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Atribuições genéricas das Ordens profissionais
(in Proposta de lei nº 87/XII/1ª)

• Defesa dos interesses gerais dos destinatários dos serviços
• Representação e defesa dos interesses gerais da profissão
• Regulação do acesso e do exercício da profissão
• Concessão, em exclusivo, dos títulos profissionais das profissões que representem
• Concessão, quando existam, dos títulos de especialidade profissional
• -------------------------
• Colaboração com as demais entidades  da administração Pública, na prossecução 

de fins de interesse público relacionados com a profissão
• Exercício do poder disciplinar sobre os seus membros
• -------------------------
• Participação na elaboração de legislação que diga respeito ao acesso e exercício 

das respectivas profissões
• -----------------------
• Reconhecimento de qualificações profissionais obtidas fora do território nacional, 

nos termos da lei, de regulamento europeu ou de convenção internacional
• ------------------------



Caracterização da profissões regulamentadas
representadas por Ordens profissionais

• Quanto à Ordem profissional

– Organização interna baseada no respeito dos direitos dos seus membros e na 
formação democrática dos seus órgãos

– Autorregulação

– Controlo (regulação)no acesso e exercício

– Elaboração de normas técnicas

– Proibição de actividades sindicais

• Quanto aos profissionais

– Independência técnica no exercício profissional

– Sujeição a princípios e regras deontológicas específicas

– Sujeição a regime disciplinar autónomo



Caracterização profissional do Engenheiro

Engenheiro:

Titular de licenciatura, ou equivalente legal, em curso de Engenharia, 
inscrito na Ordem como membro efectivo, e que se ocupa da aplicação das 
ciências e das técnicas respeitantes aos diferentes ramos de engenharia, nas 
actividades de investigação, concepção, estudo, projecto, fabrico, construção, 
produção, fiscalização e controlo de qualidade, incluindo a coordenação e 
gestão dessas actividades e outras com elas relacionadas.

In Estatuto, aprovado pelo DL nº 119/92 de 30 de Junho



PROFISSÕES REGULAMENTADAS

PROFISSÃO: Engenheiro(a) Civil

O/A Engenheiro(a) Civil é o (a) profissional que acompanha todas as 
etapas do processo de produção de uma intervenção de construção civil, 
visando essencialmente a qualidade e a segurança das obras, de pessoas 
e bens, a proteção e a reabilitação do património natural e construído.
É responsável pelo estudo das características dos locais onde as obras são 
realizadas, pela elaboração e coordenação de projetos e pareceres, pelos 
processos de produção (conceção, planeamento, coordenação, direção e 
fiscalização de obras), pela gestão, manutenção e reparação. Desenvolve 
estas atividades nos processos de execução, incluindo a reabilitação, de 
edifícios, pontes, barragens, vias de comunicação (estradas, vias férreas), 
portos, aeroportos, instalações hidráulicas, edificações industriais e 
estruturas especiais (silos, torres, entre outras). 
No fim do ciclo de vida das construções é responsável pelos processos 
associados à sua demolição/desconstrução. É ainda responsável pela 
elaboração de planos nas áreas referidas, assim como sistemas de 
transportes, planeamento do território e planos de urbanização. 



PROFISSÕES REGULAMENTADAS

PROFISSÃO: Engenheiro(a) Eletrotécnico (a)

O/A Engenheiro(a) Eletrotécnico(a) é o/a profissional que 
efetua estudos e elabora projetos e pareceres sobre 
sistemas e produtos, direta ou indiretamente ligados ao 
campo eletromagnético e suas aplicações, concebe e 
realiza plano de obras e prepara, organiza e superintende 
a sua construção, exploração, manutenção e reparação, 
no que respeita ao aproveitamento dos campos elétrico e 
magnético. 



