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REGULAMENTO DA BOLSA DE AVALIADORES 

 

PREÂMBULO 

A Assembleia de Representantes da Ordem dos Engenheiros aprovou em 9 de Julho de 2011 um 

novo Regulamento de Admissão e Qualificação (RAQ), publicado como Regulamento 480/2011, no 

Diário da República, II Série, nº 152 de 9 de Agosto, adequando-o às novas realidades legislativas 

quer do ensino superior quer da actividade profissional, decorrentes da reforma do Ensino Superior 

(Processo de Bolonha). Com este novo RAQ, extingue-se o sistema de acreditação de cursos para 

efeitos de dispensa de provas de admissão e clarifica-se o acesso à Ordem dos Engenheiros dos 

licenciados, mestres e doutores em Engenharia, bem como as condições de atribuição de graus e 

níveis de qualificação profissional. 

O novo RAQ prevê a constituição de júris nacionais para operacionalizar o novo enquadramento de 

admissão e qualificação de membros, designadamente os júris de avaliação curricular individual dos 

candidatos à admissão, das provas de avaliação de conhecimentos, das provas para progressão de 

grau de qualificação e das provas para dispensa de estágio. No seu artigo 36.º, o RAQ prevê a 

criação de uma bolsa de membros para integrar ou assessorar os júris previstos. 

Por outro lado, a Ordem dos Engenheiros, enquanto entidade europeia acreditada, tem vindo a ter 

uma contribuição activa na atribuição da marca de qualidade EUR-ACE a cursos de engenharia de 

instituições do ensino superior portuguesas. A crescente apetência para a submissão de novos 

pedidos sugere que, no futuro próximo, esta actividade da Ordem dos Engenheiros venha a ter um 

incremento substancial. Justifica-se, assim, que os membros especialistas integrantes das Comissões 

de Avaliação para a atribuição da marca de qualidade EUR-ACE possam ser, prioritariamente, 

seleccionados a partir de uma bolsa de avaliadores. 

No âmbito dos procedimentos de acreditação dos cursos de Engenharia, promovido pela Agência de 

Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, a Ordem dos Engenheiros tem sido obrigatoriamente 

ouvida, sendo-lhe solicitado emitir parecer sobre os mesmos. A experiência recente da Ordem dos 

Engenheiros no desempenho desta tarefa revela grande desfasamento entre a disponibilidade de 

tempo por parte dos avaliadores e a quantidade de cursos avaliados. Esta situação sugere a 

conveniência em haver disponível uma bolsa de membros para assessorar os elementos do 

Conselho de Admissão e Qualificação (CAQ), responsáveis pela emissão referidos pareceres. 

Preconiza-se, assim, a criação de uma Bolsa de Avaliadores, que se rege pelo presente Regulamento. 

Foi ouvido o Conselho Coordenador de Colégios. 
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CAPÍTULO I 

Objecto e Propósito 

Artigo 1.º 

Objecto 

O presente Regulamento estabelece a constituição e funcionamento da Bolsa de Avaliadores da 

Ordem dos Engenheiros, adiante designada abreviadamente por Bolsa. 

Artigo 2º 

Propósito 

Para os efeitos do presente Regulamento, os Avaliadores destinam-se a integrar Comissões e Júris de 

Avaliação nos processos internos de Admissão e Qualificação.  

 

CAPÍTULO II 

Funcionamento 

Artigo 3.º 

Acesso à Bolsa de Avaliadores 

1. As candidaturas a membros da Bolsa poderão resultar da iniciativa própria de membros efectivos 

ou de convite formulado pelo Presidente do CAQ. 

2. O processo de candidatura deve incluir um curriculum vitae (CV) do candidato, preparado para 

que seja possível avaliar os requisitos exigidos a membros da Bolsa, bem como uma declaração 

formal do candidato em como tem conhecimento pleno e está disponível para actuar em 

conformidade com o presente. 

3. Os membros eleitos em funções nos órgãos da Ordem dos Engenheiros (OE) não podem integrar a 

Bolsa de Avaliadores. 

4. Os funcionários da OE não podem integrar a Bolsa de Avaliadores. 

Artigo 4.º 

Aprovação das candidaturas 

1. A apreciação das candidaturas faz-se com base no CV apresentado pelo candidato e no parecer de 

dois membros do CAQ, tendo em conta os requisitos indicados no artigo 6.º.  

2. Uma candidatura não aprovada só poderá voltar a ser submetida à apreciação um ano após a 

decisão desfavorável do CAQ. 

Artigo 5.º 

Registo da Bolsa de Avaliadores 

1. Compete ao CAQ criar e manter um Registo da Bolsa de Avaliadores, adiante designado como 

Registo. 

2. O Registo inclui Fichas de Avaliadores, contendo estas, designadamente, informação sobre áreas 

de intervenção dos avaliadores e sobre as suas incompatibilidades funcionais. 

3. As candidaturas aprovadas pelo CAQ serão incluídas no Registo. 

4. A inclusão no Registo não obriga a OE a atribuir tarefas aos avaliadores. 

5. A inclusão no Registo é válida por cinco anos, findos os quais será necessário proceder a 

renovação de candidatura. 
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6. A decisão de não renovação da inclusão na Bolsa por parte da OE deve ser comunicada ao 

avaliador com a antecedência mínima de 3 meses e terá por base o desempenho do avaliador, 

apreciado nos termos dos critérios definidos no artigo 9.º. 

7. A pretensão de renovação da inclusão na Bolsa por parte do avaliador deve ser manifestada com 

antecedência mínima de 2 meses, mediante declaração nesse sentido e apresentação de CV 

actualizado. 

8. Os membros eleitos que integram a Bolsa suspendem essa actividade durante o período do 

mandato. 

