
Curso de Formação

DEFINIR UM PROGRAMA IDENTIFICAÇÃO,
REMOÇÃO E GESTÃO DE AMIANTO EM EDIFÍCIOS
O amianto é uma fibra natural que está presente em algumas das construções existentes, já

que na indústria da construção civil, o amianto foi utilizado (DGS, 2018) nos seguintes

elementos e materiais de construção: pavimentos; placas de tecto falso; produtos e materiais

de revestimento e enchimento; portas corta-fogo; portas de courettes; paredes divisórias pré-

fabricadas; elementos pré-fabricados constituídos por fibrocimento; tijolos refratários; telhas;

pintura texturizada; caldeiras (revestimentos e apoios); impermeabilização de coberturas e

caleiras. Em casos muitos excepcionais pode ocorrer também em isolamento de tubagens de

água quente; isolamento de antigos aquecedores domésticos; isolamento de fogões; materiais

de isolamento de tectos.

O perigo do amianto decorre sobretudo da inalação das fibras libertadas para o ar, nomeada-

mente quanto pode haver libertação dos materiais referidos. Em Portugal, foi proibida a

utilização/comercialização de amianto e/ou produtos que o contenham a partir de 1 de Janeiro

de 2005, de acordo com o disposto na Directiva 2003/18/CE transposta para o direito interno

através do Decreto-Lei n.º 101/2005, de 23 de Junho.

Os seus riscos para a saúde humana motivam e obrigam à necessidade de assegurar a sua

gestão e remoção. A sua identificação e desenvolvimento de um plano de intervenção é um dos

aspectos para os quais se tem salientando a necessidade de assegurar competências. Este

curso pretende contribuir nesta vertente específica.

DGS (2018). Amianto. https://www.dgs.pt/paginas-de-sistema/saude-de-a-a-z/amianto.aspx

OBJECTIVOS
Definir formas de identificar o amianto presente nos edifícios, incluindo análise de informação

existente e definição de programas analíticos, bem como definição das prioridades de interven-

ção e sugerir o plano das intervenções e remoção do amianto.

DESTINATÁRIOS
Engenharia civil, arquitectura, engenharia do ambiente, outros profissionais destas áreas

e da sustentabilidade, desde o projecto, consultoria, construção/reabilitação à des-

construção, incluindo empresas de fornecimentos de materiais e sistemas para

o edificado e infraestruturas.
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COORDENAÇÃO E FORMAÇÃO

Prof. Manuel Duarte Pinheiro
Professor Auxiliar com Agregação do Departamento de Engenharia 
Civil, Arquitectura e Georrecursos do Instituto Superior Técnico.

PROGRAMA  

4 de Fevereiro de 2020

O programa do curso abrange a precisão de conceitos, abordagem e a sua exemplificação com 
apresentação de casos práticos:

09H00 – 09H30  Recepção dos participantes e abertura do curso.

09H30 – 10H45  Introdução amianto, características, tipologias, requisitos legais.

10H45 – 11H00 Intervalo para café.

11H00 – 13H00 Programa para caracterização (informação documental e analítica).
Análise de dados e critérios de identificação de materiais com potencial  
de ter amianto.

13H00 – 14H30 Intervalo para almoço.

14h30 – 16H00 Análise de riscos e definição de prioridades. Tipologias de situação e 
intervenções.

16H15 – 16H30 Intervalo para café.

16H30 – 17H45 Definição do programa de intervenção: Prioridades, actividades a 
efectuar, orçamentação, recursos necessários, contratação (empresas 
acreditadas), calendarização.

17H45 – 18H00 Síntese e encerramento do curso.

Carga Horária de 7h30

9h00 às 18h00

4 de Fevereiro de 2020

150€ + IVA 23% (184,5€) – Presencial
75€ + IVA 23% (92,25€) – Online

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

IST – DECivil

CONTACTOS

Fernanda Correia / Vanessa Silva

Tel. (+351) 218 418 042

E-mail: fundec@tecnico.ulisboa.pt

www.fundec.pt

Eng.ª Carmen Lima
Engenheira do Ambiente. Doutoranda numa tese de gestão dos riscos 
do amianto do Instituto Superior Técnico.
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