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1 INTRODUÇÃO 
 

O Regulamento das Especializações da Ordem dos Engenheiros estabelece os 

requisitos exigíveis para atribuição dos títulos de Especialista. 

O n.º 2 do artigo 9.º determina que os requisitos exigíveis são os constantes do 

Regulamento não podendo as Comissões Executivas de Especialização (CEE ou 

Comissão) adoptar procedimentos que se traduzam em alterações desses requisitos. 

Tal não impede porém, que as CEE adoptem procedimentos que complementem o 

disposto no Regulamento e que sejam adequados à especificidade da Especialização. 

O n.º 2 do artigo 10.º preceitua que, em cada Especialização, a respectiva CEE 

manterá actualizada uma matriz de apreciação curricular a aplicar na formulação de 

pareceres com vista à outorga do título, onde adaptará as orientações genéricas do 

Regulamento às especificidades da Especialização. 

O Regulamento reconhece a necessidade de serem elaborados e aprovados 

procedimentos específicos adequados a cada Especialização. 

 

A Especialização em Engenharia de Segurança no trabalho da Construção é uma 

Especialização vertical, incluída no Colégio de Engenharia Civil. 

Pretende esta Especialização reconhecer e acolher os Engenheiros Civis, que se 

vêem destacando na sua actividade e competências profissionais, nesta área 

da Engenharia. 

 

A sociedade e em particular a Engenharia, tem vindo a evoluir e a adaptar-se 

continuamente às necessidades dos mercados. 

É nossa obrigação acompanhar estas mudanças e contribuirmos para um 

reconhecimento social e profissional sempre crescente. 
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A presente revisão dos Procedimentos de Candidatura à Especialização em 

Engenharia de Segurança no Trabalho da Construção, tem como objectivo 

acompanhar a evolução da actividade profissional nesta área, dando maior ênfase ao 

envolvimento directo e grau de responsabilidade em projectos marcantes. 

Esperamos que os seus titulares fiquem munidos de uma ferramenta diferenciadora, 

que seja reconhecida, procurada e indutora de uma maior valorização dos titulares nas 

suas actividades profissionais, de forma a corresponder a uma referência real no meio 

técnico nacional. 

 

Os Presentes Procedimentos foram aprovados pela Comissão da Especialização em 

Engenharia de Segurança no Trabalho da Construção, na sua reunião de 3 de 

Fevereiro de 2011 e pelo Colégio Nacional de Engenharia Civil na sua reunião de 28 

de Fevereiro de 2011, sendo a partir dessa data utilizados na apreciação das 

Candidaturas a esta Especialização. 
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2 DEFINIÇÕES 

Para os fins previstos nos presentes procedimentos são adoptadas as 

seguintes definições: 

2.1 Candidato (para fins de Especialização) 
Engenheiro que requer à OE, em documento próprio para o efeito, a atribuição/outorga 

do título de Engenheiro Especialista em Engenharia de Segurança no Trabalho da 

Construção.  

2.2 Validação da candidatura 
A candidatura que reune a documentação e satisfaz os outros requesitos previstos no 

n.º 2 dos presentes procedimentos, e que é validada, para efeitos de avaliação, 

pela CEE. 

2.3 Processo de Qualificação 
Processo que demonstra se um candidato satisfaz os requisitos básicos e específicos, 

para lhe ser atribuído o título. 

2.4  Processo de Concessão de Título de Engenheiro Especialista em 
Segurança no Trabalho da Construção 

Processo pelo qual a OE, através da CEE e órgãos competentes, garante pela 

documentação que emite, nomeadamente Cédula Profissional e Diploma, que o 

Engenheiro titular dos mesmos, tem competência e mérito profissional na respectiva 

área, satisfazendo os requisitos estabelecidos para atribuição do título. 

2.5 Diploma de Engenheiro Especialista 
Diploma emitido pela Ordem dos Engenheiros, que atesta que o seu titular demonstrou 

possuir conhecimentos, formação e competente experiência profissional especializada 

e meritória, sendo qualificado para realizar todas as actividades correspondentes ao 

título de Engenheiro Especialista em Segurança no Trabalho da Construção. 
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3 REQUISITOS DOS CANDIDATOS 

3.1 Requisitos de cumprimento obrigatório de acordo com o Regulamento 
das Especializações 

Como condição base para formalizar a sua candidatura a Especialista da Ordem dos 

Engenheiros, o proponente deverá: 

a) Ser membro efectivo da Ordem dos Engenheiros 

b) Possuir dez ou mais anos de experiência profissional na área 

da Especialização. 

