
Processo de 
Candidatura

Sistema de Qualificação de Peritos Competentes em AIA



1ª Fase – Verificar Requisitos

Disponível em https://static.wixstatic.com/ugd/2fece2_1fbe51e8f6784e9d835d1b6d42ec438a.pdf

https://static.wixstatic.com/ugd/2fece2_1fbe51e8f6784e9d835d1b6d42ec438a.pdf


Especialista
1. Tenho formação adequada?

2. Se a minha profissão é regulamentada por uma associação 
pública profissional (ordem) estou inscrito? (ou se a minha 
profissão exige uma cédula profissional sou detentor dessa 
cédula?)

3. Tive na minha formação académica uma disciplina 
semestral sobre AIA ou frequentei uma formação 
certificada de 14 horas (ou mais)?

4. Quantos anos de experiência tenho em AIA e na 
especialidade?

5. Em quantos EIA participei (na especialidade) nos últimos 2 
ou 10 anos? 

6. Participei em quantos cursos ou conferências sobre AIA?

7. Sou autor (ou coautor) de quantas publicações sobre AIA?

8. Quantos estágios em AIA orientei?

Coordenador

1. Tenho licenciatura pré-Bolonha ou mestrado pós- Bolonha?

2. Se a minha profissão é regulamentada por uma associação 
pública profissional (ordem) estou inscrito? (ou se a minha 
profissão exige uma cédula profissional sou detentor dessa 
cédula?)

3. Tive na minha formação académica uma disciplina semestral 
sobre AIA ou frequentei uma formação certificada de 35 horas 
(ou mais)?

4. Quantos anos de experiência tenho em AIA? E como 
coordenador de EIA?

5. Em quantos EIA participei nos últimos 5 anos ou quantos EIA 
coordenei nos últimos 10 anos? 

6. Participei em quantos cursos ou conferências sobre AIA?

7. Sou autor (ou coautor) de quantas publicações sobre AIA?

8. Quantos estágios em AIA orientei?

1ª Fase – Verificar Requisitos



Especialista
1. Tenho formação adequada?

2. Se a minha profissão é regulamentada por uma associação 
pública profissional (ordem) estou inscrito? (ou se a minha 
profissão exige uma cédula profissional sou detentor dessa 
cédula?)

3. Tive na minha formação académica uma disciplina 
semestral sobre AIA ou frequentei uma formação 
certificada de 14 horas (ou mais)?

4. Quantos anos de experiência tenho em AIA e na 
especialidade?

5. Em quantos EIA participei (na especialidade) nos últimos 2 
ou 10 anos? 

6. Participei em quantos cursos ou conferências sobre AIA?

7. Sou autor (ou coautor) de quantas publicações sobre AIA?

8. Quantos estágios em AIA orientei?

Coordenador

1. Tenho licenciatura pré-Bolonha ou mestrado pós- Bolonha?

2. Se a minha profissão é regulamentada por uma associação 
pública profissional (ordem) estou inscrito? (ou se a minha 
profissão exige uma cédula profissional sou detentor dessa 
cédula?)

3. Tive na minha formação académica uma disciplina semestral 
sobre AIA ou frequentei uma formação certificada de 35 horas 
(ou mais)?

4. Quantos anos de experiência tenho em AIA? E como 
coordenador de EIA?

5. Em quantos EIA participei nos últimos 5 anos ou quantos EIA 
coordenei nos últimos 10 anos? 

6. Participei em quantos cursos ou conferências sobre AIA?

7. Sou autor (ou coautor) de quantas publicações sobre AIA?

8. Quantos estágios em AIA orientei?
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2 anos

3 EIA

2 anos

3 EIA

Exemplo 
prático



Especialista
1. Tenho formação adequada?

2. Se a minha profissão é regulamentada por uma associação 
pública profissional (ordem) estou inscrito? (ou se a minha 
profissão exige uma cédula profissional sou detentor dessa 
cédula?)

3. Tive na minha formação académica uma disciplina 
semestral sobre AIA ou frequentei uma formação 
certificada de 14 horas (ou mais)?

4. Quantos anos de experiência tenho em AIA e na 
especialidade?

5. Em quantos EIA participei (na especialidade) nos últimos 2 
ou 10 anos? 

6. Participei em quantos cursos ou conferências sobre AIA?

7. Sou autor (ou coautor) de quantas publicações sobre AIA?

8. Quantos estágios em AIA orientei?

Coordenador

1. Tenho licenciatura pré-Bolonha ou mestrado pós- Bolonha?

2. Se a minha profissão é regulamentada por uma associação 
pública profissional (ordem) estou inscrito? (ou se a minha 
profissão exige uma cédula profissional sou detentor dessa 
cédula?)

