
Acesso ao Ensino Superior 

Os titulares do TeSP em Manutenção e Reabilitação 

de Edifícios e Infraestruturas podem ingressar no 

ensino superior através de concurso especial. 

A conclusão de um curso TeSP permite a obtenção 

de um diploma de técnico superior profissional 

equivalente ao nível 5 do Quadro Nacional de 

Qualificação.  

 

 

 

Contactos 

Universidade do Algarve 

Instituto Superior de Engenharia 

Departamento de Engenharia Civil 

Campus da Penha 8005-139 Faro - Portugal 

Telefone +351 289 800166 

isedec@ualg.pt 

http://ise.ualg.pt 

 

 

 

Inicio em setembro de 2016 em regime Pós-Laboral.  

 



Apresentação 

Os Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP) são uma nova mo-

dalidade de ciclo de estudos, regulada pelo Decreto-lei n.º 43/2014. 

Estes ciclos de estudos superiores, não conferentes de grau académi-

co, têm a duração de quatro semestres letivos a que correspondem 

120 unidades de crédito (ECTS). 

Os cursos TeSP contemplam as componentes de formação geral e 

científica, técnica e em contexto de trabalho. A componente de for-

mação em contexto de trabalho (estágio) tem a duração de um se-

mestre letivo. 

A conclusão de um curso TeSP permite a obtenção de um diploma de 

técnico superior profissional equivalente ao nível 5 do Quadro Nacio-

nal de Qualificação.  

Condições de admissão 

A. Titulares de um curso de ensino secundário ou de habilitação legal-

mente equivalente; 

B. Titulares de um diploma de especialização tecnológica, de um di-

ploma de técnico superior profissional ou de um grau de ensino supe-

rior, que pretendam a sua requalificação profissional; 

C. Estudantes que, tendo obtido aprovação em todas as disciplinas 

dos 10.º e 11.º anos de um curso de ensino secundário, ou de habilita-

ção legalmente equivalente, e que não tendo concluído o curso de 

ensino secundário, sejam considerados aptos através de prova de 

avaliação de capacidade, a realizar pela instituição de ensino superior; 

D. Os que tenham sido aprovados nas provas especialmente adequa-

das, destinadas a avaliar a capacidade para a frequência do ensino 

superior dos maiores de 23 anos, realizadas, para o curso em causa, 

nos termos do Decreto-Lei n.º 64/2006, de 21 de março.  

Duração 

3 semestres letivos e um estágio de 750 horas em empresas parceiras.  

Perfil profissional 

O Curso Técnico Superior Profissional (TeSP) em Manutenção e Reabi-

litação de Edifícios e Infraestruturas  tem por objetivo criar profissio-

nais com uma forte formação técnica de base que integra diversas 

componentes, nomeadamente na área da inspeção, identificação e 

diagnóstico de patologias, materiais e técnicas de construção e reabili-

tação, bem como a exploração, gestão e manutenção em edifícios e 

infraestruturas em serviço. Este profissional estará habilitado para, de 

forma autónoma ou sob orientação, ou também integrado numa equi-

pa, planear, acompanhar e executar intervenções no património edifi-

cado tendo por base princípios relacionados com a segurança, confor-

to, eficiência e sustentabilidade. 

Este profissional fica apto a participar em projetos de conservação e 

reabilitação do património edificado no âmbito da inspeção, identifica-

ção e diagnóstico de patologia em edifícios e infraestruturas, assim 

como na aplicação das metodologias de correção das técnicas de cons-

trução, consolidação e reforço de estruturas e instalações, executar 

serviços de manutenção em vias de comunicação e redes urbanas de 

abastecimento e drenagem de água. 

Os técnicos em Manutenção e Reabilitação de Edifícios e Infraestrutu-

ras estão também aptos a participar em trabalhos de proteção contra 

a humidade, de melhoria das condições de segurança contra incên-

dios, acústicas e térmicas de edifícios.  

Saídas profissionais 

Entidades da administração publicação central, regional e local; Enti-

dades públicas e privadas cujo património apresente necessidades de 

manutenção e/ou reabilitação;  Empresas de construção civil e obras 

públicas; Empresas de projeto 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; Empresas concecionárias de estra-

das/autoestradas; Empresas de gestão de infraestruturas urbanas de 

água.  

Importância Socioeconómica 

O parque edificado e as redes de infraestruturas existentes, apesar de 

relativamente recentes, apresentam um estado de conservação defici-

tário. 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 reorienta-

ção estratégica no sector da habitação. A reabilitação é a resposta a 

essa reorientação contribuindo para a melhoria do estado de conser-

vação dos edifícios, infraestruturas e das cidades, do seu valor econó-

mico e, consequentemente, da qualidade de vida das populações.  

Principais entidades e empresas parceiras 

 

 

 


