A qualificação não exige que o perito seja membro
da APAI, embora tenha de ser membro da respetiva
associação pública profissional (Ordem) sempre que
seja requisito para o exercício da atividade em AIA,
bem como de cédula profissional, nos casos em que
seja legalmente exigível.

Quais as vantagens?
• Permite

ficado digital qualificado (cartão de cidadão, por
exemplo)
• Anexar os documentos de identificação e os
documentos comprovativos do cumprimento
dos requisitos (em formato pdf)
• Pagar a taxa respetiva
• Enviar a declaração, os documentos e o comprovativo do pagamento por correio eletrónico
para secretariado@qpcaia.pt.

SESSÃOO pedido
DE APRESENTAÇÃO
PÚBLICA
de inscrição é decidido no prazo máximo

ao mercado o acesso a uma lista pública de peritos competentes em AIA.
• Valoriza o currículo dos peritos qualificados.
• Permite às entidades da Administração e às empresas proponentes de projetos demonstrarem
Auditório
que têm nos seus quadros peritos competentes
em AIA para avaliarem os EIA e conduzirem os
procedimentos e para contratarem e acompanharem a elaboração de EIA, respetivamente.

de 40 dias úteis pelo CEQ – Conselho Executivo de
Qualificação, cabendo recurso para o CDRQ – Conselho Disciplinar e de Recurso de Qualificação.

do Museu Arqueológico do Carmo, Lisboa

|

8 de maio de 2019 (18h00)

REGIME TRANSITÓRIO ATÉ 15 DE NOVEMBRO DE 2019

O Regulamento prevê, para quem já disponha de
experiência comprovada em AIA – entre 2 e 10 anos,
Programa
um regime transitório, com um menor conjunto de
requisitos
para a inscrição.
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Quais os custos?
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Mais informações:
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Intervenções de representantes de associações parceiras

Os membros da APAI têm um desconto de 25% e
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Nuno Formigo, Presidente do CDRQ
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Questões

Entidade promotora

Em parceria com

www.qpcaia.pt
Telefone: +351 937 979 476

Confirmação de presença até 3 de maio para
apai@apai.org.pt
ou para o telemóvel 937 979 476