3.2 Requisitos de cumprimento obrigatório decorrentes da Especialização 

Como condição específica para formalizar a sua candidatura a Especialista em 

Segurança no Trabalho da Construção, o proponente deverá: 

 

a) Ser preferencialmente membro sénior da O.E. 

b) Possuir uma Especialização em Segurança no Trabalho na Construção, 

ministrada por Instituição do Ensino Superior ou pela Ordem dos Engenheiros. 

c) O candidato poderá apresentar, em alternativa ao ponto anterior, o Certificado 

de Aptidão Profissional, válido, de Técnico Superior de Segurança e Higiene do 

Trabalho (nível V) emitido pela Autoridade das Condições de Trabalho (ou 

organismo equivalente anterior). 

d) O candidato deverá possuir experiência comprovada por declarações numa 

das seguintes funções: 

- Coordenador de Segurança e Saúde um fase de projecto ou de obra; 

- TSSHT na actividade de construção Civil ou Obras Públicas; 

- Administrador, Director, Responsável, Gestor na área de SHST devendo, nestes 

casos, evidenciar o seu envolvimento em decisões técnicas; 
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3.3 Documentação e elementos a entregar pelo Candidato 

Em conformidade com o Regulamento das Especializações, a documentação a 

entregar pelo candidato/a deverá conter no mínimo os seguintes elementos: 

 

a) Currículo Escolar 

(O Currículo Escolar deverá ser comprovado por certificados de habilitações ou equivalente, 

emitidos pela escola ou pela entidade formadora/certificadora. 

Os comprovativos do curso referido na alínea 3.2.a) e/ou do CAP referido na alínea 3.2 c) 

devem ser apresentados neste ponto) 

 

b) Currículo Profissional 

(O Currículo Profissional deverá ser acompanhado por declarações emitidas pelos Donos de 

Obra, clientes ou pelas Entidades Empregadoras comprovando as funções desempenhadas) 

 

c) Cópia no mínimo de três trabalhos profissionais, técnicos e/ou científicos 

efectuados ou orientados pelo candidato, escolhidos ao seu critério 

(Os trabalhos apresentados deverão ser acompanhados por uma Nota Introdutória não 

superior a 2 página A4 por cada trabalho, onde o candidato explicitará a abordagem efectuada 

em relação a pelo menos um dos seguintes referenciais aplicáveis: 

- Decreto-lei 273/03; 

- Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho – Directrizes práticas da OIT; 

- Norma OHSAS 18001/ NP4397; 

Pelo menos um dos trabalhos deverá evidenciar a integração dos Princípios Gerais de 

Prevenção na fase de Projecto ou de Obra, com referência explicativa a este aspecto na Nota 

Introdutória do(s) trabalho(s) em causa.. 

Todos os trabalhos deverão ser enquadráveis na área da Construção Civil ou Obras Públicas) 
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d) Resumo da actividade profissional, tanto pelos trabalhos realizados como pelas 

responsabilidades assumidas, que evidenciem relevância para a atribuição 

do título 

(As responsabilidades assumidas, incluídas no CV Profissional e com relevância para a 

Especialização, deverão ser detalhadamente descritas) 

 

e) Outros elementos que o candidato/a considere com interesse para a atribuição 

do título 

(Serão de especial interesse, comunicações relevantes para a área que o candidato/a tenha 

apresentado publicamente em Publicações, Congressos ou Seminários) 
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4 ANÁLISE DAS CANDIDATURAS A ESPECIALISTA 
 

A avaliação dos processos dos candidatos será efectuada de acordo com o 

estabelecido no Regulamento das Especializações e com o conteúdo e os critérios 

estabelecidos no presente Regulamento. 

 

A Comissão Executiva da Especialização, na primeira reunião que efectue após a 

recepção de cada processo de candidatura, nomeará um relator do processo. 

Este relator terá como responsabilidade produzir um relatório de avaliação de 

candidatura, de acordo com parâmetros e critérios estabelecidos no presente 

regulamento e apresentá-lo à Comissão Executiva da Especialização. 

O Relatório para além de quantificar os resultados da análise dos critérios aprovados 

neste regulamento (conforme capítulo 3), incluirá uma análise qualitativa desses 

mesmos critérios. 

 

Após a emissão do referido relatório, a Comissão Executiva da Especialização 

apreciará e votará o conteúdo do mesmo e emitirá o seu parecer final para apreciação 

do Colégio de Civil que em seguida o enviará para o CAQ. 

Para efeitos de parecer favorável da Comissão Executiva da Especialização, a 

candidatura deverá atingir, no conjunto dos vários critérios, o valor mínimo de 65% 

 

Em qualquer momento, para efeitos de esclarecimento ou de complementaridade do 

processo, poderão ser solicitados elementos adicionais ao candidato/a. 