3. Tive na minha formação académica uma disciplina semestral 
sobre AIA ou frequentei uma formação certificada de 35 horas 
(ou mais)?

4. Quantos anos de experiência tenho em AIA? E como 
coordenador de EIA?

5. Em quantos EIA participei nos últimos 5 anos ou quantos EIA 
coordenei nos últimos 10 anos? 

6. Participei em quantos cursos ou conferências sobre AIA?

7. Sou autor (ou coautor) de quantas publicações sobre AIA?

8. Quantos estágios em AIA orientei?
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2 anos

3 EIA

2 anos

3 EIAEstou apto para me qualificar como:
• Consultor Estagiário em Avaliação de Impactes
• Consultor Especialista nível 1 na Especialidade X

Exemplo 
prático



2ª Fase – Documentos gerais

- Declaração de inscrição (minuta em 

https://docs.wixstatic.com/ugd/2fece2_4f4b084ba103426fbbd7192e856795c0.pdf)

1. Código de conduta assinado (disponível em 

https://docs.wixstatic.com/ugd/2fece2_ed16db38af3d470e8e74864b20fc1963.pdf)

2. Apenas para profissões com ordens: comprovativo de membro
ou
Apenas para profissões regulamentadas: cédula profissional

3. Certificado de habilitações (Lic. pré-Bolonha ou Mestrado pós-Bolonha)

https://docs.wixstatic.com/ugd/2fece2_4f4b084ba103426fbbd7192e856795c0.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/2fece2_ed16db38af3d470e8e74864b20fc1963.pdf


2ª Fase – Documentos específicos

Requisito Especialista Coordenador

4. Formação em AIA Comprovativo de disciplina semestral em 
AIA 

ou

Formação certificada em AIA de 14 h

Comprovativo de disciplina semestral em 
AIA 

ou

Formação certificada em AIA de 35 h

5. Formação de base 
relacionada com a 
especialidade

Comprovativo (= doc. do critério 2) NA

6. Experiência em AIA Nível 1: 2 anos de experiência + 3 EIA com 
declaração de conformidade ou 3 
procedimentos de AIA

Nível 2: 10 anos de experiência + 10 EIA com 
declaração de conformidade ou 10 
procedimentos de AIA

Nível 1: 5 anos de experiência + participação em 
5 EIA com declaração de conformidade ou em 5 
procedimentos de AIA

Nível 2: 10 anos de experiência + coordenação
de 10 EIA com declaração de conformidade ou 
de 10 procedimentos de AIA



Nível 2 – cumprir 1 dos 3 requisitos:

• 8. 5 cursos ou conferências sobre AIA

• 9. 3 publicações sobre AIA

• 10. Orientar 2 estágios em AIA

2ª Fase – Documentos gerais



2ª Fase - Organizar a documentação

Pasta Zipada

Exemplo 
prático



2ª Fase - Organizar a documentação

Pasta Zipada

Exemplo para Consultor 
Especialista nível 1

Exemplo 
prático



2ª Fase - Organizar a documentação

Pasta Zipada

Exemplo para Consultor 
Especialista nível 1

Estudos de Impacte Ambiental /Procedimentos de AIA

AIA n.º 3328 – pág. XX
“Ampliação do centro de abate e transformação de aves da LUSIAVES”

https://siaia.apambiente.pt/AIA1.aspx?ID=3328

AIA n.º 3377 – pág. XX
“Ampliação das Instalações da Aquacria Piscícolas, S.A.”

https://siaia.apambiente.pt/AIA1.aspx?ID=3377

AIA n.º 3360 – pág. XX
“Ampliação da instalação avícola UP03 – Coja”

https://siaia.apambiente.pt/AIA1.aspx?ID=3360

Exemplo 
prático

https://siaia.apambiente.pt/AIA1.aspx?ID=3328
https://siaia.apambiente.pt/AIA1.aspx?ID=3377
https://siaia.apambiente.pt/AIA1.aspx?ID=3360


3ª Fase – Formulário online

• Disponível em 
https://www.qpcaia.pt/inscricao
erevalidacao

https://www.qpcaia.pt/inscricaoerevalidacao


4ª Fase – Enviar a documentação

A documentação deve ser enviada para o e-mail do Secretariado como 
pasta zipada ou por Wetransfer.

secretariado@qpcaia.pt



Fim do Processo de 
Candidatura

Sistema de Qualificação de Peritos Competentes em AIA