PROFISSÕES REGULAMENTADAS

PROFISSÃO: Engenheiro(a) Mecânico(a)

O/A Engenheiro(a) Mecânico(a) é o/a profissional que estuda, desenvolve, 
investiga, concebe e projeta componentes, máquinas, equipamentos, 
instalações e sistemas mecânicos e térmicos, utilizando energias 
convencionais ou renováveis, superintende ou colabora nas fases de 
fabricação, montagem, operação, fiscalização, controlo de qualidade e 
manutenção de todos os tipos de instalações, podendo ter ainda a seu 
cargo a gestão, a coordenação e a elaboração de pareceres sobre os 
vários tipos de atividades anteriormente referidas. 



PROFISSÕES REGULAMENTADAS

PROFISSÃO: Engenheiro(a) Químico(a) e Biológico(a)

O/A Engenheiro(a) Químico(a) e Biológico(a) é o/a profissional que desenvolve estudos e 
investigação, elabora projetos de processos, produtos e equipamentos, gere e controla a operação 
de instalações, incluindo a logística e a manutenção, das indústrias de química pesada e afins 
(petroquímica, refinação de petróleo, celulose e papel, cimentos, fibras sintéticas e polímeros, vidro 
e cerâmica, entre outras), de especialidades e formulações (química fina, especialidades químicas 
e farmacêuticas, cosméticos, produtos naturais e resinosos, tintas e vernizes, agroquímicos, entre 
outras), de indústrias bioquímicas, biotecnológicas e alimentares (indústrias de fermentação, 
biorrefinação e bioenergias). Adicionalmente pode realizar atividades relacionadas com gestão e 
controlo de qualidade, ambiente e segurança, proteção ambiental, regulação industrial, consultoria 
e funções técnico-comerciais para produtos, serviços e equipamentos especializados destinados à 
indústria química e bioquímica.



PROFISSÕES REGULAMENTADAS

PROFISSÃO: Engenheiro(a) Geólogo e de Minas

O/A Engenheiro/a Geólogo/a e/ou de Minas é o/a profissional que trata da eficaz utilização 
das formações geológicas destinada, por um lado, à obtenção de matérias-primas e, por 
outro, à utilização dessas formações na construção de infra estruturas diversas, com a 
eventual criação de espaços sub-superficiais ou subterrâneos. A sua atuação abrange 
ainda a conservação e valorização das mesmas formações geológicas no contexto da 
sustentabilidade e proteção ambiental e do ordenamento do território. Assim, a atuação 
do/a Engenheiro/a Geólogo/a e de Minas insere-se em três áreas principais de atividade: 
georrecursos, geotecnia e geoambiente. No campo da exploração de georrecursos e 
obtenção de matérias-primas, incluem-se os trabalhos de prospeção, caracterização, 
avaliação, conceção, exploração, beneficiação e valorização desses recursos, bem como o 
controlo ambiental relacionado com estas atividades, nomeadamente, a deposição de 
materiais não aproveitados e o tratamento das cavidades criadas, e todos os aspetos 
relacionados com a segurança nos trabalhos mineiros. No campo da geotecnia e utilização 
das formações geológicas, incluem-se os trabalhos de conceção, prospeção, 
caracterização, avaliação e execução geotécnica, assim como as ações de controlo 
ambiental relacionado com essas atividades. No campo do geoambiente e ordenamento do 
território, para além das áreas de intervenção inerentes às atividades anteriores, salientam-
se a conservação e valorização dos recursos minerais e hídricos e de uso do solo, com 
definição de áreas protegidas ou sensíveis, estudos de impacte ambiental de projetos, e a 
identificação, prevenção e minimização de processos de instabilidade e de processos 
relacionados com perigos e riscos naturais e tecnológicos.



