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Comunicado da Reunião do  

Conselho Diretivo Nacional da OET 

Lisboa, 14 de Abril de 2012 

Deliberações: 

a) Foi aprovada a Ficha dos Riscos de Incêndio, elaborada pelo Gabinete Técnico, a qual deverá 

ser testada nas Secções Regionais. 

b) Promover um seminário sobre Segurança contra Incêndios, envolvendo outras entidades, a 

convidar, para apresentação da Ficha dos Riscos de Incêndio; 

c) Foi deliberado o modelo em que os Engenheiros Técnicos se podem candidatar ao título 

Eur-Ing, com custos e indicações para a instrução do processo. Essa informação encontra-se 

disponível aqui. 

d) Tendo em conta que um especialista tem de ter um perfil de líder numa determinada área de 

especialidade, reconhecido pelos seus pares, foi aprovada uma grelha de critérios para a 

obtenção do grau de Engenheiro Técnico Especialista, baseadas em critérios como a 

qualificação académica, o exercício profissional relevante, intervenção científica e 

publicações de carácter técnico e científico. Essa grelha, em termos genéricos, valoriza em 

20% a formação académica, 60% o exercício da profissão e em 20% a produção científica. É 

condição para a admissão de candidatura a obtenção de novos graus académicos. Esta grelha 

aplica-se relativamente aos pedidos para a concessão do grau de especialista em Direção e 

Gestão de Obra, devendo agora o Conselho da Profissão deliberar o respetivo alargamento a 

outras especialidades e colégios. 

e) O Prémio de mérito Sant’Ana Alves foi instituído pela OET com o objetivo de estimular os 

trabalhos de qualidade que um qualquer engenheiro técnico produza. São agora 

acrescentadas duas novas modalidades: “melhor relatório de estágio” e “melhor trabalho de 

conclusão do curso de licenciatura”. Este prémio será atribuído mediante candidatura dos 
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interessados, podendo e devendo ser divulgado nas escolas e junto dos Engenheiros Técnicos 

estagiários. O regulamento destes prémios será brevemente disponibilizado no site da OET. 

f) Foi aprovado o novo “Regulamento de Estágio da OET”, com pequenas alterações 

decorrentes da redenominação para OET e da publicação da Lei 47/2011, de 27 de Junho. 

Esta alteração será publicada em Diário da República. 

g) Foi criado o GAB - Gabinete do Apoio ao Bastonário que passa a incluir a área da assessoria 

jurídica, assessoria técnica, e secretariado. 

h) Foi feito um ponto de situação relativamente aos dados da inscrição na OET, verificando-se 

um grande número de entradas dos licenciados, o que corresponde a uma clara afirmação 

em como as pessoas reconhecem a OET como a sua Ordem. 

i) Foi deliberado encerrar a Delegação de Santarém da OET. 

j) Foi feito um ponto de situação relativamente à atividade dos engenheiros técnicos no 1º 

trimestre de 2012, verificando-se uma redução de 18% relativamente ao mesmo período do 

ano anterior. Verificou-se igualmente que no primeiro trimestre de 2012 os membros já 

emitiram mais declarações que as secções através do sistema SEDAP – Sistema (online) para 

a Emissão de Declarações para Atos Profissionais. 

 


