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A ANEI

AssociaçãoNãcionatdos EngenhêirosÌócnicos. doÍavanledesgnãdapor aNEÌ
ôôm sede na PEÇa 0ôm Joào da câmarê. nq 19, ao Rossto,em Lsboa.
devidamênre
reprêsênlada
peo EnqenheroÌécnico ALqustoFerera c!êdes, qle oltorgê ôa quâtdade
de

O InsltluloSupêriorde EngenhariãdeCoimbrâ,doravante
desiqnadôpoÍ SEC.cómsêdena Ruâ
Pedro Nunes Ouintâda NÕía,em Cômbra pêssoâcoêcljvaf.e 501619020.devdamenre
ÍepÍesenÌêdo
neslêac(opeloProf Oouior,JorgeFemandês
RodÍiguss
BeÍna.dno na quatidâde
de
PÍêsidenledo ConsethÕOirectivo

A ANEÌ, ãssociaçãode dÍeito púbt6 que atributo llluto proíissjonat
e r€gutâo exercicióda
prolissãode EngenheroÌécnico, leú tãmbémcomo alÍibuÇõesênìÍe ôúkês, proc!Ía
a
da
valÕrzâçãopÍofssonâ dos sêus membros bem como co,aooÍafcom as escóras
nsritltos
poltécncôs facudêdes unvêÉìdadese ôulras nsltliçõesefi inicialivâs
quê v sêh a Íóhação
dos EngênherosÌéônicos êosquaisFrocuraproporconêrtoÍmaçãod€ €evadaquatdade:
O ISEClen ôomoôblectoèslalurário
ô ensno e a jnvesltgáção
no m.Ìexlo do ênsjnosLperiorl
As panês consldeÍams€r benéticôpara ambas as rnsliluiçôesa c€lebÍêÇãodo pÍesenle
Prôrôcoo. o quêtsereqêrênostêÍúos dascláusltas

Ctá!suta1.
O p€senrê Proroco
o €sÌabeteceos termosdê coaboráçãoentre as nsüruções,lendo por
oÒlecnvôs,
parllhaf meos conllgêrsinergas e facitlaÍ â nserçãodos membrosdâ
ANEI n6
CursosSupeÍiorêsmnslrêdos peló ISEC,qler no âmbiiodas foÍfiâçõesreguares queÍ
nÕ
ámbitodasfôrmaçòes
ao ongodavda desdêquec€nficêoâse cÍedrÌâcâs

No âmblodã coaborâção
evocadâ
iâ Ctáusu
a la a ANEÌ, em re açãoáo SEC @mpDmete

a) Procedêr
à divugâção,
êlrêvésdos meos de lnfo.maçãode que dlspõe,dâs ofêÌtasdê
roÍmaçãó
pronovidas
pêo tsEc;
b) EúitÍ dêcÌaraçãô
aos EngenheÍosÌécnicos,oôde se comprcvaê qlalldadêde membro
êÌècr!o e no pLenogo2odÕsseusdÌÍetos,ou alêslaê quêlidêdedemèmbrôestudanle.
para
efdtos de nscriçãon.s lormaçõespÍomÕvidâs
Fêo ISECê beneficlodas rêqaiêsÍeíertdâs

c) hreqfar nãs suas orgânizaçõès
comlnicaçõêsqle relãlemo lrâbáhode ,nvêsÌeação
desenvolvimenlo
realizâdô
no SECi
d) P.b'cèr nr r.\ slè Ênq"íheÍia hèoè[ oç .,ên(,@sFtrbor"dosPorProf€ssorcs
do ISECI
e) Sêr úm parcêiroaclivo dô |SEC na procuG da quatidadêe da eíiciênciãdo seu
desenvorvÌmento
curì.llêf parêês áreasda enge.hanã
Ctáusulaii
tlo âmbitoda coabôraçãoèvocadâna ctáusutaanterioro SEC,em re âçãoaos mêmbÍosda
ANEÍ compromele
se a:
â) Darconhecihento
à ANEÌsobr€todâsasíormações
Íôrmaiso! nãofomâs qu€oÍganizae
dâs condiçõesde êcesso nâ áreâ das e.genhêÍiêsou que â elês possâm aceder
EnqenhêÍosÌécncos, êfi geÍat ou de una especaidadêêm palriculaÍ,
autôÍizando
desdê
ja asúa divulgêçãopeos
meiosquêaaNEÌêntende, ec€ssa,,os:
b) Proporconaraos diptoúadospetosclrsos que coníênamo grau a.adémicode AachaÍê e
que possuâmólitulo píoíssionatdeEngenheiÍó
Ìécntcoo ácesso.noste.môsda t€i,ao 2o
cco pós'Bolonha(meslrado)ê,quandoa escoã organtzarcursosd€ 30cico pós_Boonhâ
(doLlo.amênlo),
aosd p ohadospe ôs cúÍsosquecônferamo gra! académico
de icenciâdo
e qle pôssuêmo litu o poÍss ona dè Engenheiro
Ìècni.o o acessod rêctôa estêscuÍsosì

tl

c) Esrabelece.,
fos termosdâ
óíeías de formaçãoforúa s

um conüngenÌe
especifcÕ
parãengênhênos
té.nicos,nâs
nãoformãisnãsáreasde enqenharâ
comnúmerôimte oc

oesagtuvanenrô(un d,pscÒnto)
de 15ol0,nos vato.€s
èr (o d.õêrô,oèLé!oàda.Õt-,Íe

r o o è Í e à , / d ! õ e ed è À \ . t i

Cláusulã4"
O aFoo âdminlslrativo,
nêcessáro
à exeôuçãô
proto.oto.
do pÍesente
seráasseguradÕ
peos
servçosda ANEÌ nôquea etâdisse.resôêito
e peossetoçosdÕ|SECnoquea e a sê reterÌ

Ctáusula5.
O inclmpÍihe.to do presenleprolÕcoto.
por cêusâs mpuláveisa quâquer dôs oltorgantes
côfrereâooLrroodÍêtô à rescisèouiitaleratdomesmosem prejuizodas aclvidadesentetântô

O presentepotocoo teh a durâçãode um a.o sucêssivamenle
renôváve,caso ôão sêtâ
denuncEdôporquâqúerdaspênes,cômê antêcêdência
minmadê lrinrâdiasemrêtação
aosêu

Coimbré25 dê Mâiode2007

PrêsdenÌedo Cónseho D re.tvo do nslrtuLô

supêrorde Ensel\ìÍiade co mbra
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