PROFISSÕES REGULAMENTADAS

PROFISSÃO: Engenheiro(a) de Materiais

O/A Engenheiro(a) de Materiais é o/a profissional que está ligado ao desenvolvimento e à 
produção de materiais, à melhoria das sua propriedades, análise do ciclo de vida e controle e 
gestão da qualidade. Inclui ainda a modificação dos materiais e dos produtos fabricados por 
tratamento térmico, por conformação mecânica, por processo de união, por sinterização, por 
revestimentos superficiais, etc. Intervém na reciclagem de materiais visando a alimentação de 
processos de fabrico e a preservação do meio ambiente pela redução da exploração de 
matérias-primas, a economia de energia e a minimização dos efluentes gasosos.



PROFISSÕES REGULAMENTADAS

PROFISSÃO: Engenheiro(a) Naval

O(A) Engenheiro(a) Naval é o(a) profissional que estuda e elabora pareceres e 
projetos referentes a navios, embarcações e outras estruturas flutuantes e 
concebe, coordena, inspeciona e fiscaliza a construção, modificação, exploração, 
manutenção e reparação das mesmas.



PROFISSÕES REGULAMENTADAS

PROFISSÃO: Engenheiro(a) Geógrafo(a)

O/A Engenheiro(a) Geógrafo(a) é o/a profissional que concebe, 
desenvolve, gere e coordena a execução e avalia Processos e Projetos 
nas áreas da Geodesia, Cartografia, Cadastro, Fotogrametria, Sistemas 
de Informação Geográfica, Deteção Remota e Hidrografia, orientados 
para a elaboração de Produtos de Base Espacial, necessários para o 
desenvolvimento de outras atividades de engenharia, de suporte para a 
Informação Geográfica de monitorização, gestão e planeamento do 
território e para utilização da sociedade em geral.



PROFISSÕES REGULAMENTADAS

PROFISSÃO: Engenheiro(a) Agrónomo(a)

O/A Engenheiro(a) Agrónomo(a) é o/a profissional que estuda, planeia, projeta e orienta a 
execução de trabalhos relativos à produção agrícola e sua sustentabilidade, e ao desenvolvimento 
do meio rural. Nesse sentido, o Engenheiro(a) Agrónomo(a) intervém nas áreas da produção 
agrícola e animal, da engenharia rural, da engenharia alimentar, da proteção das plantas, da 
economia, gestão e sociologia rural, bem como dos recursos naturais, ambiente e ordenamento do 
território. 



PROFISSÕES REGULAMENTADAS

PROFISSÃO: Engenheiro(a) Florestal

O/A Engenheiro(a) Florestal é o/a profissional que possui os conhecimentos científicos e técnicos 
indispensáveis para conservar, cultivar e gerir as florestas e os recursos a elas associados, 
considerandos na sua multifuncionalidade e de acordo com os princípios do desenvolvimento 
sustentável, para atingir objetivos, necessidades e valores assumidos pela Sociedade no que 
concerne às florestas. As suas atividades abrangem o projeto, a direção técnica, a gestão, o 
planeamento, a avaliação, a formação profissional, a consultoria, o ensino e a investigação nas 
diversas áreas da instalação, regeneração e gestão das florestas e do arvoredo urbano, dos 
recursos naturais, da indústria de fatores de produção e de transformação dos produtos 
florestais. 



