
Cartão Digital da OET 

 

Para emitir o Cartão Digital a partir do SEDAP, existem duas opções que aparecem no final das opções: 

“Ativar/Desativar Cartão Digital” (por omissão, esta opção encontra-se desativa) e “Cartão Digital”: 

  



Assim, os membros da OET que quiserem emitir o cartão de membro devem: 

1. Aceder a “Ativar/desativar Cartão Digital” e clicar no botão “Deseja ativar a consulta de cartão 

online” (por omissão esta opção encontra-se desativada): 

 

 
 

Esta ação permite ativar a opção de impressão  do cartão de membro no SEDAP, a partir desse 

momento (é registada  a data de ativação desta opção). 

 

Ao realizar esta operação, é gerado um Código de Validação que será necessário para a utilização 

de uma “APP” para o telemóvel que gera a imagem do cartão (brevemente disponível). 

 

 
 

 

 



2. Em seguida, aceder à opção “Imprimir Cartão de Membro” sendo gerado um ficheiro PDF com 

o cartão digital de membro da OET. 

 
 

Esse ficheiro pode ser descarregado para o seu computador, é certificado digitalmente (se o 

ficheiro for alterado perde-se a certificação) e contém um QR Code para verificação online da 

sua validade (caso tenha uma aplicação de leitura de QR Code). Ao clicar na imagem do cartão 

é igualmente despoletado o processo de validação. 
 

Este PDF certificado digitalmente só se encontra disponível no SEDAP (na APP será gerada 

apenas uma imagem)… 
 

A validade deste cartão é de 6 meses sobre a data da sua emissão, mas sempre que o membro 

o desejar, voltando a aceder a esta opção, é reemitido um novo cartão, sendo gerada nova data 

de validade sempre que isso ocorrer. No entanto, a validação por QR Code é feita online, pelo 

que se o membro deixar de estar na situação de “efetivo” essa informação fica visível para quem 

fizer essa validação. 
 

3. Existe também a possibilidade de utilizar uma 

“APP” para a geração do cartão em 

smartphone, e a única coisa que os membros 

da OET necessitam de inserir nessa “APP” são 

o “Nº de membro” e  

o “Código de Validação”  

 

 

 

 

Estes elementos estão (disponíveis na opção 

“Ativar/desativar Cartão Digital” 

 

Para obter informação de como instalar a “APP” prima AQUI. 

 
 

https://www.oet.pt/downloads/SEDAPP.pdf

