
 
COMUNICADO 

CONSELHO DIRETIVO NACIONAL 
16 de outubro de 2021 

 

 
 

 
 

 

Reuniu no dia 16 de outubro de 2021 o Conselho Diretivo Nacional da Ordem dos 

Engenheiros Técnicos, em formato misto (presencial na Sede Nacional em Lisboa e 

por videoconferência), onde foram tomadas as seguintes deliberações: 

1. O presidente da Comissão Eleitoral referiu ter sido recebida e validada apenas 

uma lista candidata às eleições para os Órgãos Nacionais, Órgãos Regionais e 

Direções dos Colégios de Especialidade da OET, marcadas para o dia 11 de 



 

 

novembro, cujo primeiro subscritor é o atual Bastonário, Engenheiro Técnico 

Augusto Ferreira Guedes.  

 

 

2. Foi apresentada e aprovada uma primeira proposta para o plano de atividades e 

orçamento para 2022. 

 

3. Foi aprovada uma proposta de contributos a enviar ao SEAE no seguimento do 

projeto de Decreto-Lei 1214/XXII que estabelece os requisitos de acesso e de 

exercício da atividade dos técnicos do Sistema de Certificação Energética dos 

Edifícios (SCE), regulado pelo Decreto-Lei n.º 101-D/2020, de 7 de dezembro. 

Embora a OET esteja de acordo com a globalidade da proposta, propõe, entre 

outros aspetos, que nos artigos 2.º, 9.º, 11.º e 18.º a designação de título 

profissional seja alterado por certificado, isto porque quem atribui os títulos 

profissionais são as Ordens Profissionais e não a ADENE. 

 

4. Foram apresentadas várias propostas na Assembleia da República, relativas à Lei 

das Ordens (alteração à Lei n.º 2/3013, de 10 de janeiro e à Lei 53/2015, de 11 de 

junho).  

A OET está globalmente de acordo com todas as iniciativas que visem acabar com 

o espírito corporativo que ainda persiste em algumas Ordens e que fica visível, por 

exemplo, quando impedem que a OET seja membro do CNOP.  

Não obstante, a OET apresentará contributos para a melhoria das propostas em 

discussão na Assembleia da República, pois acreditamos que é possível melhorar 

a configuração da proposta relativamente ao Conselho de Supervisão, ao 

Provedor, ao período de nojo dos dirigentes sindicais, entre outros aspetos.  

 

5. Foi aprovado o Regulamento Específico do Prémio de Ingresso na OET e que tem 

por objetivo premiar o mérito escolar dos estudantes da “Licenciatura em Proteção 

Civil e Gestão de Riscos” da Universidade dos Açores que decidam inscrever-se 

na Ordem dos Engenheiros Técnicos. 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121163
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121163


 

 

6. Foi aprovada uma proposta de alteração ao Regulamento n.º 35/2017, de 11 de 

janeiro (Regulamento de Estágio), que segue para os diversos órgãos da Ordem 

e para Consulta Pública, e que será enviado para o membro do Governo que 

exerce os poderes de tutela relativamente ao Regulamento de Estágio. 

 

7. Foi aprovada uma proposta de alteração ao Regulamento n.º 841/2020, de 6 e 

outubro (Regulamento de Registo e Inscrição da Ordem dos Engenheiros 

Técnicos), que segue para os diversos órgãos da Ordem e para Consulta Pública. 

 

8. Foi aprovado um protocolo entre a OET e a AGET – Associação Guineense de 

Engenheiros Técnicos. 

 

9. Foi aprovada a criação do cartão de identificação de membro estudante da OET. 

 

 

O Conselho Diretivo Nacional 
16 de outubro de 2021 
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