
Curso de Formação

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NOS EDIFÍCIOS  

As actividades nos edifícios são responsáveis pelo consumo mais de 30 % de energia primária

de %. A energia é cada vez mais um recurso escasso e com valor acrescentado e essencial para

as pessoas, actividades económicas e ambiental. Cada vez mais os projectos de novos

empreendimentos e edifícios, sua reabilitação, devem procurar assegurar uma eficiência

energética elevada.

Os desafios climáticos, a existência crescente de soluções e modos de gestão (bem como a

certificação energética) fomenta e perspectiva o desenvolvimento de boas práticas para a

redução dos consumos de energia e sua boa utilização nos edifícios através da adopção de

sistemas, soluções e práticas de gestão e uso eficientes no ciclo de vida.

OBJECTIVOS
O curso tem como objectivo contribuir para a formação técnica no desenvolvimento de

abordagens sistémicas para a seleção de soluções mais eficientes no uso da energia, em duas

perspectivas:

(1) Na identificação e desenvolvimento de soluções de melhoria estruturais residencial e

alojamentos turísticos;

(2) Na consideração do ciclo de vida incluído custos.

DESTINATÁRIOS
O curso destina-se a engenharia civil, arquitectura, arquitectura paisagista, engenharia do

ambiente, outros profissionais destas áreas e da sustentabilidade, desde o projecto,

consultoria, construção/reabilitação à desconstrução, incluindo empresas na área

da energia, para o edificado e zonas urbanas.

Hidráulica, Recursos Hídricos e Ambiente fundec.pt



COORDENAÇÃO E FORMAÇÃO

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

PROGRAMA  

24 de Março de 2020

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

09H30 – 10H45 Desafios para a eficiência nos edifícios. Requisitos.
Programa para estimativa (informação documental e analítica) dos 
consumos energéticos por tipologia de actividade e edificado.
Eficiência energética na habitação e alojamentos turísticos.

10H45 – 11H00 Intervalo para café.

11H00 – 13H00 Identificação das potenciais soluções.
Soluções passivas. Frio, iluminação, climatização e outros.
Graus de desempenho factoriais na eficiência energéticas.
Edifícios novos e reabilitação. Análise de casos.

13H00 – 14H30 Intervalo para almoço.

14H30 – 16H00 Pré-dimensionamento das soluções. Estimativa de custos e desempenho 
no ciclo de vida.
Edifícios novos e reabilitação. Análise de casos.

16H15 – 16H30 Intervalo para café.

16H30 – 17H45 Mix das melhorias para a eficiência energética estrutural.
Planeamento dos meios e calendarização.
Factores críticos de sucesso.

17H45 – 18H00 Síntese e encerramento do curso.

Carga Horária de 7h

9h00 às 18h00

24 de Março 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

FUNDEC – IST – DECivil

Av. Rovisco Pais

1049-001 Lisboa – Portugal


