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1. Apresentação 
 
Portugal apresenta um parque construído envelhecido e que foi 
subjugado ao longo dos anos à uma intensa atividade do setor da 
construção com a construção de edifícios novos. Estes dados 
demonstram a necessidade de alteração do paradigma existente e de 
realizar esforços para intervir sobre o património construído, 
restituindo a sua resposta às exigências funcionais, de segurança e 
salubridade. 

A reabilitação urbana tem sido assumida como uma aposta nacional, 
com a publicação do Decreto-Lei n.º 53/2014, de 8 de abril, que visa 
a adoção de medidas excecionais e temporárias de simplificação 
administrativa, que reforçam o objetivo de dinamização, de forma 
efetiva, dos processos administrativos de reabilitação urbana, 
entendendo-se esta como uma área diversa da construção nova, 
devendo, nesse sentido, ser olhada e regulada de acordo com a sua 
diversidade. 

Para particulares, existem ainda apoios fiscais como a dedução à 
coleta no âmbito de IRS de 30% dos encargos suportados pelo 
proprietário ou a isenção de IMI. Para entidades públicas ou 
sociedades de reabilitação urbana, foi concluída a 3ª fase de 
candidatura do Programa Reabilitar para Arrendar, com uma dotação 
inicial de 50 milhões de euros, e que tem como objetivo, entre 
outros, a reabilitação ou reconstrução de edifícios cujo uso seja 
maioritariamente habitacional e cujos fogos se destinem a 
arrendamento nos regimes de renda apoiada ou de renda 
condicionada1. 

                                                 
1 Informação disponível no Portal da Habitação 
(http://www.portaldahabitacao.pt/pt/portal/reabilitacao/reabilitarparaarre
ndar.html) 
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Todos estes elementos justificam a criação de formações 
vocacionados para a intervenção no espaço construído, com a 
utilização de técnicas e soluções duráveis e com um menor impacto 
ambiental, respondendo assim às necessidades de preservação do 
ambiente exterior e da qualidade de vida. É neste sentido que a 
presente proposta encontra-se devidamente fundamentada e 
salvaguardada pela necessidade de técnicos especialistas em 
Reabilitação Sustentável de Edifícios num mercado em expansão e 
suportado por políticas claras de incentivo às intervenções. 

2. Objetivos do Curso 
 

Os objetivos definidos são inteiramente compatíveis com o projeto 
educativo, científico e cultural da instituição, porquanto a pós-
graduação em Reabilitação Sustentável de Edifícios: 

- Desenvolver e atualizar conhecimentos específicos no âmbito de 
materiais, técnicas e soluções sustentáveis relacionadas com a 
reabilitação de edifícios; 

- Conhecer e aplicar os conceitos de sustentabilidade aplicados ao 
setor da construção e reabilitação de edifícios; 

- Identificar patologias associadas ao ambiente construído, 
identificando as suas causas e propondo soluções de reabilitação 
de acordo com os objetivos das intervenções; 

- Conhecer materiais e técnicas sustentáveis, com a aplicação de 
soluções sustentáveis e compatíveis com o elemento existente; 

- Atuar de forma responsável e consciente sobre o ambiente 
construído, reconhecendo o impacto das ações de intervenção 
sobre o ambiente. 

 

3. Destinatários 
 

Esta formação visa a atualização de técnico do mercado da 
construção e engenharia em relação aos temas abordados na 
reabilitação sustentável de edifícios. Os destinatários são 
engenheiros civis e arquitetos com interesse na reabilitação e 
manutenção de edifícios. O curso será lecionado em língua 
portuguesa, sendo, pois, destinado a profissionais que dominem o 
Português. 

Assim, os candidatos deverão ser: 

- Titulares do grau de Licenciado em Engenharia Civil/Arquitetura 
ou equivalente legal;  

- Titulares de um grau académico superior estrangeiro que seja 
reconhecido como satisfazendo os objetivos do grau de licenciado 
pelo órgão científico estatutariamente competente no 
estabelecimento de ensino superior onde pretende ser admitido;  

- Detentores de um currículo escolar, científico ou profissional 
que seja reconhecido como atestando capacidade para realização 
deste ciclo de estudos pelo Conselho Técnico-Científico da FCT. 

 

4. Pré-requisitos 
 

A frequência do curso exige que os candidatos tenham acesso a 

computador com ligação à Internet, possuam conhecimentos de 

informática, na ótica do utilizador, incluindo de navegação na 

Internet.  
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5. Candidaturas e Seleção 

 

O período de candidaturas ao curso decorrerá até 31 de Outubro de 

2015. 

As candidaturas efetuam-se online no sítio da Universidade Aberta: 
http://www.uab.pt/web/guest/estudar-na-uab/oferta-
pedagogica/alv 

A seleção dos candidatos será realizada por um júri composto pelos 

professores: J. António Moreira, Ana Ferreira Ramos e Francisco José 

F. Lucas. 

As atividades letivas têm início a 16 de novembro de 2015. 

