Quotas
Mensal

TABELA DE EMOLUMENTOS 2016
3% da RMMG (2016 – 530,00€)

€ 15,90

Registo
Inscrição em estágio formal
Inscrição em estágio curricular
Audição (experiência superior a 5 anos)
Aquisição da qualidade de membro efetivo
Emissão de 2ª. Via do cartão de membro
Membros com quotas em atraso por mais de 12 meses – Reposição da
situação de membro efetivo
Membros com pedido de suspensão - Reaquisição

€ 150,00
€ 150,00
€ 250,00
Isento
€ 10,00
€ 75,00
€ 25,00

Estudantes
Inscrição
Inscrição em estágio, até seis meses após a data de conclusão do
curso e que se tenham inscrito antes de acabar o curso
Inscrição em estágio, depois de seis meses da data de conclusão do
curso e que se tenham inscrito antes de acabar o curso
Aquisição da qualidade de membro efetivo

Isento
€ 25,00
€ 150,00
Isento

Estágios / Ética
Frequência do módulo de Ética e Deontologia Profissional

€ 75,00

Certificação
Declaração para certificação de qualificação para o exercício de ato de
engenharia (emissão na Secção Regional)
Vinhetas para aposição em declaração para certificação de qualificação
para o exercício de ato de engenharia (mínimo de 5 unidades)
Declaração para efeito de exibição em Concursos Públicos
- com validade para um período de 180 dias *Isento a partir de 1/7/2016

€ 3,50
€ 5,00*
€ 20,00

Análise de plano curricular de cursos do 1.º ciclo
Solicitado individualmente
Solicitado por Instituição de Ensino Superior

Isento
€ 1.000,00

Outros Títulos Profissionais
Registo do título de engenheiro técnico sénior

€200,00

Registo do título de engenheiro técnico especialista

€200,00

Registo do nível de especialização

€100,00

TABELA DE EMOLUMENTOS 2016
Prestador de Serviços - UE
Verificação prévia das qualificações profissionais – Artigo 6.º da Lei n.º
9/2009, de 4 de março

€250,00

Registo FEANI
Candidatura e Registo do título Eur Ing

€140,00

Participação em Júris
Especialista do ensino superior politécnico
Provas de aptidão profissional
Outros

Lisboa, 16 de janeiro de 2016
Aprovado em Conselho Diretivo Nacional

Isento
Isento
A definir

