
Curso de Formação

ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DE OBRAS

A presente formação é destinada ao aprofundamento de conhecimentos em matéria de

Acompanhamento Ambiental de obras, essencialmente em meio urbano, com o devido enqua-

dramento do que é exigido legalmente em Portugal para um projecto sujeito ao procedimento

de Avaliação de Impacte Ambiental.

Não obstante a importância do cumprimento dos requisitos legais nesta temática, a relevância

desta formação é focada também na partilha de boas práticas, que pretendam integrar as

questões ambientais no sector da construção ambiental.

OBJECTIVOSo

Constitui o objectivo geral desta formação dotar os formandos com conhecimentos apro-

fundados que lhes permitirão implementar e gerir corretamente o Acompanhamento

Ambiental de obras, essencialmente em meio urbano, com o devido enquadramento do que é

exigido legalmente em Portugal para um projecto sujeito ao procedimento de Avaliação de

Impacte Ambiental (ou de Avaliação de Incidências Ambientais).

Como objectivos específicos, pretende-se que no final do curso os formandos sejam capazes de:

 Identificar, individualmente e sem erros, os impactes ambientais mais significativos

associados a uma obra;

 Enumerar, a partir de exemplos concretos, uma medida de minimização em fase de obra

para cada factor ambiental mais significativo;

 Definir correctamente, a partir de um caso de estudo, as diretrizes gerais a considerar num

Programa de Monitorização Ambiental;
 Distinguir correctamente, a partir de exemplos concretos de documentação em

Acompanhamento Ambiental, os objectivos e a estrutura deste tipo de documentação.

DESTINATÁRIOS
Todos interessados em adquirir mais conhecimentos sobre o Acompanhamento 

Ambiental de obras, bem como em Avaliação de Impacte Ambiental, designada-

mente em como esta temática se integra na fase de pós-avaliação.

Construção fundec.pt



COORDENAÇÃO

Prof.ª Maria do Rosário Partidário 
Professora Associada do Departamento de Engenharia Civil, 
Arquitectura e Georrecursos do Instituto Superior Técnico.

Eng. Júlio de Jesus
Engenheiro do Ambiente.

Eng.ª Ana Cerdeira
Engenheira do Ambiente.

PROGRAMA  

28 e 29 de Fevereiro de 2020

30 minutos Início da formação
Interesse e justificação do curso
Objectivos a atingir
Resultados esperados
Eng. Júlio Jesus

1 hora e Módulo 1
30 minutos Conceitos de ambiente

Conceitos em Avaliação de Impacte Ambiental (e Avaliação de Incidências
Ambientais)
Participação pública/envolvimento de partes interessadas
Questões de ética
Eng. Júlio Jesus

3 horas Módulo 2
Enquadramento geral sobre acompanhamento ambiental
Apresentação de casos concretos de acompanhamento ambiental em zonas
urbanas
Impactes ambientais mais significativos associados a uma obra
Procedimentos de Avaliação de Impacte Ambiental e acompanhamento
ambiental
Exemplos de exigências contratuais na fase de construção e de modelo de
acompanhamento ambiental implementado (Cadernos de Encargos)
Eng.ª Ana Cerdeira

3 horas Módulo 3
Implementação prática na fase de construção
 Medidas de minimização
 Monitorização ambiental
 Indicadores de desempenho ambiental
 Objectivos e metas ambientais
 Sensibilização ambiental
 Articulação entre entidades
 Custos ambientais
 Elaboração de documentação diversa em Acompanhamento Ambiental:

Programas de Gestão Ambiental; Planos de Monitorização Ambiental;
Relatórios de Acompanhamento Ambiental; Plano de Prevenção e
Gestão de Resíduos de Construção e Demolição; Dossier de Ambiente

Eng.ª Ana Cerdeira e Eng. Júlio Jesus



Carga Horária de 12h

9h00 às 18h00 (1º dia)
9h00 às 13h00 (2º dia)

28 e 29 de Fevereiro de 2020

280€ + IVA 23% (344,4€)

OUTRAS INFORMAÇÕES

A FUNDEC reserva-se no direito de adiar o curso, caso não atinja o número mínimo de formandos.

(continuação)

30 minutos Exercício prático
Eng.ª Ana Cerdeira e Eng. Júlio Jesus

1 hora Implementação prática na fase de exploração
Eng.ª Ana Cerdeira e Eng. Júlio Jesus

30 minutos Exercício prático
Eng.ª Ana Cerdeira e Eng. Júlio Jesus

1 hora e Módulo 4
30 minutos Licenciamentos ambientais diversos (RAN, REN, recursos hídricos, licenças

especiais de ruído, etc.)
Património cultural e acompanhamento ambiental em obra
Eng. Júlio Jesus

30 minutos Conclusão e encerramento da formação
Debate/conclusões principais aspectos a reter num processo de acompa-
nhamento ambiental em obra
Balanço final da formação
Avaliação da formação
Eng.ª Ana Cerdeira e Eng.º Júlio Jesus 
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CONTACTOS

Fernanda Correia / Vanessa Silva

Tel. (+351) 218 418 042

E-mail: fundec@tecnico.ulisboa.pt

www.fundec.pt