PROFISSÕES REGULAMENTADAS

PROFISSÃO: Engenheiro(a) do Ambiente

O/A Engenheiro(a) do Ambiente é o/a profissional que desenvolve atividades e serviços de planeamento, 
conceção, projeto, execução, exploração, fiscalização, controlo de qualidade, coordenação e gestão, de 
processos, sistemas e tecnologias ambientais com o objetivo de operacionalizar soluções eficientes nos 
domínios técnico-económico, ecológico e social, e nos campos da investigação e desenvolvimento, da 
formação, do ensino, da divulgação e da consultoria na área do ambiente e da sustentabilidade. Nesse 
sentido, o/a Engenheiro(a) do Ambiente, entre outras competências, realiza e coordena estudos de 
avaliação ambiental e de gestão ambiental, selecionando e justificando as medidas necessárias para 
atingir níveis de qualidade elevados; efetua e coordena o projeto, a execução, a exploração e a 
otimização de sistemas de abastecimento e tratamento de água de molde a atingir e manter padrões de 
qualidade elevados; efetua e coordena o projeto, a execução, a exploração e a otimização de soluções 
no âmbito da drenagem e tratamento de águas domésticas, industriais, e agropecuárias, e de águas 
pluviais, de acordo com elevados padrões de qualidade; caracteriza a qualidade do ar e o ambiente 
sonoro, e projeta, executa e explora os sistemas necessários para salvaguardar os adequados padrões 
de qualidade; efetua e coordena o projeto, a execução, a exploração e a otimização de sistemas de 
gestão e valorização de resíduos; gere e valoriza ecossistemas e áreas de valor ambiental; desenvolve e 
aplica ferramentas adequadas para compatibilizar as condições de qualidade e uso dos solos e subsolos 
com o planeamento e ordenamento do território e com o desenvolvimento sócio-económico. O/A 
Engenheiro(a) do Ambiente pode exercer a sua atividade em outros domínios de intervenção, 
nomeadamente acústica e vibrações, alterações climáticas, recursos hídricos, energia, seguros de 
responsabilidade ambiental, peritagens ambientais, informação ambiental, e saúde ambiental e 
segurança e saúde no trabalho.



PROFISSÕES REGULAMENTADAS

PROFISSÃO: Engenheiro(a) Informático (a)

O/A Engenheiro(a) Informático(a) é o/a profissional que pratica atos de Engenharia relacionados com 
informática e sistemas de informação. Possui os conhecimentos científicos e tecnológicos 
indispensáveis para recorrer aos princípios de Engenharia no planeamento, projeto e implementação de 
sistemas, processos e serviços de informação e dos recursos informáticos a eles associados, podendo, 
ainda, superintender ou colaborar na sua gestão, execução, instalação, exploração, auditoria, controlo 
de qualidade e manutenção. Em concreto, as suas atividades abrangem: (1) a análise de negócio e 
engenharia de requisitos; (2) a conceção, construção, teste e validação de soluções informáticas; (3) o 
planeamento e gestão de infraestruturas de tecnologias de informação; (4) a gestão de projetos de 
sistemas de informação; e (5) o planeamento e auditoria de sistemas de informação. O(A) 
Engenheiro(a) Informático(a) pode exercer a sua atividade em todos os domínios de aplicação das 
tecnologias de informação (tais como sistemas de informação financeira, sistemas de informação 
industrial, sistemas de informação de saúde, sistemas de informação geográfica), bem como no âmbito 
da própria indústria de software (processos, métodos, ferramentas e ambientes de desenvolvimento).



Caracterização dos Actos de Engenharia

• Tipos de actos

• Especialidade/Sub- especialidade*/Sectores de actividade /Áreas de actividade

• Níveis de qualificação

Numa Especialidade cada acto é caracterizado pelo tipo, aplica-se 
num sector e área de actividade e pode ser executado por  quem satisfaça os 
requisitos mínimos correspondentes a um seu grau/nível de qualificação profissional

* Na OE designadas por Especializações verticais



Tipificação dos Actos de Engenharia*

Deduzida da caracterização profissional do Engenheiro

» Estudo, consultoria, 

» Concepção, projecto

» Fabrico, construção, produção, execução

» Fiscalização, controlo de qualidade

» Coordenação, gestão

» Formação, divulgação

» Ensino, investigação

» Auditoria, peritagem

* Aprovada pelo Conselho Coordenador de Colégios da OE, em Maio de 2010



Portaria n.º 782/2009 de 23 de Julho
Regula o Quadro Nacional de Qualificações e define os descritores para a 

caracterização dos níveis de qualificação nacionais

Níveis de qualificação Conhecimentos Aptidões Atitudes

6

Licenciado

Conhecimentos abrangentes, 
especializados,

factuais e teóricos numa

determinada área de estudo ou de

trabalho e consciência dos limites

desses conhecimentos.

