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INTRODUÇÃO 
•   A OEA é dos Engenheiros.

• A contribuição de todos é importante e o seu Valor, será o resultado do Valor que cada um de nós 
enquanto Associados, agregarmos à nossa Organização.

• É nosso dever aperfeiçoar, avançar com segurança, espírito de união e determinação na defesa dos 
interesses da classe e da Sociedade.

• A participação de todos é fundamental  não só na materialização do nosso Programa, mas também nas 
actividades que vierem a ser desenvolvidas, para que possamos ter um melhor conhecimento da nossa 
Organização.

• Não há crescimento sem continuidade.

• A vida é uma história de transição. É preciso completar uma fase, antes de passar para outra, agindo de 
forma enérgica na prossecução dos propósitos da Organização.



Visão,Valores, Missão

Visão
Ser uma instituição de
referência, credível e
inovadora, reconhecida pela
excelência da gestão e do
trabalho realizado e por
promover qualidade total na
Engenharia e o bem-estar da
sociedade.

Missão
Promover e defender os

interesses profissionais de

todos os engenheiros e do

país, desenvolvendo acções

para o melhoramento,

valorização e prestígio da

profissão e para o progresso de

Angola.

Valores
› Conduta Ética e Deontológica;

› Profissionalismo;

› Competência;

› Patriotismo;

› Gestão de qualidade;

› Responsabilidade social;

› Espírito de equipa, crítico e 

inovador;

› Valorização da instituição.



Estratégias

› Mobilizar recursos humanos e materiais, valorizando-os e utilizando-os
de forma eficiente e racional;

› Fomentar iniciativas de âmbito cientifico, económico e cultural, através
da realização de estudos/projectos de investigação e desenvolvimento,
conferências, colóquios, etc.;

› Fazer uma gestão eficiente, transparente e responsável;

› Intensificar as relações e a cooperação com Universidades, Institutos,
com as empresas e com outras associações nacionais e internacionais;

› Obter financiamento e apoios externos, através da mobilização, captação e realização de

actividades e parcerias;

› Organizar acções de formação, capacitação, actualização e de apoio aos membros;

› Organizar estágios e conceder bolsas de estudo e outros subsídios para fins educativos, culturais e

científicos;

› Organizar e prestar colaboração técnica e serviços especializados junto de organismos públicos e

privados;

› Dinamizar transferências e utilização de tecnologia em beneficio dos seus membros e da sociedade

civil, valorizando a investigação e o desenvolvimento tecnológico.



CAPÍTULO II, ARTIGO 2º

É objectivo fundamental da Ordem representar, defender e promover os profissionais de Engenharia,
de nível universitário, de todas as especialidades, colaborar e participar no estudo técnico dos
problemas ligados à área de intervenção dos Engenheiros, contribuindo com a sua acção para a
valorização e prestígio da profissão e consequentemente, para o progresso do país.

ARTIGO 3º

A Ordem dos Engenheiros de Angola deverá procurar:

• Defender a ética, a deontologia e a qualificação profissional dos Engenheiros;

• Fomentar e defender os interesses dos Engenheiros, nomeadamente no campo profissional, cultural e
social;

Objectivos da Ordem



Objectivos da Ordem

• Assumir, no seu âmbito, a representação e defesa dos valores da Engenharia em Angola;

• Promover o reconhecimento do valor social da profissão e a capacidade de intervenção dos 
Engenheiros na sociedade;

• Proteger o título e a profissão de Engenheiro, promovendo procedimento judicial contra quem o use 
ou o exerça ilegalmente;

• Fomentar o desenvolvimento da Engenharia e do seu ensino;

• Contribuir para a estruturação da carreira dos Engenheiros;

• Valorizar a qualificação profissional pela participação activa na formação pósgraduada;

• Emitir cédulas profissionais;

• Dinamizar a cooperação e solidariedade

entre os seus associados;

• Prestar a colaboração técnica e científica ao seu alcance que lhe for solicitada por entidades de 
interesse público;

• Desenvolver as relações com associações afins, nacionais e estrangeiras, podendo para o efeito, 
aderir à uniões e federações internacionais.



CAPÍTULO III – MEMBROS - ARTIGO 4º

O exercício da actividade profi ssional de Engenheiro implica a sua inscrição como Membro 
da Ordem.

