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1 DIVULGAÇÃO DA ESPECIALIZAÇÃO 

1.1 Publicação de artigos temáticos na revista da O.E. 

A comissão proporá no mínimo 1 artigo por ano para a revista da O.E. 
Deverão ser privilegiados artigos de opinião sobre áreas técnicas relacionadas com a 
Segurança no Trabalho na Construção. 
 
Todos os membros da Comissão deverão contribuir de forma escalonada no tempo com 
artigos para a revista da O.E. Todos os artigos deverão ser aprovados quanto ao seu 
conteúdo pela Comissão. 

1.2 Realização de jantares temáticos 

Propõe-se a realização de dois jantares temáticos anuais de âmbito nacional com oradores 
convidados. Estes jantares ocorrerão semestralmente, procurando a Especialização que a 
sua localização tenha lugar em cada uma das Regiões da Ordem. 
 
O 1º Jantar Temático terá lugar em Lisboa no mês de Junho de 2013, com uma intervenção 
do Inspetor Geral do Trabalho subordinada ao tema “ As perspetivas atuais de intervenção 
da ACT” 
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2 GESTÃO DAS CANDIDATURAS A ESPECIALISTA 
 
Propõe-se como objetivo para 2013/2016, analisar um mínimo de 5 propostas/ano 
apresentadas por candidatos a Especialistas da OE nesta área. 
 
As candidaturas a Especialista devem obedecer ao Regulamento das Especializações e aos 
critérios específicos a estabelecer pela Comissão Executiva. 
 
Na estratégia de captação de novos Especialistas, deverá privilegiar-se o contacto pessoal 
pelos membros da Comissão Instaladora a técnicos de reconhecida experiência e 
competência na área. 
Todas as abordagens anteriormente referidas deverão ser previamente discutidas no âmbito 
da Comissão Executiva, de modo a que o parecer final seja o mais consensual possível. 
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3 DESENVOLVIMENTO DE SEMINÁRIOS E AÇÕES DE CARÁCTER TÉCNICO NO ÂMBITO DA SEGURANÇA NO 

TRABALHO NA CONSTRUÇÃO 

3.1 Seminários cuja organização é da exclusiva responsabilidade da Especialização 
vertical em Segurança no Trabalho da Construção 

Propõe-se a realização de dois seminários anuais a nível Nacional a realizar em Lisboa e no 
Porto. O 1º Seminário no Porto será realizado durante o segundo semestre de 2013 e 
contará com o apoio da APSET e da ACT/Ponto Focal da Agência Europeia de Segurança. 
Propomo-nos igualmente organizar seminários temáticos, em conjunto com as delegações 
distritais da OE, sempre que as temáticas e o interesse seja manifesto para os associados de 
cada uma das delegações distritais. 
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4 REPRESENTAÇÃO DA ESPECIALIZAÇÃO EM ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS NO ÂMBITO DA SEGURANÇA 

NO TRABALHO DA CONSTRUÇÃO. 
 
A Comissão Executiva da Especialização proporá ao Colégio de Civil, a possível adesão a 
organizações internacionais que se enquadrem na totalidade ou em parte, nos seguintes 
pressupostos: 
 

 Sejam representativas em termos internacionais na área de intervenção da 

Especialização. 

 Constituam fóruns privilegiados de debate para os diversos tipos de intervenientes 

na área da Segurança no Trabalho da Construção. 

 Intervenham perante as principais organizações europeias no que respeita à 

Segurança no Trabalho na Construção. 

 Proporcionem uma troca de experiências e de boas práticas profícuas no âmbito da 

intervenção da Especialização. 

 
Durante o ano de 2012/2013 continuarão a ser asseguradas, através dos membros da 
Especialização designados para o efeito, as participações nas atividades das organizações: 
 
ISHCCO - International Safety and Health Construction Co-ordinators Organization 
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5 AFIRMAÇÃO DA ESPECIALIZAÇÃO NO INTERIOR DA ORDEM DOS ENGENHEIROS 
 
A Especialização deverá intervir de forma o mais abrangente possível nas atividades da OE, 
nomeadamente por: 
 

a) Indicação de peritos para atender a solicitações oficiais que tenham sido requeridas à 

Ordem dos Engenheiros; 

b) Representação da Ordem perante Entidades Oficiais no âmbito da Segurança no 

Trabalho da Construção; 

c) Disponibilização de apoio técnico a Colegas envolvidos em processos relacionados 

com Acidentes de Trabalho no sector da Construção; 

d) Emissão de pareceres solicitados pela Comissão de Ética ou relevantes para a atuação 

deste órgão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Candidatos: 

 José Eduardo Marçal Ruivo da Silva (Coordenador) 

 Francisco José Freire Lucas (Coordenador Adjunto) 

 Alfredo Augusto Vieira Soeiro 

 Ana Carla Abreu dos Santos Matrena 

 Arnaldo Vitor Castro Beleza Reis 

 Hélder José Afonso Lourenço 

 Sónia Eduarda Cerqueira Armada Elias 