Uma gama abrangente de aptidões 
cognitivas

e práticas necessárias para

conceber soluções criativas para

problemas abstractos.

Gerir e supervisionar em contextos de

estudo ou de trabalho sujeitos a 
alterações imprevisíveis. Rever e 
desenvolver o seu desempenho e o de 
terceiros.

7

Mestre

Conhecimento aprofundado de uma 
determinada

área de estudo ou de trabalho

que implica uma compreensão

crítica de teorias e princípios

Aptidões avançadas que revelam a

mestria e a inovação necessárias à

resolução de problemas complexos

e imprevisíveis numa área especializada

de estudo ou de trabalho

Gerir actividades ou projectos técnicos 
ou profissionais complexos, assumindo

a responsabilidade da tomada

de decisões em contextos de estudo

ou de trabalho imprevisíveis. Assumir

responsabilidades em matéria de 
gestão

do desenvolvimento profissional

individual e colectivo.

8

doutor

Conhecimentos altamente 
especializados,

alguns dos quais se encontram

na vanguarda do conhecimento numa

determinada área de estudo ou de 
trabalho,

que sustentam a capacidade de

reflexão original e ou investigação.

Consciência crítica das questões 
relativas

aos conhecimentos numa área

e nas interligações entre várias áreas.

Aptidões especializadas para a 
resolução

de problemas em matéria de

investigação e ou inovação, para

desenvolver novos conhecimentos e

procedimentos e integrar os 
conhecimentos de diferentes áreas.

Gerir e transformar contextos de estudo

ou de trabalho complexos, imprevisíveis

e que exigem abordagens estratégicas

novas. Assumir responsabilidades

por forma a contribuir para os

conhecimentos e as práticas 
profissionais

e ou para rever o desempenho

estratégico de equipas.

Resultados da aprendizagem



O problema da caracterização 
dos actos profissionais próprios de cada 

especialidade de Engenharia

• Origem da elaboração da lista dos actos por Especialidade

– Prática decorrente do exercício profissional passado

– Novos conhecimentos, aptidões e competências obtidas nos curso superiores 
de Engenharia e em formação complementar aplicada (decorrentes do 
desenvolvimento científicoe tecnológico)

– Atribuições decorrentes de actos legislativos ou regulamentares, específicos

• Intersecção de actos reconhecidos/reivindicados por diversos Colégios de 
Especialidade

• Intersecção de actos reconhecidos/reivindicados por diversas ordens 
profissionais/profissões



Actos de Engenharia

Intersecção com actos de outras profissões reguladas ou 

cujas designações estão incluídas em diplomas legais

Engenharia

Investigação
e docência

Outras 

Biologia 

Medicina 
veterinária

Arquitectura 

Química



ACTOS DE CADA 

ESPECIALIDADE DE ENGENHARIA

Agrupamento dos Actos de Engenharia inerentes a uma Especialidade

• Actos próprios, associados às competências próprias adquiridas no âmbito 
da formação de base complementada com formação complementar da 
Especialidade

• Actos associados a competências em domínios afins resultantes do 
exercício de outras competências adquiridas no âmbito de formação 
complementar no domínio da especialidade, particularmente no que 
respeita a outros perfis 

• Actos associados a competências em áreas transversais – Qualidade, 
Segurança, Auditoria Técnica, Funções de Peritos, etc.