 

Todas as ligações e esclarecimentos com os candidatos, serão assegurados pelo 

Coordenador da Especialização. 
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5 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

5.1 Identificação e valorização dos Critérios Principais 

A análise das candidaturas pela Comissão Executiva da Especialização será realizada 

de acordo com os seguintes critérios: 

a) Valor profissional ou técnico dos elementos curriculares – 15% 

Será especialmente valorizada a actividade profissional efectuada no âmbito do 

Decreto-Lei 273/03. 

 

b) Conhecimento e grau de competência profissional – 40% 

A avaliação dos conhecimentos e a sua valorização será efectuado com base nos 

trabalhos e nas qualificações profissionais e académicas apresentadas. 

 

c) Desempenho no tipo de intervenção realizado pelo requerente previsto para a 

especialização – 20% 

A avaliação deste ponto será efectuada com base no currículo e em outros elementos 

que o candidato/a apresente. Só deverão ser valorizadas, as intervenções que 

apresentem comprovativos de acordo com o presente Regulamento. 

 

d) Extensão da experiência profissional, relevante para a especialização - 15% 

A avaliação deste ponto deverá incidir apenas sobre a experiência profissional 

enquadrável no âmbito das actividades previstas no Decreto-Lei 273/03 e na 

demonstração da abrangência das funções nas diversas vertentes profissionais 

abrangidas pela Especialização. 
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Inscrição e participação em organizações científicas e técnicas – 10% 

A avaliação deste ponto considerará apenas as comunicações ou publicações de 

interesse relevante para a área de Segurança no Trabalho da Construção, que o 

candidato/a tenha apresentado em organizações científicas e técnicas. As 

valorizações devem ser apenas atribuídas, às comunicações das quais existam 

comprovativos emitidos pelas organizações promotoras. 

Os candidatos apenas com inscrições neste tipo de eventos obterão a nota mínima. 

 

5.2 Ponderação e regras de valorização dos subcritérios  

a) Valor profissional ou técnico dos elementos curriculares – 15% 

 

 10 ou mais Projectos  

ou obras 

Menos de 10 

Projectos ou Obras 

Experiência em projectos ou obras nas 

funções previstas no Regulamento, em 

intervenções de elevada complexidade 

15% 10% 

Experiência em projectos ou obras nas 

funções previstas no Regulamento 
10% 5% 

 

Deverá ser avaliado o grupo de projectos ou de obras com comprovativo e mais 

representativo do currículo do candidato. 
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b) Conhecimento e grau de competência profissional - 40% 

 

Competência profissional - 15% 

 
Há 5 ou mais anos Há menos de 5 anos 

Possui Especialização em Segurança no 

Trabalho na Construção e CAP TSSHT 
15% 10% 

Possui apenas um dos requisitos 8% 5% 

 

 

Conhecimento - 25% 

 Em 2 ou 3 

trabalhos 

Em 1 

trabalho 

Em nenhum 

Trabalho 

Aplica e explicita correctamente as 

técnicas previstas no DL 273/03 ou nos 

referenciais aplicáveis 

10% 7% 0% 

Em simultâneo com o sub-critério acima, 

aplica e explicita correctamente os PGP 
15% 10% 0% 
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c) Desempenho no tipo de intervenção realizado pelo requerente previsto para a 

especialização – 20% 

 

 

Em todos as 

intervenções 

Em metade 

ou mais das 

intervenções 

Em menos 

de metade 

das 

intervenções 

Em nenhuma 

Intervenção 

Apresenta comprovativos 

atestando as intervenções 
20% 16% 10% 0% 

 

d) Extensão da experiência profissional, relevante para a especialização - 15% 

 

 As 3 funções 2 das 3 

funções 

1 das 3 

funções 

Desempenhou durante 10 ou mais anos de 

experiência profissional e com o mínimo de 

1 ano em cada uma, funções de: 

  - Coordenação de Segurança; 

  - Técnico Superior; 

  - Administrador, Director, Responsável, 

Gestor na área de SHST 

15% 12% 10% 

 

e) Inscrição e participação em organizações científicas e técnicas – 10% 

 

 
6 ou mais 

Até 5 

comunicações 

Apenas 

Participações 

Inscrição e participação em 

organizações científicas  

ou técnicas 

10% 7% 3% 
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6 PARECER DA CEE 
 

A CEE, após ter avaliado a candidatura com base no disposto no Regulamento das 

Especializações e nos presentes Procedimentos, emitirá parecer fundamentado, 

concluindo pela outorga ou não do título de Engenheiro Especialista ao candidato. 

 

A CEE apresentará o seu parecer ao Conselho Nacional do Colégio de Engenharia 

Civil, no prazo máximo de 120 dias a contar da data em que a documentação do 

candidato seja recepcionada na Ordem. 

 

Lisboa, 03 de Fevereiro de 2011 

 

A Comissão Executiva da Especialização 

 

 

José Eduardo Marçal 

(Coordenador da Especialização) 


