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O que é o sistema SEDAP?

 SEDAP
– Sistema para a Emissão de Declarações 

para Actos Profissionais

 Objectivo
– Uniformizar procedimentos na ANET
– Simplificar o acesso às declarações pelos 

membros
– Introduzir mecanismos adicionais de 

detecção de fraudes
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O que é o sistema SEDAP?

Disponibilização de um sistema online de 
emissão de declarações

– Os membros podem emitir (eles próprios) 
as suas declarações para actos 
profissionais, em qualquer lugar… 

– Desde que tenham vinhetas numeradas 
emitidas pela ANET
 A vinhetas são adquiridas pelos membros pelas 

secções regionais
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Como funciona?

 Quatro fases:
1. Registo de competências no Sistema 

informático da ANET (central)
• Atribuição automática (comp. genéricas)
• Atribuição manual (comp. específicas)

2. Exportação para o site
3. Operação - Emissão de declarações
4. Verificação por parte de terceiros
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1ª fase - Registo de competências

 GENÉRICAS
– Dependem da especialidade e do tempo do exercício 

da profissão
– Atribuídas automaticamente pelo sistema de 

informação da ANET
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1ª fase - Registo de competências

 ESPECÍFICAS
– Dependem da especialidade + tempo + critérios 

adicionais.
– Pedido escrito do interessado + documentação que 

comprove capacidade para desempenhar os actos
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Ponto de situação em 2011-07-06

 22.284 Membros 

 902.774 Competências registadas
– As condições de atribuição de cada 

competência encontram-se no site da ANET, 
em Declarações + Quadro de Declarações 

http://www.anet.pt/site/index.php?option=com
_content&task=view&id=348&Itemid=216

 Em média, cada membro dispõe de 40 
competências registadas
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2ª Fase – Sistema online de Emissão 
de Declarações

– Associado ao site da ANET
– Sistema de autenticação
– Podem ser emitidas declarações associadas 

às competências registadas em cada 
membro
Membro ou Secções Regionais

– E quando o membro não tem a competência 
registada?
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3ª Fase – Emissão da Declaração

 Emissão (membro ou Secção Regional)
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3ª Fase – Emissão da Declaração

 Emissão da declaração
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4ª Fase - Validação da declaração

 Entidades receptoras da declaração
 www.anet.pt

– Sem autenticação…
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4ª Fase - Validação da declaração

 Validação da Declaração
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4ª Fase - Validação da declaração

 Ao colocar o Código de Autenticidade

 E as entidades podem até confirmar o 
conteúdo da declaração…
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Como funciona (detalhe técnico)
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Sistema SEDAP

Balanço de 1 ano de 
funcionamento
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Balanço de 1 ano:
1ª declaração emitida pelo SEDAP

 Entrada em funcionamento
– 2010-05-14 16:31:58
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Balanço de 1 ano:
Nº de Declarações emitidas

 Desde então foram emitidas 135.172 
declarações

 Secções Regionais: 112.583 (83%)
Membros: 22.589 (17%)

 418 dias

 Aproximadamente
327 actos por dia
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Balanço de 1 ano:
Declarações emitidas por região
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Balanço de 1 ano:
Declarações emitidas por membros 
por hora do dia

20/27

Balanço de 1 ano:
Declarações emitidas por membros 
por modelo
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Totais de actos de engenharia
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Totais de actos de engenharia
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Totais de actos de engenharia
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Portanto

 Tendo terminado a limitação 
administrativa aos Engenheiros Técnicos 
para os actos mais complexos

 Conclui-se que os Engenheiros Técnicos 
são CAPAZES DE SE AUTO-REGULAR, 
em nome do:
– Rigor e seriedade
– Interesse nacional
– Segurança das populações
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Em conclusão 

 …O 73/73 terminou
 Lei 31 e Portaria 1379 

 enquadram as competências exigíveis aos 
técnicos 

 A ANET fez a sua parte
 Sistema Credível
 Condições para a regulação efectiva da 

actividade dos Engenheiros Técnicos

 Simplificou processos (≠ “Simplex”)
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Questões

1. Quantas associações profissionais de 
direito público conseguem prestar 
este tipo de informação?...

2. Não deveria ser obrigatório 
proporcionar esta informação à 
sociedade?...
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Obrigado

Fico agora à disposição para 
quaisquer questões

pedrobras@anet.pt