Situação dos Actos de Engenharia por 

Colégio de Especialidade

• Atos de Engenharia

• Engenharia Civil »»»

• Engenharia Eletrotécnica »»»

• Engenharia Mecânica »»»

• Engenharia Geológica e de Minas »»»

• Engenharia Química e Biológica (brevemente disponível)

• Engenharia Naval »»»

• Engenharia Geográfica »»»

• Engenharia Agronómica »»»

• Engenharia Florestal »»»

• Engenharia de Materiais (brevemente disponível) 

• Engenharia Informática (brevemente disponível) 

• Engenharia do Ambiente »»»



O Processo de reconhecimento para o exercício 
profissional

(para a prática de actos profissionais)

• Reconhecimento directo após admissão como membro efectivo numa 
Especialidade

Actualmente de implementação difícil em algumas Especialidades, devido à grande diferenciação 

do perfil de formação dos cursos oferecidos pelas Escolas Superiores de Engenharia, tendo implicado

a diferenciação entre reconhecimento de competências plenas e reconhecimento de competências 

limitadas

• Reconhecimento individual em função de formação profissional 
habilitante, específica, ou prática profissional durante um determinado 
período, acrescida de formação profissional habilitante, específica:

- Em resultado duma disposição legal

- Em resultado de regulamentação interna da OE, no uso da atribuição de regulação da profissão

O processo de reconhecimento de qualificações para a prática de actos
é concretizado pela emissão de declarações profissionais ou pela inscrição 

em bases de dados de registo, conforme estabelecido em disposições 
legais (ADENE, ANACOM e ANPC) 



Acto Médico

Artigo 1º - Definição de acto médico
Constitui acto médico a actividade de avaliação diagnóstica, prognóstica e de 
prescrição e execução de medidas terapêuticas relativa à saúde das pessoas, 
grupos ou comunidades. 
Constituem ainda actos médicos os exames de perícia médico-legal e respectivos 

relatórios, bem como os actos de declaração do estado de saúde, de doença ou 

de óbito de uma pessoa.

Artigo 2º - Competência para a prática de acto médico
O exercício do acto médico é da competência dos licenciados em medicina 
regularmente inscritos na Ordem dos Médicos, sem prejuízo do disposto no 
artigo seguinte. 
O exercício de actos médicos dentários e odontológicos rege-se por legislação 

própria.

Os actos médicos realizados no âmbito dos serviços médico-legais são objecto 

de legislação própria.

Vetado pelo Presidente da República em 1999



Lei dos actos próprios dos Advogados

Lei n.º 49/2004, de 24 de Agosto - Define o sentido e o alcance dos 

actos próprios dos advogados e dos solicitadores e tipifica o crime de 

procuradoria ilícita

Artigo 1.º 
Actos próprios dos advogados e dos solicitadores

------------------------------

5 - Sem prejuízo do disposto nas leis de processo, são actos próprios dos advogados e dos solicitadores: 

a) O exercício do mandato forense; 
b) A consulta jurídica. 

Artigo 2.º 
Mandato forense

Considera-se mandato forense o mandato judicial conferido para ser exercido em qualquer tribunal, incluindo os 
tribunais ou comissões arbitrais e os julgados de paz. 

Artigo 3.º 
Consulta jurídica

Considera-se consulta jurídica a actividade de aconselhamento jurídico que consiste na interpretação e aplicação de 
normas jurídicas mediante solicitação de terceiro. 



Lei dos actos próprios dos Advogados

Artigo 1.º 
Actos próprios dos advogados e dos solicitadores

--------------------------

6 - São ainda actos próprios dos advogados e dos solicitadores os seguintes: 

a) A elaboração de contratos e a prática dos actos preparatórios tendentes à constituição, alteração ou extinção de 
negócios jurídicos, designadamente os praticados junto de conservatórias e cartórios notariais; 
b) A negociação tendente à cobrança de créditos; 
c) O exercício do mandato no âmbito de reclamação ou impugnação de actos administrativos ou tributários. 

7 - Consideram-se actos próprios dos advogados e dos solicitadores os actos que, nos termos dos números anteriores, 
forem exercidos no interesse de terceiros e no âmbito de actividade profissional, sem prejuízo das competências próprias 
atribuídas às demais profissões ou actividades cujo acesso ou exercício é regulado por lei. 

