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Scott Adams é um cartunista norte-americano, autor da série Dilbert.  



Definição de Engenharia 

  

“Aplicação de uma abordagem sistemática, disciplinada e 
quantificável no projecto, gestão, fiscalização e execução de 
estruturas, máquinas, produtos, sistemas ou processos, 
recorrendo a conhecimentos, princípios, técnicas e métodos 
decorrentes dos avanços empírico-científicos, num contexto 
ético-deontológico de satisfação estrita das necessidades do 
desenvolvimento sócio-humano.” 
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A Ordem dos Engenheiros 
 

:: exercício da profissão 

 

“Os trabalhadores dos serviços e organismos da administração 
direta e indireta do Estado, das regiões autónomas, das 
autarquias locais e das demais pessoas coletivas públicas, que 
pratiquem, no exercício das suas funções, atos próprios da 
profissão de engenheiro, e realizem ações de verificação, 
aprovação, auditoria ou fiscalização sobre atos anteriores, 
devem estar validamente inscritos como membros efetivos da 
Ordem.” 

 
Estatutos OEP, ponto 5, art.º 7º, capítulo II 
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A Ordem dos Engenheiros 
 

:: especilidades 

 

“entende-se por especialidade um domínio da atividade da 
engenharia com características técnicas e científicas próprias que 
assuma no país relevância económica e social.” 

 
Estatutos OEP, ponto 1, art.º 54º, capítulo V 
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A Ordem dos Engenheiros 
 

:: especilidades 

 

“A Ordem é estruturada de acordo com as seguintes 
especialidades: 

a) Engenharia civil; b) Engenharia eletrotécnica; c) Engenharia 
mecânica; d) Engenharia geológica e de minas; e) Engenharia 
química e biológica; f) Engenharia naval; g) Engenharia 
geográfica; h) Engenharia agronómica; i) Engenharia florestal; 

j) Engenharia de materiais; k) Engenharia informática; 

l) Engenharia do ambiente.” 

 
Estatutos OEP, ponto 2, art.º 54º, capítulo V 
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     Ricardo J. Machado, Luís Amaral, “Sobre os Actos da Profissão no Âmbito do Colégio de 
Engenharia Informática”. Revista INFO, no. 23, pp. 14-19, Março, 2011. 
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Grupo de trabalho* 

 

• ≅ 30 profissionais 

• ≅ 20 entidades 

• 3 workshops 

• de Maio a Setembro / 2012 

 

 

 

 

 

 

 
*) Grupo de trabalho do Colégio de Engenharia 

Informática da Ordem dos Engenheiros para 
identificar, descrever e classificar os actos do 
profissional de Engenharia Informática. 

 

 

 

 



22 

1.1. Caracterizar domínios e levantar requisitos informacionais e informáticos [a) E; b) -; c) B] 

 1.1.1. Modelar domínios aplicacionais de sistemas de informação 

 1.1.2. Identificar e caracterizar contextos organizacionais e requisitos de negócio 

 1.1.3. Identificar e caracterizar requisitos funcionais de sistemas de informação 

 1.1.4. Identificar e caracterizar requisitos não-funcionais de sistemas de informação 

 1.1.5. Analisar e validar requisitos de sistemas de informação 

 

1.2. Especificar requisitos de sistemas de informação [a) P; b) X; c) B] 

 1.2.1. Especificar requisitos de informação na perspectiva do negócio 

 1.2.2. Especificar requisitos de interoperabilidade entre sistemas de informação 

 1.2.3. Especificar interacções com pessoas em sistemas de informação 

 1.2.4. Especificar (outros) requisitos não-funcionais de sistemas de informação 

 

1.3. Conceber sistemas de informação [a) E; b) -; c) A] 

 1.3.1. Definir e modelar processos de aquisição, transformação e armazenamento de informação 

 1.3.2. Definir e modelar arquitecturas de sistemas de informação 

 1.3.3. Efectuar análise de custo/benefício de sistemas de informação 

 1.3.4. Efectuar avaliações de risco e impacto organizacional de sistemas de informação 

 

1.4. Especificar requisitos de soluções informáticas [a) P; b) -; c) B] 

 1.4.1. Especificar requisitos funcionais de soluções informáticas na perspectiva do utilizador 

 1.4.2. Especificar requisitos de interoperabilidade entre soluções informáticas 

 1.4.3. Especificar interfaces do utilizador em soluções informáticas 

 1.4.4. Especificar (outros) requisitos não-funcionais de soluções informáticas (desempenho, segurança, ...) 

 

