
A campanha O Resgate da Engenharia vai ser iniciada no próximo dia 28 de janeiro, com um spot publicitário 
a ser emitido na TSF a partir dessa data e um anúncio publicado no jornal Público nesse mesmo dia.  
 
Essa campanha integra várias medidas no âmbito da Engenharia de Segurança, como a revisão do Decreto-
Lei n.º 273/2003, no que se refere ao exercício da Coordenação de Segurança e Saúde; a revisão dos 
Regulamentos de Segurança no Trabalho da Construção Civil e das Instalações Sociais Provisórias destinadas 
a pessoal empregado nas obras (Decretos n.º 41821 e 46427); a revisão da Lei n.º 42/2012 relativa aos 
regimes de acesso e do exercício da atividades de técnicos de segurança. 
 

Consulte o portal da OET em https://www.oet.pt/portal/index.php/o-resgate-da-engenharia 
 
 

 

 

1.ª SESSÃO – REFLEXÃO AO FIM DE TARDE 

RESPONSABILIDADES PROFISSIONAIS E CRIMINAIS NA SEGURANÇA NA CONSTRUÇÃO 

Auditório Ferreira da Costa, na Sede Nacional da OET, Lisboa - 29 de janeiro de 2020, 17H30 

 

 

Programa 

17H30 – Abertura 

Eng. Téc. Vítor Reis, Presidente do Colégio de Engenharia de Segurança da OET. 

Eng. Téc. José Delgado, Presidente da Secção Regional do Sul da OET. 

 

17H45 – Obrigações e responsabilidades 

Eng. Téc. José Delgado, Presidente da Secção Regional do Sul da OET. 

 
18H10 – Avaliação de riscos para micro e pequenas empresas  
Eng. Téc. António Bastos, Vice-presidente do Colégio de Engenharia de 
Segurança da OET. 
 

18H30 – Debate 

 

19H00 – Encerramento 

 

Participação gratuita, mas sujeita a inscrição. 

Para inscrição: 

srsul@oet.pt 

213 261 600 

 
A campanha O Resgate da Engenharia vai ser iniciada no próximo dia 28 de janeiro, com um spot 
publicitário a ser emitido na TSF a partir dessa data e um anúncio publicado no jornal Público 
nesse mesmo dia.  
 
Essa campanha integra várias medidas no âmbito da Engenharia de Segurança, como a revisão do 
Decreto-Lei n.º 273/2003, no que se refere ao exercício da Coordenação de Segurança e Saúde; a 
revisão dos Regulamentos de Segurança no Trabalho da Construção Civil e das Instalações Sociais 
Provisórias destinadas a pessoal empregado nas obras (Decretos n.º 41821 e 46427); a revisão da 
Lei n.º 42/2012 relativa aos regimes de acesso e do exercício da atividades de técnicos de 
segurança. 
 

Consulte o portal da OET em https://www.oet.pt/portal/index.php/o-resgate-da-engenharia 
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