6. Propinas 
 

As propinas são de 1500 euros, sendo o seu pagamento efetuado de 

acordo com o estipulado no regulamento de propinas da 

Universidade Aberta, disponível em: 

 http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=eefbade3-

5575-4686-8470-dc329a5be05c&groupId=10136  

Em caso de desistência, os valores já pagos não serão reembolsados.  

7. Funcionamento do curso 

 

O curso de pós-graduação em Reabilitação Sustentável de Edifícios 

funciona em regime de Educação Online, com suporte numa 

Plataforma de e-learning (Moodle). São privilegiadas modalidades de 

aprendizagem online assíncronas, com tutoria e acompanhamento 

online.  

 

8. Organização curricular 
 

O curso de pós-graduação em Reabilitação Sustentável de Edifícios 

desenvolve-se em dois semestres. Tem 8 UC com carácter 

obrigatório. 

O total do curso tem uma creditação de 60 unidades de crédito ECTS. 

Cada unidade de crédito (1 ECTS) corresponde a 26 horas de trabalho  

efetivo   do  estudante,  contemplando  a   leitura   de documentos, a 

resolução de atividades, a participação em discussões e o trabalho 

requerido em ordem à avaliação e classificação. 

O curso é antecedido por um módulo inicial com a duração de cerca 

de 1 semana, com o objetivo de ambientar os estudantes à 

plataforma utilizada e ao contexto de ensino online, que decorrerá 

totalmente a partir da plataforma.  

Encontra mais informação no regulamento geral da oferta educativa 

da Universidade Aberta, disponível na seguinte ligação:  

http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=aa71f597-

46a0-4ed2-b143-5321db9a3b19&groupId=10136  
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9.  Avaliação e Classificação 
 

As unidades curriculares do curso adotam o modelo de avaliação 
contínua, sendo a classificação final dos formandos o resultado do 
trabalho desenvolvido ao longo do semestre (nomeadamente, a 
participação nos fóruns e a realização de atividades de avaliação). 

A conclusão do curso requer aprovação em todas as unidades 
curriculares, com uma classificação igual ou superior a 10 valores. A 
classificação final será expressa numa escala de 0 a 20 valores, e 
corresponderá à média das classificações em cada unidade, 
arredondada às unidades. 

10. Diplomas 
 

A conclusão do curso, após aprovação em todas as unidades 
curriculares, é reconhecida com a atribuição de um diploma de 
estudos pós-graduados atribuído pelo IPCB e UAB. 
 

11. Docentes 
 

Doutora Ana Teresa Vaz Ferreira Ramos 

Doutora Cristina Calmeiro dos Santos 

Mestre Francisco José Freire Lucas 

Licenciado José Carlos Gordo Mocito 

Doutor Luis Filipe de Carvalho Jorge 

Mestre Luis Miguel Marinho Barbosa Magalhães 

Doutora Maria Constança Simões Rigueiro 

Doutora Maria Teresa Durães Albuquerque 
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12. Plano de Estudos 
 

Unidades curriculares 
Área 

científica* 

Tempo 

de 

trabalho 

 total  

ECTS 

Qualidade, segurança e 
ambiente na construção 

CCEC 182h 7 

Ecologia de materiais de 
construção 

CCEC 182h 7 

Patologias não estruturais em 
edifícios 

CCEC 208h 8 

Sustentabilidade na construção CCEC 208h 8 

Reabilitação energética de 
edifícios 

CCEC 182h 7 

Reabilitação e reforço de 
estruturas de madeira e 

alvenaria 
CCEC 182h 7 

Reabilitação e reforço de 
estruturas metálicas e betão 

estrutural 
CCEC 208h 8 

Reabilitação e reforço de fundações CCEC 208h 8 

 

*CCEC - Ciências da Construção e Engenharia Civil 

 

13. SINOPSES 
 

Módulo de ambientação online 

Antes de iniciar o plano de estudos, os estudantes realizarão um 
módulo com uma orientação centrada no saber-fazer. Tem como 

objetivo principal introduzir os estudantes no ambiente online onde 
irá decorrer o curso, apresentando-lhe as funcionalidades de que 
dispõem na plataforma utilizada. Terão o apoio e orientação de um 
tutor. 
No final deste módulo o estudante deverá ser capaz de: (i) iniciar a 
aquisição de competências específicas da aprendizagem online; (ii) 
usar os recursos tecnológicos disponíveis no campus virtual; (iii) 
dominar diferentes modalidades de comunicação disponíveis no 
ambiente online; (iv) promover/explorar diferentes modalidades de 
aprendizagem e trabalho online: auto-aprendizagem, aprendizagem 
colaborativa em grupo, aprendizagem entre pares, aprendizagem 
mediada por recursos disponíveis; (v) usar a Internet (comunicação, 
pesquisa, gestão e avaliação de informação) como via complementar 
do ambiente online onde irá decorrer o curso; (vi) aplicar as regras 
de convivência social específicas da comunicação em ambientes 
online. 