 

 

1. Análise de Negócio e Engenharia de Requisitos (ANER) 1/1 
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2.1 Analisar e estimar esforço dos requisitos de soluções informáticas [a) P; b) -; c) B] 

 2.1.1. Analisar e validar requisitos de soluções informáticas 

            (inclui identificação, caracterização e avaliação do risco técnico associado aos requisitos) 

 2.1.2. Estimar esforço associado aos requisitos de soluções informática 

            (inclui esforço de implementação de requisitos, de configuração de plataformas de suporte ao desenvolvimento e de 
aprendizagem de ferramentas) 

 2.1.3. Especificar interfaces do utilizador em soluções informáticas 

 

2.2. Conceber soluções informáticas [a) P; b) X; c) A] 

 2.2.1. Especificar e modelar requisitos de soluções informáticas na perspectiva do sistema 

 2.2.2. Definir e modelar arquitecturas de soluções informáticas 

 2.2.3. Efectuar análise de custo/benefício de arquitecturas de soluções informáticas 

 2.2.4. Especificar e modelar mecanismos e procedimentos informáticos 

            (inclui concepção de módulos, componentes e algoritmos) 

 2.2.5. Dimensionar e definir regras de construção de soluções informáticas 

2. Concepção e Construção de Soluções Informáticas (CCSI) 1/2 
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2.3. Construir e manter soluções informáticas [a) E; b) -; c) C] 

 2.3.1. Identificar e seleccionar plataformas e ferramentas de suporte à construção e manutenção de soluções informáticas 

 2.3.2. Programar soluções informáticas 

            (inclui codificação usandos diversas linguagens e tecnologias de programação para os vários níveis de intervenção) 

 2.3.3. Identificar, caracterizar e avaliar o risco de efectuar alterações nas soluções informáticas 

            (inclui impactos no cumprimento dos requisitos e nas características técnicas) 

 2.3.4. Efectuar alterações nas soluções informáticas  

            (inclui manutenção correctiva, preventiva e evolutiva) 

 

2.4. Configurar, integrar e entregar soluções informáticas [a) E; b) -; c) C] 

 2.4.1. Configurar soluções informáticas previamente construidas 

            (inclui parametrização de pacotes aplicacionais) 

 2.4.2. Integrar soluções informáticas 

            (inclui inter-operar soluções informáticas previamente construidas) 

 2.4.3. Entregar soluções informáticas 

            (inclui documentação, treino de entidades de suporte e formação de utilizadores) 

 

 

 

2. Concepção e Construção de Soluções Informáticas (CCSI) 2/2 
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3.1. Planear teste e validação de soluções informáticas [a) F; b) -; c) C] 

 3.1.1. Definir e documentar âmbito e objectivos do teste e validação de soluções informáticas  

 3.1.2. Definir e documentar planos de teste e validação de soluções informáticas 

            (inclui níveis, critérios, plano de actividades e alocação de recursos, métricas de monitorização e controlo) 

 

3.2. Analisar e conceber testes de soluções informáticas [a) F; b) X; c) B] 

 3.2.1. Analisar e validar documentação de suporte à definição de casos de teste de soluções informáticas 

 3.2.2. Definir, priorizar e documentar casos e dados de teste e validação de soluções informáticas 

 3.2.3. Definir e documentar ambientes de teste e validação de soluções informáticas 

            (inclui configurações, plataformas  e ferramentas) 

 

3.3. Implementar e executar teste de soluções informáticas [a) F; b) -; c) C] 

 3.3.1. Rever e analisar código informático 

 3.3.2. Definir e documentar procedimentos de teste e validação de soluções informáticas 

 3.3.3. Executar testes e registar defeitos de soluções informáticas 

 

 

3. Teste e Validação de Soluções Informáticas (TVSI) 1/1 
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4.1. Analisar e estimar esforço dos requisitos de infra-estruturas de comunicações e serviços [a) P; b) -; c) B] 

 4.1.1. Analisar e validar requisitos de infra-estruturas de comunicações e serviços           

            (inclui identificação, caracterização e avaliação do risco técnico associado aos requisitos) 

 4.1.2. Estimar esforço associado aos requisitos de infra-estruturas de comunicações e serviços 

            (inclui esforço de implementação de requisitos, de configuração de infra-estruturas existentes e de aprendizagem de 
ferramentas)estruturas existentes e de aprendizagem de ferramentas) 

