COMUNICADO
CONSELHO DIRETIVO NACIONAL
3 de fevereiro de 2018

O Conselho Diretivo Nacional reuniu em Lisboa, no dia 3 de fevereiro de 2018, assinalando a
primeira reunião dos órgãos eleitos para o quadriénio 2018-2021, para abordar várias matérias,
das quais se destacam:
1.
Foi apresentada e aprovada a proposta de nomeação da constituição do gabinete de apoio
ao Bastonário, de acordo com a alínea r) do n.º 2 do art.º 35 dos estatutos.
2.
Foi apresentada e aprovada a proposta de distribuição de pelouros da Ordem dos
Engenheiros Técnicos.
3.
Foi aprovada a nomeação do secretário-geral, de acordo com a alínea t) do n.º 2 do art.º
35 dos estatutos.
4.
Foi aprovada a proposta de nomeação do provedor, de acordo com a alínea u) do n.º 2 do
art.º 35 dos estatutos.
5.
No seguimento do que se vem vindo a fazer, com o intuito de responder mais prontamente
e eficazmente a solicitações de pareceres e outros, foram constituídos vários grupos de
trabalho (especializações, colégios regionais, delegados de concelhos, etc., de acordo com
a alínea q) do n.º 2 do art.º 35 dos estatutos), cujas composições foram apresentadas e
aprovadas.
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6.
7.

8.
9.
10.

11.

12.

13.

14.

Foram apresentadas e aprovadas as propostas de nomeações dos delegados e
subdelegados distritais e de ilhas, de acordo com o n.º 1 do art.º 47.º dos estatutos.
Foram aprovadas as propostas de nomeação de delegados concelhios, que têm como
missão acompanhar a legislação municipal (regulamentos, concursos, etc.), e fazer a
ligação às Secções Regionais e ao Bastonário. Estes representantes da OET em cada um
dos concelhos, é feita por nomeação do Bastonário, ouvido o CDN, mediante proposta das
Secções Regionais.
Foi igualmente aprovada uma proposta de agenda de reuniões dos diversos órgãos
nacionais da Ordem.
Com novos elementos no Conselho Diretivo Nacional, foi apresentado e aprovado um
novo plano de distribuição de pelouros.
Foi informado o ponto de situação da Associação Lusófona de Engenharia, Segurança e
Saúde no Trabalho - ALENGSST, associação que visa criar a livre circulação em todos os
países da CPLP e cuja escritura dos estatutos já se encontra agendada para o próximo mês
de março.
Foi informado sobre o ponto de situação relativo ao Projeto-Lei 495/XIII, sobre a revisão
da Lei n.º 40/2015, de 1 de junho, e que se encontra em discussão na especialidade na
Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas.
A Ordem dos Engenheiros Técnicos foi recebida em audiência pela Direção Regional de
Energia dos Açores, sobre a proposta de adaptação do Decreto-Lei 96/2017 aos Açores, já
que a realidade nas Ilhas é um pouco diferente do Continente, onde reafirmou-se que a
posição da Ordem dos Engenheiros Técnicos vai no sentido da obrigatoriedade de projeto
elétrico para todas as instalações do tipo A, B e C. A Ordem dos Engenheiros Técnicos
disponibilizou-se para colaborar com a DRE no que fosse necessário, inclusive no envio de
contributos para a proposta de Decreto Legislativo Regional que está a ser preparado.
Vai ser realizada uma conferência técnica sobre o tema “A Engenharia de Segurança –
Manutenção, Mobilidade, Segurança e Saúde no Trabalho”, em Angola, no dia 18 de abril,
numa organização conjunta com a Ordem dos Engenheiros Técnicos, Ordem dos
Engenheiros de Angola, APET-AO (Associação Profissional dos Engenheiros Técnicos de
Angola) e ISEC Lisboa, e contará com a participação de vários representantes de ambos os
países, destacando-se a presença de S. Exª a Ministro da Construção e Obras Públicas de
Angola, de S. Exª a Ministra do Ensino Superior Ciência, Tecnologia e Inovação de Angola,
o Diretor Geral do IRCCOP, Bastonário da Ordem dos Arquitetos de Angola, Magnífico
Reitor da Universidade Agostinho Neto.
No seguimento do evento realizado no ano passado, e respondendo ao compromisso
assumido na altura, a Ordem dos Engenheiros Técnicos irá ser parceira do Congresso de
Saúde e Segurança Ocupacional e Ambiental - SSOA 2018, agendado para os dias 26, 27 e
28 de julho, na Cidade da Praia, Cabo Verde. Este evento conta com a presença da
comunidade técnico-científica, autoridades governamentais e os interessados em
segurança, saúde ocupacional e ambiental ao nível internacional, promovendo a ampla
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15.
16.

investigação, a partilha de experiências, abordagens e conhecimento nos domínios da
segurança, saúde ocupacional e ambiental, assim como, o desenvolvimento de parcerias
para promover a cooperação entre investigadores, profissionais, políticos e estudantes de
diferentes países.
Foi deliberado alargar o sistema biométrico de controlo de assiduidade a todos os
funcionários da OET, a implementar até ao dia 1 de março.
Foi deliberado levar a efeito um concurso de fotografia, a nível nacional, aberto a todos os
engenheiros técnicos e estudantes de engenharia, com 2 temas: tema livre e exercício da
profissão.
Conselho Diretivo Nacional
Lisboa, 3 de fevereiro de 2018
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