** 
Qualidade, segurança e ambiente na construção  

No âmbito da Reabilitação Sustentável, os novos desafios a 
enfrentar, bem como a necessidade de criar novas condições para o 
desenvolvimento autossustentado, torna particularmente sensível a 
adoção de medidas de organização que permitam às empresas 
posicionar-se face às oportunidades emergentes do mercado. 

A exigente política de melhoria contínua exige às empresas a 
orientação para a Qualidade, Segurança e Ambiente com a, cada vez 
mais, reconhecida necessidade de certificação. Na área da Qualidade 
a adoção da NP EN ISO 9001 e na área do Ambiente a adoção da NP 
EN ISO 14001, são atualmente a aposta internacional mais unanime, 
permitindo às organizações o reconhecimento da atividade com o 
incremento da respetiva competitividade. 
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Ecologia de materiais de construção  

A unidade curricular de Ecologia de Materiais de Construção 
fundamenta-se no conceito de ciclo de vida dos materiais. Os 
objetivos da unidade curricular e os seus conteúdos programáticos 
visam sensibilizar para a problemática dos resíduos na construção 
civil e seu impacto ambiental. Neste sentido serão focadas questões 
ambientais inerentes à construção civil. 

Patologias não estruturais em edifícios  

A unidade curricular de Patologias não Estruturais em Edifícios 
pretende analisar as patologias mais comuns e as técnicas de 
reabilitação de edifícios. Em Portugal a percentagem de reabilitação 
de edifícios tem vindo a aumentar gradualmente ao longo dos anos, 
manifestando atualmente um papel relevante na nossa sociedade. 
Neste sentido pretende-se transmitir conhecimentos teóricos 
essenciais para o trabalho de campo no que se refere à capacidade 
de avaliar danos e propor soluções construtivas. 

Sustentabilidade na construção  

Nesta unidade curricular são abordados os conceitos inerentes à 
aplicação da sustentabilidade na construção em diferentes 
dimensões. Definições, indicadores, critérios e metodologias são aqui 
apresentados de modo a que o estudante desenvolva competências 
para aplicar ou avaliar a sustentabilidade ao nível da construção, 
nomeadamente do produto, da componente da construção, do 
edifício ou da cidade.  As metodologias de análise de ciclo de vida 
são também aqui abordadas nesta unidade curricular 
complementando o conhecimento das ferramentas existentes no 
domínio da aplicação da sustentabilidade. 

Reabilitação energética de edifícios  

Esta unidade curricular permite que o estudante compreenda a 

importância da reabilitação da envolvente de edifícios no sentido de 
promover um desempenho energético mais eficiente e otimizado, 
abordando materiais, técnicas, soluções e estratégias de reabilitação 
energética. Considerando as características do património construído 
serão ainda abordadas as características e especificidades das 
técnicas de construção e a sua evolução ao longo do tempo, 
abordando estratégias de reabilitação energética compatíveis com a 
construção existente. 

Reabilitação e reforço de estruturas de madeira e alvenaria 

A necessidade atual da sociedade em intervir no património 
edificado antigo, constitui um desafio técnico para os projetistas na 
análise de sistemas construtivos baseados em construções de 
alvenaria e madeira, que estão fora dos currículos atuais das escolas 
de engenharia e arquitetura. A regulamentação europeia para 
projeto de estruturas (Eurocódigos Estruturais) veio cobrir 
recentemente uma lacuna na legislação portuguesa, enquadrando 
agora o projeto estrutural em madeira e alvenaria de forma 
integrada com os princípios de segurança e fiabilidade utilizados nas 
estruturas correntes de aço e betão. Além das questões 
regulamentares, a atual proposta formativa é complementada com o 
conhecimento mais profundo sobre os materiais, as suas principais 
propriedades físicas e mecânica, normas de produto, bem como uma 
revisão ao funcionamento dos sistemas construtivos em edifícios 
antigos. 

Reabilitação e Reforço de Estruturas Metálicas e Betão Estrutural  

Nesta unidade curricular são abordados os conceitos inerentes à 
intervenção de reforço e ou de reparação em obras existentes de 
betão e ou de aço. São abordadas as técnicas de reparação mais 
adequadas para a intervenção, tendo em conta o material estrutural 
a utilizar. Pretende-se dar aqui as informações necessárias e 
essenciais da utilização do aço na reabilitação de edifícios e de 
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estruturas. Após uma introdução onde são dadas os princípios base 
da reabilitação, o diagnóstico e os aspetos regulamentares será 
efetuada uma revisão da temática em diferentes casos práticos. 
Elementos estruturais temporários e permanentes são também aqui 
abordados. 

Reabilitação e Reforço de Fundações  

Breve resenha sobre as técnicas construtivas e comportamento 
estrutural de construções antigas. Abordagem dos principais tipos de 
anomalias relativos a problemas de fundações. Descrição das 
técnicas correntes para a análise geotécnico/estrutural de fundações 
existentes. Estudo das técnicas mais usuais para reabilitação e 
reforço de fundações. Análise da segurança no trabalho em trabalhos 
de reabilitação e reforço de fundações. 