 4.1.3. Especificar e modelar requisitos de infra-estruturas de comunicações e serviços  

            (inclui centros de processamento de dados, plataformas, topologias de redes informáticas, protocolos e zonas de 
segurança) 

 

4.2. Conceber infra-estruturas de comunicações e serviços [a) P; b) X; c) A] 

 4.2.1. Dimensionar e definir capacidade das infra-estruturas de comunicações e serviços 

            (inclui redes informáticas, armazenamento e processamento) 

 4.2.2. Efectuar análise de custo/benefício de soluções de infra-estruturas de comunicações e serviços 

 4.2.3. Definir e documentar planos de contingência e de gestão de incidentes de infra-estruturas de comunicações e serviços 

4. Gestão de Serviços de 
[Infra-Estruturas de] Tecnologias de Informação (GSTI) 1/2  
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4.3. Configurar, integrar e entregar infra-estruturas de comunicações e serviços [a) E; b) -; c) C] 

 4.3.1. Configurar componentes de infra-estruturas de comunicações e serviços 

            (inclui equipamentos activos, software infra-estrutural e segurança lógica, software aplicacional) 

 4.3.2. Integrar soluções de infra-estruturas de comunicações e serviços 

 4.3.3. Entregar soluções de infra-estruturas de comunicações e serviços 

            (inclui documentação, treino de entidades de suporte e formação de utilizadores) 

 

4.4. Gerir e manter infra-estruturas de comunicações e serviços [a) G; b) -; c) C] 

  4.4.1. Monitorizar e administrar infra-estruturas de comunicações e serviços 

             (inclui centros de processamento de dados, redes informáticas, equipamentos activos, software infra-estrutural, software 
aplicacional e segurança lógica) 

  4.4.2. Identificar, caracterizar e avaliar o risco de efectuar alterações nas infra-estruturas de comunicações e serviços 

             (inclui impactos no cumprimento dos requisitos e nas características técnicas) 

  4.4.3. Efectuar alterações nas infra-estruturas de comunicações e serviços 

             (inclui manutenção correctiva, preventiva e evolutiva 

4. Gestão de Serviços de 
[Infra-Estruturas de] Tecnologias de Informação (GSTI) 2/2  
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5.1. Conceber planos de gestão de projectos de sistemas de informação [a) P; b) -; c) B] 

 5.1.1. Rever e aprovar planos preliminares de projecto de sistemas de informação 

 5.1.2. Definir e documentar a planos de gestão de projectos de sistemas de informação 

            (inclui âmbito, tempo, custos, qualidade, recursos, comunicação, risco, alterações e aquisições) 

 

5.2. Gerir recursos e stakeholders em projectos de sistemas de informação [a) G; b) -; c) C] 

 5.2.1. Organizar, controlar e liderar recursos humanos, equipamentos e materiais afectos a projectos de sistemas de informação 

 5.2.2. Implementar planos de gestão dos stakeholders em projectos de sistemas de informação 

            (inclui plano de comunicação associado e gestão de expectativas ao longo do projecto) 

 

5.3. Gerir o risco na gestão de projectos de sistemas de informação [a) G; b) X; c) B] 

 5.3.1. Definir e documentar planos de gestão de risco na gestão de projectos de sistemas de informação 

 5.3.2. Identificar, caracterizar e avaliar o risco na gestão de projectos de sistemas de informação 

 5.3.3. Monitorizar e controlar o risco na gestão de projectos de sistemas de informação 

 5.3.4. Implementar mecanismos de resposta a riscos na gestão de projectos de sistemas de informação 

5. Gestão de Projectos de Sistemas de Informação (GPSI) 1/2 
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5.4. Monitorizar, controlar e reportar a evolução de projectos de sistemas de informação [a) G; b) -; c) B] 

 5.4.1. Verificar e controlar o âmbito, cronogramas, custos e aquisições na gestão de projectos de sistemas de informação 

 5.4.2. Reportar o estado dos entregáveis, medidas de desempenho de execuções e previsões de execuções futuras na gestão de 
projectos de sistemas de informação 

 5.4.3. Implementar planos para a gestão da qualidade na gestão de projectos de sistemas de informação 

            (inclui mecanismos para o controlo de qualidade) 

