
^

A ANEI Associação Nãcionat dos Engenhêiros Ìócnicos. doÍavanle desgnãda por aNEÌ
ôôm sede na PEÇa 0ôm Joào da câmarê. nq 19, ao Rossto, em Lsboa. devidamênre
reprêsênlada peo Enqenhero Ìécnico ALqusto Ferera c!êdes, qle oltorgê ôa quâtdade de

O Insltlulo Supêrior de Engenhariã deCoimbrâ, doravante de siqn adô poÍ SEC. cómsêde na Ruâ
Pedro Nunes Ouintâ da NÕía, em Cômbra pêssoâ co êcljva f.e 501619020. devdamenre
ÍepÍesenÌêdo neslê ac(opelo Prof Oouior, Jorge Femandês RodÍiguss BeÍna.d no na quatidâde de
PÍêsidenle do ConsethÕ Oirectivo

A ANEÌ, ãssociação de dÍeito púbt6 que atribut o llluto proíissjonat e r€gutâ o exercició da
prolissão de Engenhero Ìécnico, leú tãmbém como alÍibuÇões ênìÍe ôúkês, a proc!Ía da
valÕrzâção pÍofssonâ dos sêus membros bem como co,aooÍaf com as escóras nsritltos
poltécn côs facu dêdes un vêÉìdades e ôulras nsltlições efi inicialivâs quê v sêh a Íóhação
dos Engênhe ros Ìéônicos êosquais Frocura proporc onêr toÍmação d€ €evada quatdade:

O ISEC len ôomo ôblecto èslalurário ô ens no e a jnvesltgáção no m.Ìexlo do ênsjno sLperiorl

As panês consldeÍam s€r benéticô para ambas
Prôrôco o. o quêtse reqêrê nos têÍúos dascláusltas

Ctá!suta 1.

O p€senrê Proroco o €sÌabetece os termos dê coaboráção entre as nsüruções, lendo por
oÒlecnvôs, parllhaf meos conllgêr sinerg as e facitlaÍ â nserção dos membros dâ ANEI n6
Cursos SupeÍiorês mnslrêdos peló ISEC, qler no âmbiio das foÍfiâções reguares queÍ nÕ
ámbitodas fôrmaçòes ao ongoda vda desdê que c€nficêoâs e cÍedrÌâcâs

as rnsliluiçôes a c€lebÍêÇão do pÍesenle
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No âmblo dã coaborâção evocadâ iâ Ctáusu a

a) Procedêr à divugâção, êlrêvés dos meos
roÍmaçãó pronovidas pêo tsEc;

b) EúitÍ dêcÌaraçãô aos EngenheÍos Ìécnicos, oôde
êÌècr !o e no pLeno go2o dÕs seus dÌÍe tos, ou alêsla
efdtos de nscrição n.s lormações pÍomÕvidâs Fêo

c) hreqfar nãs suas orgânizaçõès comlnicaçõês qle

desenvolvimenlo realizâdô no SECi

d) P.b'cèr nr r.\ slè Ênq"í heÍia hèoè[ oç .,ên(,@s Ftrbor"dos

e) Sêr úm parcêiro aclivo dô |SEC na procuG da quatidadê

desenvorvÌmento curì.llêf parê ês áreas da enge.hanã

la a ANEÌ, em re ação áo SEC @mpDmete

de lnfo.mação de que dlspõe, dâs ofêÌtas dê

se comprcva ê qlalldadê de membro

ê quêlidêdede mèmbrô estudanle. para

ISEC ê beneficlo das rêqaiês Íeíertdâs

relãlem o lrâbáho de ,nvêsÌeação

PorProf€ssorcs do ISECI

e da eíiciênciã do seu

Ctáusu la i i

tlo âmbito da coabôração èvocadâ na ctáusuta anterior o SEC, em re âção aos mêmbÍos da
ANEÍ compromele se a:

â) Darconhecihento à ANEÌsobr€ todâs asíormações Íôrmaiso! nãofomâs qu€ oÍganiza e
dâs condições de êcesso nâ áreâ das e.genhêÍiês ou que â elês possâm aceder
EnqenhêÍos Ìécncos, êfi geÍat ou de una especaidadê êm palriculaÍ, autôÍizando desdê
ja asúa divulgêçãopeos meios quê aaNEÌêntende, ec€ssa,,os:

b) Proporconar aos diptoúados petos clrsos que coníênam o grau a.adémico de AachaÍê e
que possuâm ólitulo píoíssionatde EngenheiÍó Ìécntco o ácesso. nos te.môs da t€i, ao 2o
cco pós'Bolonha (meslrado)ê, quando a escoã organtzar cursos d€ 30 cico pós_Boonhâ
(doLlo.amênlo), aos d p ohados pe ôs cúÍsos que cônferam o gra! académico de icenciâdo
e qle pôssuêm o litu o poÍss ona dè Engenheiro Ìècni.o o acesso d rêctô a estês cuÍsosì

t l



c) Esrabelece., fos termos dâ
óíeías de formação forúa s

O presente potocoo teh a durâção de
denuncEdô porquâqúerdas pênes, côm ê
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um conüngenÌe especifcÕ parã engênhênos té.nicos, nâs
não formãis nãs áreas de enqenharâ com númerô im te oc

oesagtuvanenrô (un d,pscÒnto) de 1 5ol0, nos vato.€s

èr  (o  d .õê rô ,oèLé !oàda .Õt - , Í e  rooè  Íeà , /d !õee  dè  À \ .  t i

um a.o sucêssivamenle renôváve, caso ôão sêtâ
antêcêdência minma dê lrinrâ dias em rêtação ao sêu

Cláusulã4"

O aFoo âdminlslrativo, nêcessáro à exeôuçãô do pÍesente proto.oto. será asseguradÕ peos
servços da ANEÌ nô que a etâ disse. resôêito e pe os seto ços dÕ |SEC no que a e a sê reterÌ

Ctáusula5.

O inclmpÍihe.to do presenle prolÕcoto. por cêusâs mpuláveis a quâquer dôs oltorgantes
côfrere âooLrroodÍêtô à rescisèo uiitaleratdo mesmo sem prejuizo das aclvidades entetântô

Prês denÌe do Cónse ho D re.tvo do nslrtuLô
supêror de Ensel\ìÍia de co mbra
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