Designa-se por Engenheiro o titular de licenciatura universitária em curso de Engenharia reconhecida
pela Ordem, que se ocupa da aplicação das ciências e técnicas respeitantes aos diferentes ramos de
Engenharia nas actividades de investigação, concepção, estudo, projecto, produção, construção,
fiscalização e controlo de qualidade, incluindo a coordenação e gestão dessas actividades e outras
com elas relacionadas.

Ser Engenheiro

Ser Membro da OEA

Membros Efectivos

ARTIGO 6º

A admissão de membros efectivos é condicionada por diploma de curso universitário nacional.

Para os Engenheiros de nacionalidade angolana é igualmente válido diploma de curso estrangeiro

oficialmente reconhecido como equivalente.

Compete ao Conselho Directivo, ouvido o Conselho de Admissão e Qualificação, definir os cursos e

respectivos graus académicos de escolas, nacionais ou estrangeiras, cujos diplomas permitem o

acesso à Ordem.



Colégios de especialidade

A profissão de Engenheiro tem identidade e autonomia própria para praticar os actos de engenharia
no âmbito dos sete colégios de especialidade: Agronomia e Florestas, Civil, Eletrotecnia e
Informática, Geográfica, Mecânica, Minas e Petróleo e Química. A engenharia é uma vasta área de
conhecimento, existindo, por isso, um conjunto de actos próprios que a caracterizam e, ainda, um
subconjunto destes mesmos actos para cada uma das suas especialidades.

A Ordem dos Engenheiros de Angola (OEA), ao divulgar os actos para os quais os seus membros
estão habilitados, procura dar um contributo para que, em Angola, se continue a praticar engenharia
de elevada qualidade.



Colégio de Engenharia
da Agronomia e Florestas

A Engenharia da Agronomia projecta, investiga, acompanha, ministra
técnicas, equipamento e maquinaria necessários ao desenvolvimento da
produção agro- pecuária e florestal. É responsável pela introdução das
novas tecnologias, soluções inovadoras e eficazes para melhorar e
proteger a produção, e desenvolver uma agropecuária e florestal cada vez
mais sustentável, assegurando um futuro melhor para o Planeta e para o
Homem.

A Engenharia das Florestas ou Engenharia Florestal visa a produção de
bens oriundos da floresta ou de cultivos florestais, através do manejo de
áreas florestais. Com a certeza de que a humanidade depende do
ambiente em que vive, esta profissão ganhou importância noutros
sectores. Nas agências governamentais, trabalha para manter as áreas
protegidas e fiscalizar a utilização das áreas concessionadas à iniciativa
privada. Nas agências de certificação, cria meios para que os
consumidores conheçam o comportamento das empresas florestais em
relação ao ambiente.



Colégio de Engenharia
Civil

A engenharia civil é o ramo da engenharia presente em todas as construções
humanas e que pretende garantir o equilíbrio entre o ambiente edificado e o
ambiente natural, bem como com factores associados à revitalização e à
sustentabilidade. Engloba, ainda, a concepção, o projecto, a construção, a
reabilitação e a manutenção de edifícios, vias de circulação, infraestruturas e obras
hidráulicas.

A formação de um engenheiro civil está fortemente ligada às ciências exactas.

Contudo, um bom profissional deve possuir muitos outros atributos,
principalmente habilidades em comunicação e de análise racional dos factos, além
de seguir um código de ética, pois as suas obras influenciam significativamente
todos os segmentos da sociedade.

Dada a sua vasta abrangência, a engenharia civil divide-se em vários campos
específicos, desde a geotecnia, mapeamento, transportes, construção e estruturas,
dentre muitas outras.



Colégio de Engenharia
de Electrotecnia e 
Informática

A engenharia da eletrotecnia é o ramo da engenharia que estuda a
produção, o processamento, o transporte, a distribuição e o armazenamento
de energia eléctrica, bem como os aparelhos eléctricos ligados àqueles
sistemas, incluindo geradores, motores eléctricos e transformadores.