Artigo 6.º 

Exclusão da Bolsa 

Por decisão do CAQ poderá ser excluído da Bolsa quem:  

1. Tenha um desempenho que não corresponda aos critérios definidos no artigo 8.º. 

2. Não participe nas acções específicas de formação levadas a efeito pela Ordem, nomeadamente as 

previstas no artigo 7.º. 

3. Não guarde o sigilo devido, até à decisão da Ordem, sobre matérias em avaliação. 

4. Não cumpra as normas do presente Regulamento e demais regulamentos da Ordem. 

5. For punido pela Ordem com a pena de censura registada ou outra mais grave.  

 

CAPÍTULO III 

Dos avaliadores 

Artigo 7.º 

Perfil dos Avaliadores 

Os candidatos a avaliadores devem reunir os seguintes requisitos: 

1. Ser membros efectivos da Ordem, possuindo preferencialmente o nível de qualificação 

profissional de membros seniores ou conselheiros, com uma actividade profissional mínima de 

dez anos e uma imagem profissional prestigiada. 

2. Possuir conhecimentos sólidos do que é um Curso de Engenharia e dos factores de qualidade que 

o devem caracterizar. 

3. Saber trabalhar em equipa e exprimir-se oralmente e por escrito com facilidade e rigor; 

4. Estar familiarizado com os Estatutos e com o Regulamento de Admissão e Qualificação da Ordem 

dos Engenheiros e ter um conhecimento detalhado dos procedimentos de avaliação. 

5. Ter disponibilidade de tempo para assistir a acções de esclarecimento sobre o Sistema, para ler a 

documentação, para acompanhar os processos e redigir os relatórios necessários. 

6. Ter, preferencialmente, experiência de auditorias ou avaliações da Ordem dos Engenheiros ou 

outras. 

 

 

Artigo 8.º 

Acções de Formação dos Avaliadores 

1. A Ordem dos Engenheiros deve promover, anualmente, um seminário destinado aos potenciais 

membros da Bolsa que deverão nelas participar. 



  4 

2. O programa previsto deve, designadamente, envolver: 

a. O estudo e debate de questões ligadas à realização de avaliações curriculares, condução de 

auditorias e à análise comportamental. 

b. A apresentação e análise de situações reais verificadas na actividade de avaliação. 

Artigo 9.º 

Desempenho dos Avaliadores 

Os avaliadores devem: 

1. Ter um desempenho eficaz e atitudes livres de ambiguidade. 

2. Respeitar os princípios recomendados na realização de avaliações curriculares e na condução de 

auditorias. 

3. Pautar a sua acção exclusivamente pelos critérios objectivos definidos pela Ordem dos 

Engenheiros relativamente às avaliações em que intervenham. 

4. Actuar com isenção e independência, exprimindo ideias próprias em obediência exclusiva a 

imperativos de consciência. 

Artigo 10 

Remuneração 

1. A actividade dos avaliadores é remunerada. 

2. A tabela de remuneração em função da natureza da actividade desenvolvida, é proposta pelo 

CAQ e aprovada pelo CDN. 

 

CAPÍTULO IV 

Competências 

Artigo 11.º 

Competências do CAQ 

No âmbito deste Regulamento compete ao CAQ: 

1. Receber, apreciar e decidir sobre as candidaturas a avaliadores. 

2. Decidir sobre a renovação do exercício dos avaliadores. 

3. Decidir sobre a exclusão de avaliadores da Bolsa. 

4. Promover a organização das acções específicas de formação de avaliadores previstas no presente 

Regulamento. 

5. Aprovar um modelo de Registo de Avaliadores e manter esse Registo actualizado. 

6. Propor ao CDN alterações ao presente Regulamento. 

7. Submeter ao CDN as dúvidas de interpretação das normas do presente Regulamento. 

8. Propor ao CDN as demais medidas que se revelarem necessárias para o bom funcionamento da 

Bolsa. 

Artigo 12.º 

Competências do CDN 

No âmbito deste Regulamento compete ao CDN: 

1. Decidir sobre os recursos e as reclamações que lhe forem apresentados. 

2. Aprovar alterações ao presente Regulamento sob proposta do CAQ. 
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3. Interpretar as normas do presente Regulamento e resolver os casos omissos. 

4. Aprovar as medidas que se revelarem necessárias ao bom funcionamento da Bolsa. 

5. Exercer os demais poderes que não estejam atribuídos a outros órgãos. 

 

Artigo 13.º 

Delegação de competências 

O CAQ pode delegar no seu presidente as competências previstas nos números 2. e 4. do artigo 11.º. 

 

CAPÍTULO V 

Apoio administrativo e técnico 

Artigo 14.º 

Apoio administrativo e técnico 

O apoio administrativo e técnico necessário ao cumprimento do presente Regulamento é prestado 

pelo Gabinete de Qualificação da Ordem, a quem designadamente cumpre: 

1. Prestar as informações e esclarecimentos que se revelarem necessários aos candidatos e aos 

avaliadores. 

2. Apresentar ao CAQ o modelo de Registo dos avaliadores e tê-lo permanentemente actualizado. 

3. Apoiar a promoção e realização das acções de formação para os avaliadores. 

4. Prestar o apoio administrativo e técnico necessário para o bom funcionamento da Bolsa. 

 

CAPITULO VI 

Disposições finais 

Artigo 15.º 

Recursos 

Das decisões do CAQ cabe recurso para o CDN. 

Artigo 16.º 

Interpretação e casos omissos 

A interpretação e a resolução dos casos omissos do presente Regulamento são feitas pelo CDN sob 

proposta do CAQ. 

 

 

Aprovado na reunião do Conselho de Admissão e Qualificação realizada em 14 de Novembro de 2011 

Aprovado no Conselho Directivo Nacional de 16 de Novembro de 2011  


