação pública para a aquisição da
plataforma de voto eletrónico, à semelhança do que foi realizado no anterior processo
eleitoral, em ligação com o nosso sistema de autenticação (SEDAP/Balcão Único),
mantendo-se as modalidades presencial e por correspondência.
7. Foram apresentadas as linhas orientadoras para o relatório e contas de 2020 a apresentar na
reunião do Conselho Diretivo Nacional e, posteriormente, na Assembleia Representativa
Nacional.
8. Foi nomeado pelo CDN o Engenheiro Técnico Carlos Pereira para a comissão de análise dos
pedidos de Engenheiro Técnico Especialista.
9. Foi aprovada uma proposta de alteração do regulamento dos peritos, cuja nomeação é
realizada de pelos mesmos membros da comissão de análise da condição do Engenheiro
Técnico Especialista.
10. Foi apresentado um resumo dos contributos recebidos dos Delegados Distritais e de Ilhas e
Delegados Concelhios que foram convidados/mobilizados para realizarem o levantamento
dos edifícios públicos abandonados existentes nos seus Concelhos, no seguimento da adesão
da OET à iniciativa louvável de cidadãos, que tem como missão mapear edifícios públicos
abandonados e, bem assim, apresentar propostas e recomendações para a respetiva melhoria
e/ou utilização dos mesmos, com vista a promoção do aproveitamento de recursos existentes
bem como da segurança das pessoas e bens no âmbito da atividade de construção. Foi
deliberado publicar este trabalho no site da OET até que esteja concluído o trabalho de
criação de uma plataforma que todas as pessoas possam utilizar.
11. Foi apresentado o ponto de situação da criação do Balcão Único, aprovado na anterior
reunião do Conselho Diretivo Nacional, nos termos do artigo 116.º dos Estatutos da OET.
12. Foi aprovada a proposta de nova Tabela de Emolumentos, destacando-se a isenção da taxa
para a passagem a engenheiro técnico de nível 2, a apresentar à Assembleia Representativa
Nacional.
13. Foi autorizada a publicação no site da OET da proposta de alteração de estatutos enviada
para o parlamento, e as propostas enviadas à ANEPC para a alteração da legislação de
Segurança Contra Incêndios em Edifícios (SCIE).
14. Foi dado um voto favorável ao PRR - Plano de Recuperação e Resiliência.
Conselho Diretivo Nacional, 27 de fevereiro de 2021.