8 - Para os efeitos do disposto no número anterior, não se consideram praticados no interesse de terceiros os actos 
praticados pelos representantes legais, empregados, funcionários ou agentes de pessoas singulares ou colectivas, 
públicas ou privadas, nessa qualidade, salvo se, no caso da cobrança de dívidas, esta constituir o objecto ou actividade 
principal destas pessoas. 

9 - São também actos próprios dos advogados todos aqueles que resultem do exercício do direito dos cidadãos a fazer-se 
acompanhar por advogado perante qualquer autoridade. 

10 - Nos casos em que o processo penal determinar que o arguido seja assistido por defensor, esta função é 
obrigatoriamente exercida por advogado, nos termos da lei. 



Acto Farmacêutico

• O art. 77.º do Estatuto da Ordem dos Farmacêuticos, “Integra no

• conteúdo de acto farmacêutico as seguintes actividades:

• a) Desenvolvimento e preparação da forma farmacêutica dos medicamentos;

• b) Registo, fabrico e controlo dos medicamentos de uso humano e veterinário e dos dispositivos

• médicos;

• c) Controlo de qualidade dos medicamentos e dos dispositivos médicos em laboratório de

• controlo de qualidade de medicamentos e dispositivos médicos;

• d) Armazenamento, conservação e distribuição por grosso dos medicamentos de uso humano e

• veterinário e dos dispositivos médicos;

• e) Preparação, controlo, selecção, aquisição, armazenamento e dispensa de medicamentos de

• uso humano e veterinário e de dispositivos médicos em farmácias abertas ao público, serviços

• farmacêuticos hospitalares e serviços farmacêuticos privativos de quaisquer outras entidades

• públicas e privadas, sem prejuízo do regime de distribuição ao público de medicamentos não

• sujeitos a receita médica fora das farmácias, nos termos da legislação respectiva;2

• f) Preparação de soluções anti-sépticas, de desinfectantes e de misturas intravenosas;

• g) Interpretação e avaliação das prescrições médicas;

• h) Informação e consulta sobre medicamentos de uso humano e veterinário e sobre dispositivos

• médicos, sujeitos e não sujeitos a prescrição médica, junto de profissionais de saúde e de

• doentes, de modo a promover a sua correcta utilização;

• i) Acompanhamento, vigilância e controlo da distribuição, dispensa e utilização de

• medicamentos de uso humano e veterinário e de dispositivos médicos;

• j) Monitorização de fármacos, incluindo a determinação de parâmetros farmacocinéticos e o

• estabelecimento de esquemas posológicos individualizados;

• k) Colheita de produtos biológicos, execução e interpretação de análises clínicas e

• determinação de níveis séricos;

• l) Execução e interpretação de análises toxicológicas, hidrológicas e bromatológicas;

• m) Todos os actos ou funções directamente ligados às actividades descritas nas alíneas

• anteriores.



Acto de Medicina Veterinária
(proposta da OMV –aguarda aprovação de lei )

• “A Medicina veterinária (...) traduz-se nas acções que visam o bem-estar e saúde animal, a

• higiene pública veterinária, a inspecção de produtos de origem animal e a melhoria 
zootécnica

• da produção de espécies animais, nomeadamente:

• a) Acções no âmbito da saúde animal, mormente na prevenção e erradicação de zoonoses;

• b) Assistência clínica a animais;

• c) Inspecção higio-sanitária de animais e seus produtos;

• d) Assistência zootécnica à criação de animais;

• e) Assistência tecnológica a indústrias de produtos animais;

• f) Acções no âmbito da higiene pública veterinária, nomeadamente no campo dos alimentos;

• g) Peritagem em assuntos que estejam intimamente ligados com a actividade veterinária;

• h) Formulação de pareceres técnicos sobre assuntos do âmbito das disciplinas científicas

• universitárias propedêuticas ou clínicas veterinárias realizadas pelo veterinário;

• i) Quaisquer outras acções que, atentas as circunstâncias, devem ser realizadas por pessoas

• com a formação científica, técnica e profissional especializada no âmbito das ciências

• veterinárias.”



