Acesso ao Ensino Superior:
Os titulares do CET em MRE podem ingressar no
ensino superior através de concurso especial.
*Os estudantes não habilitados com ensino
secundário (completo)terão plano de formação
complementar integrado no curso.
A conclusão do CET confere equivalência ao nível
secundário de educação.
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2ª FASE DE INSCRIÇÕES DE

13 a 17 de JANEIRO
Início em fevereiro de 2014 em Regime Pós-Laboral

IMPORTANCIA SÓCIO-ECONÓMICA
O parque ediﬁcado português, apesar de relativamente
recente, apresenta um estado de conservação
deﬁcitário, registando-se um aumento do abandono e
degradação dos centros urbanos e de grande parte dos
edifícios que os constituem. O peso da reabilitação de
edifícios relativamente à construção nova é, em
Portugal, bastante baixo comparativamente com os
valores da média dos países europeus. Para que esta
situação seja invertida torna-se evidente a
obrigatoriedade de se proceder a uma reorientação
estratégica no sector da habitação. A reabilitação é a
resposta a essa reorientação contribuindo para a
melhoria do estado de conservação dos edifícios e das
cidades, do seu valor económico e, consequentemente,
da qualidade de vida das populações.

SAIDAS PROFISSIONAIS
 Entidades da administração pública central, regional e local;
 Entidades públicas e privadas cujo património apresente
necessidades de manutenção e/ou reabilitação;
 Empresas de construção civil e obras públicas;
 Empresas de projecto de construção civil e obras públicas;
 Empresas de ﬁscalização de obras de construção civil e obras
públicas;
 Empresas de manutenção de edifícios;
 Empresas vocacionadas para a gestão de condomínios.

PERFIL PROFISSIONAL
O Técnico especialista de Manutenção e
Reabilitação de Edifícios é o técnico que, de
forma autónoma ou sob orientação, se
encontra habilitado a participar em projetos de
conservação e reabilitação do património
ediﬁcado, quer no âmbito da inspeção,
identiﬁcação e diagnóstico de patologia em
edifícios, como na aplicação das metodologias
de correção, das técnicas de construção,
consolidação e reforço de estruturas e
instalações, trabalhos de protecção contra a
humidade, de melhoria das condições de
segurança contra incêndios, acústicas e
térmicas dos edifícios, bem como na gestão
dos respetivos procedimentos.

Neste contexto, este CET permitirá conferir uma
oportunidade aos jovens e adultos de obterem
formação qualiﬁcada no domínio da gestão,
manutenção e reabilitação do património ediﬁcado,
melhorando as suas hipóteses de empregabilidade,
participando activamente na melhoria das sociedades e
contribuindo para um desenvolvimento mais
sustentável.

CONDIÇÕES DE ADMISSÃO:
 Titulares de um curso de ensino secundário ou de
habilitação legalmente equivalente;
 Aprovação em todas as disciplinas dos 10º e 11º anos e
tendo estado inscrito no 12º ano, não o tenha concluído;
 Titulares de uma qualiﬁcação proﬁssional de nível 3;
 Candidatos com idade igual ou superior a 23 anos, aos
quais, com base na experiência, se reconheça
capacidades e competências que os qualiﬁquem para o
ingresso no CET.
Os candidatos colocados poderão estar sujeitos à frequência de
um plano de formação adicional, de acordo com o estabelecido
nos artigos 8.º ou 16.º do D.L. n.º 88/2006, de 23 de maio e com o
Despacho n.º 10917/2013 … de registo do CET.

DURAÇÃO
2 semestres lectivos.
Estágio de 525 horas em empresas parceiras.

