
Título Evento: "Sessão Pública de Apresentação – Sistema de Avaliação de Qualidade OE + EUR-

ACE” 

Tipo de Evento (Conferência/Seminário/Jornadas/etc.): Sessão Pública  

Organização do Evento: Ordem dos Engenheiros 

Data: 14 de Abril de 2009 
Local: Auditório da Sede Nacional da Ordem dos 
Engenheiros 

Participante(s): Isabel Ribeiro (GEP) 

Objectivo:  

Apresentação do Sistema de Avaliação de Qualidade EUR-ACE às comunidades Académicas e 
empresarial.  

 
Resumo (principais conclusões):  

Os intervenientes neste seminário foram os seguintes: 

Eng. Fernando Santo (Bastonário da Ordem dos Engenheiros ) 

Prof. Giuliano Augusti, Presidente da European Network for Accreditation of Engineering Education 
(ENAEE) 

Professor Sebastião Feyo de Azevedo (Vice – Presidente da OE) 

Algumas notas: 

• Existem no momento sete agências autorizadas a atribuir a marca de Qualidade EUR-ACE 
(Reino Unido, Irlanda, Alemanha, Portugal, França, Rússia e Turquia). Outras estão neste 
momento em contacto com o ENAEE no sentido de virem a beneficiar dessa acreditação.  

• A atribuição da marca de Qualidade EUR-ACE a um curso prestigia a formação dos diplomados 
por esse curso uma vez que essa marca corresponde a um reconhecimento  internacional de 
qualidade 

• Facilita o reconhecimento transnacional através da marca de qualidade criada e possibilita aos 
diplomados beneficiarem de eventuais futuros acordos de reconhecimento mútuo entre países. 

• Aqueles que são competentes são reconhecidos pela Ordem dos Engenheiros (OE) 

• O sistema da OE deixou de ser um sistema apenas reconhecido a nível nacional para passar a 
ser reconhecido na Europa. 

• Em 21 de Janeiro de 2009 a Direcção da ENAEE prolongou a decisão de “reconhecer à OE , até 
31 de Dezembro de 2013, a autoridade para conceder a Marca de Qualidade Europeia EUR-
ACE aos cursos de 2º ciclo , incluindo estudos integrados, avaliados pela OE no âmbito do seu 
Sistema de Qualidade” 

• Houve autorização para acrescentar à marca EUR-ACE a marca OE e ficar deste modo 
OE+EUR-ACE a nível nacional 

Desafios: 

• Que esta marca de qualidade seja diferenciadora 

• Maior articulação entre a O.E e as escolas 

Conclusões: 

• Todos os cursos de Mestrado podem submeter-se à atribuição da marca EUR-ACE 

• A OE está convicta da importância desta marca Europeia para Portugal 

• Esta marca pode representar um estímulo e uma referência 

• As unidades curriculares devem evidenciar quais as capacidades e competências que vão 
desenvolver 

• As escolas deverão apostar numa maior colaboração com as empresas pois elas poderão ajudar 
na definição de capacidades e competências que as unidades curriculares deverão incorporar 

• “Vender Melhor a Engenharia”. Como as engenharias não tem tido falta de emprego como os 
outros sectores de actividade, os Engenheiros não sabem muitas vezes fazer um simples 
curriculum. A escola deve ajudar. 

• Nada foi dito relativamente aos custos para as escolas associados a este processo 



Nada foi dito relativamente ao facto de a atribuição da marca EUR-ACE a um curso dispensar de 
exame de admissão à OE os alunos por ele abrangidos, nem relativamente aos custos eventualmente 
associados a tal processo. 

Mais informações (endereços internet/endereço ficheiros PDF na pasta do servidor, programa, etc):  

A consulta ao portal do ENAEE e EUR-ACE pode ser feita no endereço: www.feani.org (ver lado 

esquerdo do portal). 

 

 


