
UC OPTATIVAS 

PERFIL DE CONSTRUÇÕES 

 

Gestão de Empreendimentos 

 Identificar e distinguir as estruturas organizacionais da equipa de projeto; 

 Identificar e discutir os procedimentos aplicáveis à gestão de projetos de construção; 
 Identificar e discutir o papel do gestor do projeto; 
 Identificar e discutir as diversas perspetivas do planeamento da construção; 
 Identificar, discutir e selecionar as técnicas de planeamento, monitorização e controlo 

utilizáveis nos projetos de construção; 

Reabilitação Não Estrutural de Edifícios 

 Identificar as principais causas de ocorrência de patologias não estruturais; 
 Identificar, prever, solucionar e evitar patologias resultantes do deficiente comportamento 

térmico e higrométrico da envolvente dos edifícios; 
 Identificar, prevenir e reparar as patologias não estruturais que ocorrem em edifícios novos; 
 Definir critérios de intervenção e metodologias de reabilitação; 

Acústica de Edifícios e Ambiental 

 Avaliar a incomodidade provocada por atividades ruidosas e propor soluções corretivas caso 

exista incomodidade; 
 Avaliar a qualidade acústica de recintos fechados e definir soluções para a sua melhoria ou 

adequação a outras atividades; 
 Avaliar o isolamento sonoro e prever o comportamento acústico de diferentes soluções 

construtivas (incluindo o ruído de instalações) definindo soluções corretivas nos casos em que 
o isolamento sonoro não atinge os valores pretendidos; 

 Efetuar medições de ruído de acordo com as normas nacionais e internacionais; 

Comportamento Termo-Energético de Edifícios 

 Caracterizar termicamente diferentes soluções construtivas e avaliar o nível de conforto térmico 

no interior de diferentes edifícios; 

 Identificar o perfil energético nacional no sector dos edifícios e calcular as necessidades 
energéticas de aquecimento e arrefecimento de diferentes tipos de edifícios; 

 Projetar edifícios energeticamente eficientes de acordo com a legislação nacional e europeia; 
 Selecionar as soluções construtivas mais adequadas do ponto de vista energético e económico; 
 Definir estratégias de iluminação e ventilação natural em edifícios; 
 Identificar parâmetros e critérios que permitam assegurar a qualidade do ar no interior dos 

edifícios; 

Inovação Tecnológica da Construção 

 Analisar a Diretiva dos Produtos da Construção e identificar os requisitos fundamentais a os 
diversos produtos devem dar resposta; 



 Selecionar e especificar as características técnicas de fachadas especiais (leves, ventiladas, 
envidraçadas, prefabricadas e integração de tecnologias solares); 

 Selecionar e especificar as características técnicas das coberturas especiais (leves, mistas, 
ventiladas, prefabricadas e integração de tecnologias solares); 

 Selecionar e especificar as características técnicas das partições interiores não-convencionais; 

Durabilidade dos Materiais 

1. Apresentação. Introdução à durabilidade. 

2. Mecanismos de degradação. 
3. Normas prescritivas e de desempenho. Requisitos de desempenho. 
4. Ensaios de medição de indicadores de durabilidade. 
5. Modelos de degradação. 
6. Software de análise de vida útil. 
7. Projeto de durabilidade. Vida útil, estados limite e índice de fiabilidade. 

O aluno deve organizar a matéria apresentada e demonstrar conhecimentos sobre a temática de 
desempenho de durabilidade e projeto de durabilidade. Como tal, deve ser capaz de descrever a 
degradação de materiais utilizando modelos teóricos e práticos, dimensionar estruturas do ponto de 
vista da durabilidade dos materiais, e avaliar o ciclo de vida dos materiais. O aluno deverá aplicar os 
conceitos fundamentais acima descritos aos principais materiais aplicados na engenharia civil. 

Materiais Não Estruturais 

 Identificar as principais características tecnológicas e funcionais dos materiais não estruturais; 

 Especificar materiais de construção não estruturais com base em critérios de seleção definidos 

tendo em conta a sua aplicação, execução, utilização e manutenção; 
 Identificar os requisitos de desempenho dos materiais não estruturais baseados na sua 

aplicação; 
 Identificar as necessidades de conservação e manutenção de materiais não estruturais; 
 Combinar os conhecimentos num trabalho teórico-prático. 

 

 


