
ACÇÃO DE FORMAÇÃO SOBRE ÉTICA E DEONTOLOGIA PROFISSIONAL 
 
Objectivos 
 
A OET – Ordem dos Engenheiros Técnicos promove 
uma acção de formação sobre Ética e Deontologia 
Profissional tendo como objectivo geral dotar os 
formandos das competências necessárias à utilização 
dos princípios éticos e deontológicos na sua prática 
profissional. No final da acção, os formandos deverão 
ser capazes de distinguir os conceitos de ética e 
deontologia, identificar os deveres deontológicos do 
engenheiro técnico e reconhecer e resolver dilemas 
éticos correntes. 
 
 
Programa 

 
I. A REGULAÇÃO DOS COMPORTAMENTOS 

1. A necessidade de regulação dos 
comportamentos. 

2. Modos de regulação dos comportamentos: 
clarificação conceptual. 

II. A IMPORTÂNCIA DA ÉTICA E DA 
DEONTOLOGIA NA PRÁTICA PROFISSIONAL 
DA ENGENHARIA 
1. Ética geral e ética profissional 
2. O conceito de ética da engenharia (engineering 

ethics) 
3. Os valores profissionais na engenharia 
4. Deontologia do engenheiro técnico 
5. A responsabilidade disciplinar do engenheiro 

técnico 
III.  A TOMADA DE DECISÃO ÉTICA 

1. Dilemas éticos 
2. Guia para uma decisão ética 

 

IV. ANÁLISE DE CASOS PRÁTICOS 
(WORKSHOPS) 
 
1. Exposição da metodologia e dos objectivos da 

sessão, organização dos formandos em grupos e 
apresentação dos casos práticos. 

2. Análise dos casos apresentados pelos grupos 
3. Apresentação das conclusões encontradas. 

Discussão. 
 
 

   DISTRIBUIÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS 
Avaliação 
Os formandos serão avaliados individualmente, 
através de um teste escrito, distribuído no final da 
acção e a ser devolvido à OET.  
 

Formadores 
Dra. Ana Barbosa 
Dra. Alice Borges 
Dra. Rute Mendonça 
 
 
Duração 
A acção de formação decorrerá durante 1 dia, tendo a 
duração de 6 horas e 30 minutos. 
 

 

Inscrição 
Custo - € 75,00 
Inclui documentação,  
almoço e coffee-break 
 
 
O curso está limitado a 16 participantes 

 
 
 

 

Ficha de Inscrição 

Ética e Deontologia Profissional 

Apelido ____________________________________ 

Nome ______________________________________ 

Membro N.º                  Tel.  ___________________ 

Telemóvel ______________  Fax _______________ 

E-mail ______________________________________ 

Recibo em nome: 

Próprio     

Instituição/Empresa ________________________ 

____________________________________________ 

Morada ____________________________________ 

____________________________________________ 

Cód.Postal _________________________________ 

Contribuinte _______________________________ 

 

 

Junto envio o cheque n.º ____________________ 

Sobre o Banco ______________________________ 

            No valor de  €_______________________________ 