A Engenharia Informática engloba as tecnologias e os sistemas de
informação. Embora seja um campo de actividade muito vasto, identificam-
se várias áreas, designadamente: análise de sistemas de informação,
modelação de dados, engenharia de software, informática industrial,
engenharia multimédia, direcção de projecto, administração de sistemas de
informação, gestão de redes informáticas, segurança digital, administração
de bases de dados, inteligência artificial e ergonomia de software e de
sistemas de informação.



Colégio de Engenharia
Geográfica

É o ramo da engenharia que se ocupa da aquisição, representação e
gestão da informação georreferenciada e das infraestruturas. Integra as
áreas da topografia, hidrografia, fotogrametria, cartografia, geodesia, dos
SIG (sistemas de informação geográfica), do cadastro e das infraestruturas.

É uma especialidade que recorrendo às tecnologias da informação
geográfica dá um contributo essencial a várias actividades, como a da
construção, do planeamento e ordenamento do território, do projecto,
gestão e monitorização de infraestruturas, entre outras.

Os profissionais desta área encontram-se aptos para projectar, executar,
assumir a direcção técnica e fiscalizar projectos nas áreas da sua
especialidade.



Colégio de Engenharia
Mecânica

É o ramo da engenharia que aplica os princípios da física (teóricos,
práticos e experimentais) e da ciência dos materiais para a concepção,
fabrico, implementação e manutenção de processos mecânicos e
térmicos. A engenharia mecânica está envolvida em todos os processos
industriais, construções mecânicas e fluidos e calor.

Os profissionais desta área da engenharia adquirem competências para
desempenhar funções num vasto mercado de trabalho, onde se podem
destacar os gabinetes de projectos, as indústrias de transformação, as
empresas de produção de energia e climatização, a manutenção, a
consultoria, actividades técnico comerciais , laboratórios de investigação e
a participação em diversas comissões técnicas.



Colégio de Engenharia
de Minas e Petróleo

A Engenharia de Minas é parte integrante das soluções tecnológicas para
as grandes obras de engenharia, na caracterização dos terrenos e
avaliação do respectivo comportamento relativamente à interação de
diversas obras de infraestrutura com a sua fundação, seja solo ou rocha.
Desenvolve a actividade de prospecção, pesquisa, reconhecimento,
extracção, tratamento e comercialização de minérios. Pode ainda
desenvolver actividades em áreas multidisciplinares, actuar em projectos de
escavação e estabilização de túneis, compactação de aterros, tratamentos
de fundações, instrumentação de obras, percolação de fluxos em solos e
rochas, estabilização e contenção de terrenos, entre outros.



Colégio de Engenharia
Química

A Engenharia Química trata da transformação de matérias-primas em
produtos de valor acrescentado que contribuem para melhorar a qualidade
de vida, a qual combina química, biologia, física, informática e matemática.

As suas áreas de actuação são essencialmente na indústria: Alimentar,
Farmacêutica, papel e celulose, tintas e vernizes, petroquímica,
biotecnologia, polímeros, cosmética, materiais de construção, têxtil e
produtos de limpeza.



Código de ética e Deontologia
São deveres dos profissionais de engenharia

• Interessar-se pelo bem público, como forma de contribuir, com os seus

conhecimentos, capacidade e experiência para melhor servir a humanidade.

• Considerar a profissão como um alto título de honra e não praticar nem

permitir a prática de actos que comprometam a

sua dignidade.

• Não cometer nem contribuir para que sejam cometidas injustiças contra colegas.

• Não praticar qualquer acto que, directa ou indirectamente, possa prejudicar os legítimos interesses de

outros profissionais.

• Não solicitar nem submeter propostas contendo condições que constituam competição desleal de

preços por serviços profissionais.
• Actuar dentro da melhor técnica e do mais elevado espírito público, devendo, quando consultor, limitar os seus 
pareceres às matérias específicas que tenham sido objecto da Consulta.
• Exercer o trabalho profissional com lealdade, dedicação e honestidade para com os seus clientes e superiores 
hierárquicos, e com espírito de justiça e equidade para com os contratantes e empreiteiros.
• Ter sempre em vista o bem-estar e o progresso funcional dos seus empregados e subordinados, tratando-os 
com rectidão, justiça e humanidade.
• Colocar-se a par da legislação que rege o exercício profi ssional da Engenharia, para cumpri-la correctamente e 
colaborar para a sua atualização e aperfeiçoamento.




