Prestação de actos profissionais especializados
Um exemplo: Ordem dos Médicos

• Portaria n.º 317/2012

• de 11 de outubro

• Considerando que o programa de formação da especialidade
• de Gastrenterologia foi aprovado pela Portaria
• n.º 238/97, de 4 de abril;
• Atendendo a que o Regulamento do Internato Médico
• estabelece a obrigatoriedade de revisão quinquenal
• dos programas de formação das especialidades
• médicas;
• Sob proposta da Ordem dos Médicos e ouvido o Conselho
• Nacional do Internato Médico;
• Ao abrigo e nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 3.º
• e nos n.os 1 e 2 do artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 203/2004,
• de 18 de agosto, alterado pelos Decretos -Leis n.os 11/2005,
• de 6 de janeiro, 60/2007, de 13 de março, e 45/2009, de
• 13 de fevereiro, bem como no artigo 28.º do Regulamento
• do Internato Médico, aprovado pela Portaria n.º 251/2011,
• de 24 de junho:
• Manda o Governo, pelo Secretário de Estado da Saúde,

o seguinte:
Artigo 1.º
É atualizado o programa de formação da área de especialização
de Gastrenterologia, constante do anexo à
presente portaria, da qual faz parte integrante.
Artigo 2.º
A aplicação e desenvolvimento dos programas compete
aos órgãos e agentes responsáveis pela formação nos internatos,
os quais devem assegurar a maior uniformidade
a nível nacional.
O Secretário de Estado da Saúde, Manuel Ferreira Teixeira,

em 27 de setembro de 2012.
ANEXO
Programa de formação da área de especialização

de Gastrenterologia

A formação específica no internato médico de Gastrenterologia
tem a duração de 60 meses (5 anos, a que
correspondem 55 meses efetivos de formação) e é antecedida
por uma formação genérica, partilhada por todas
as especialidades, designada por ano comum.
---------------
---------------

Plano de Formação para ingresso numa Especialidade:
- Definição de objectivos do conhecimento e de descrição
do desempenho

- Plano de formação muito detalhado
- Avaliação



O futuro dos Actos de Engenharia, por Especialidade

Conclusão, Sugestões e  Recomendações

Conclusão:

• O conhecimento dos elenco dos Actos próprios por Especialidade, por parte dos Membros da OE, das 
Escolas de Engenharia, da Administração e da Sociedade em geral, representa um contributo para a 
delimitação do espaço da Engenharia e para o entendimento a importância da mesma

• Na área profissional onde actuam os Engenheiros, esse conhecimento favorece a  promoção da qualidade 
da Engenharia.

Sugestões e Recomendações:

.        A próxima alteração estatutária poderá possibilitar uma maior precisão na caracterização profissional do 
Engenheiro, através da inclusão dum artigo caracterizando de modo genérico os actos próprios de 
Engenheiro,;

• Nos actos por especialidade, nas 12 Especialidades, é necessário proceder à harmonização da forma e do 
conteúdo dos documentos existentes;

• De seguida, é recomendável uma aprovação provisória, de natureza regulamentar, dos actos próprios das 
12 Especialidades;

• Após a aprovação regulamentar, durante um intervalo de tempo a fixar, deve haver um período de 
aplicação experimental, para sujeitar os conteúdos dos documentos ao teste da aceitabilidade, 
adequabilidade e exequibilidade; 

• Terminada a fase experimental, deve diligenciar-se a transformação do regulamento em diploma legal 
sobre qualificações, onde sejam caracterizados os actos profissionais. Apenas este passo garante o 
reconhecimento nacional dos actos próprios dos Engenheiros
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