 5.4.4. Implementar planos para a gestão da mudança na gestão de projectos de sistemas de informação 

            (inclui processamento das alterações, monitorização e controlo) 

 

5.5 Encerrar projectos de sistemas de informação [a) P; b) -; c) C] 

 5.5.1. Analisar o sucesso e o comprimento dos objectivos de projectos de sistemas de informação 

 5.5.2. Proceder a análises post-mortem de projectos de sistemas de informação e elaborar documentação para definição de 
métricas e estimativas 

 

 

5. Gestão de Projectos de Sistemas de Informação (GPSI) 2/2 
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6.1. Conceber estratégias de sistemas de informação [a) P; b) X; c) A] 

 6.1.1. Definir e documentar arquiteturas do negócio 

 6.1.2. Definir e documentar estratégias aplicacionais de sistemas de informação 

 6.1.3. Definir e documentar estratégias tecnológicas de sistemas de informação 

 6.1.4. Definir e documentar planos de governação de sistemas de informação 

            (inclui: políticas de gestão de níveis de serviços, qualidade, risco e segurança; aquisição, desenvolvimento e actualização 
tecnológica; gestão de projectos e de recursos humanos e materiais) 

 

6.2. Implementar planos de governação de sistemas de informação [a) G; b) -; c) B] 

 6.2.1. Implementar planos para a gestão e auditoria de níveis de serviços, qualidade, risco e segurança em sistemas de 
informação 

 6.2.2. Implementar planos para a gestão e auditoria de aquisição, desenvolvimento e actualização tecnológica em sistemas de 
informação 

 6.2.3. Implementar planos para a gestão e auditoria de gestão de projectos e de recursos humanos e materiais em sistemas de 
informação 

6. [Planeamento,] 
Gestão e Auditoria de Sistemas de Informação (GASI) 1/1  
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O(A) Engenheiro(a) Informático(a) é o(a) profissional que pratica actos de Engenharia 
relacionados com informática e sistemas de informação. Possui os conhecimentos científicos e 
tecnológicos indispensáveis para recorrer aos princípios de Engenharia no planeamento, projecto 
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 actividades abrangem: a análise de negócio e engenharia de requisitos; a 
concepção, construção, teste e validação de soluções informáticas; o planeamento e gestão de 
infra-estruturas de tecnologias de informação; a gestão de projectos de sistemas de informação; 
e o planeamento e auditoria de sistemas de informação. 

 

O(A) Engenheiro(a) Informático(a) pode exercer a sua actividade 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). 

O Profissional de Engenharia Informática 
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Publicação dos Actos da Profissão 
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A Ordem dos Engenheiros 
 

:: especialização 

 

“uma área restrita de atividade da engenharia, contida numa 
especialidade ou abrangendo matérias de várias especialidades, 
que assuma importância científica e técnica e desenvolva 
metodologia específica” 

 
Regulamento das especializações, ponto 1, art.º 1º, capítulo I 
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:: visão 

 

A informação é o bem mais importante de uma organização. 

 

É vital que a informção seja adequadamente protegida por 

profissionais de TI que possam assegurar sua confidencialidade, 

integridade e disponibilidade. 

Especialização em Cibersegurança 
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:: grupo de trabalho de criação da especialização 

 

integra 

- todos os actuais membros CEI em cargos nacionais e regionais 

   (CN-CEI, CAQ-CEI, CRN-CEI, CRC-CEI, CRS-CEI) 

- especialistas nomeados por CN-CEI, CRN-CEI, CRC-CEI, CRS-CEI 

- outros membros CEI 

 

envolverá também diversas instituições da sociedade civil 

   (APDSI, APSOFT, …) 

Especialização em Cibersegurança 
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:: calendário 
 

11.JUL.2017, Porto (OERN) 

actos/âmbito/designação da especialização 
 

13.SET.2017, Lisboa (OERS) 

competências/formação complementar 
 

25.OUT.2017, Coimbra (OERC) 

avaliação/processo de acreditação 
 

23.NOV.2017, Coimbra (XXI Congresso OEP) 

discussão pública 
 

31.MAR.2018, CDN 

entrega do relatório final com 
pedido formal de criação da especialização 

 

Especialização em Cibersegurança 
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Obrigado! 

Ricardo J. Machado 
Presidente do Conselho Nacional do Colégio de Engenharia Informática 

Ordem dos Engenheiros 

colegioinformatica@oep.pt 
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