
CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL

DATAS: 10, 11, 17 E 18 DE MAIO DE 2011
LOCAL: LISBOA



As responsabilidades das Alterações 
Climáticas não podem ser imputadas 
apenas ao setor da indústria. Edifícios 
e profissionais do setor da construção 
também têm a sua quota de responsa-
bilidade nas emissões de CO2, princi-
palmente por consumirem demasiada 
energia com o intuito de proporcionar 
conforto. 
A falta de conforto de um ambiente interno 
resulta diretamente de um conjunto de 
opções tomadas aquando da construção 
dos edifícios, falta de adaptação/inte-
gração com o clima e articulação de 
boas práticas construtivas ou soluções 
passivas na construção.

O setor da construção em Portugal está 
focado no sentido do incremento da 
qualidade visando a certificação energé-
tica. Todavia a consciência sustentável 
ainda carece de reforço do conheci-
mento das mais-valias por parte dos 
profissionais do setor para, desta forma, 
poderem passar a aplicar efetivamente 
estas novas abordagens. Assim, urge 
a aplicação de boas práticas na nossa 
construção.

Este curso tem o objetivo de dotar os 
profissionais com toda a informação 
relevante para as suas opções de forma 
a melhorar o desempenho energético-
ambiental do meio edificado. Assim, 
também reforça a responsabilidade dos 
participantes nas suas decisões e es-
timula o mercado no sentido da sustentabili-
dade e com que cada transação comer-
cial seja um passo no desenvolvimento 
sustentável.
No final desta ação de formação o for-
mando deverá saber distinguir o conceito 
de Sustentabilidade da Eficiência Energé-
tica na construção através de:

• Caracterização da Construção Susten-
tável; 

• Caracterização da Eficiência Energé-
tica na construção; 

• Identificar edifícios sustentáveis e 
energeticamente eficientes;

• Identificar, avaliar e conhecer ações 
no âmbito da construção sustentável 
através de objetivos para a sustenta-
bilidade e eficiência energética na 
construção e aplicação prática;

• Identificar energias convencionais e 
respetivos impactes;

• Identificar energias renováveis e respe-
tivas vantagens;

• Identificar equipamentos (energias 
convencionais e renováveis) e sua 
viabilização na construção;

• Enumerar os impactes associados ao 
setor da construção; 

• Identificar soluções/ações a adotar na 
construção com potencial de redução 
das emissões de CO2; 

• Identificar as técnicas sustentáveis 
utilizadas num edifício; 

• Interpretar a Etiqueta de eficiência 
energética aplicada a um edifício; 

• Reconhecer o conceito de Arquitetura 
Adequada / Bioclimática; 

• Propor soluções e apresentar propostas 
para estimular os construtores e 
projetistas a adotar as premissas 
relativas à Construção Sustentável e à 
Reabilitação Sustentável.

ENQUADRAMENTO E OBJETIVO



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. INTRODUÇÃO
• Economia da atividade de construção 

sustentável

• Contexto social e legislativo europeu e 
nacional

• Interligação regulamentar

2. CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL
• Planeamento e projeto

• Construção

• Acompanhamento de obra e fiscalização

• Utilização do edifício

3. CONCEITOS
• Ciclo de vida do edifício

• Energia incorporada

• Pegada ecológica

• Conforto e adaptação ao Clima

4. IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS - 
VERIFICAÇÃO E VANTAGENS

• Identificação de metodologias de 
produção descentralizada de energia 
térmica e elétrica e sistemas existentes 

• Reutilização de águas cinzentas e 
pluviais 

• Gestão de resíduos

5. PRINCÍPIOS DA ARQUITETURA 
ADEQUADA / BIOCLIMÁTICA E DO 
PLANEAMENTO ESTRATÉGICO 
SUSTENTÁVEL

• Sistemas passivos na construção e 
reabilitação

• Tecnologias e sistemas de construção 
e reabilitação

• Técnicas de conservação de energia

• Materiais e produtos na Construção 
Sustentável

• Materiais reciclados, recicláveis e 
reutilizáveis

• A utilização dos recursos naturais na 
Construção Sustentável

6. SISTEMAS DE CLASSIFICAÇÃO DA 
CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL

• Análise do desempenho energético 

• Análise do desempenho ambiental 

7. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE 
 CASOS DE ESTUDO/CASOS 
 PRÁTICOS – RESIDENCIAIS, 
 REABILITAÇÃO, INDUSTRIAL, 

SERVIÇOS 

DESTINATÁRIOS
Arquitetos, engenheiros Civis, projetistas, 
desenhadores técnicos, empreiteiros de 
construção civil e obras públicas, profis-
sionais da área do ambiente, proprietários 
de imóveis, gestores de condomínio, técnicos 
que integram a equipa de projeto e Peritos 
Qualificados.

MODALIDADE DE FORMAÇÃO E 
ESTRATÉGIA DE DESENVOLVI-
MENTO
As estratégias pedagógicas para o 
desenvolvimento dos módulos a serem 
ministrados privilegiarão:

• Metodologias de promoção de com-
petências interpessoais, de pesquisa 
e seleção de informação;

• Prática simulada, demonstrações e 
estudo de casos;

ASSIDUIDADE
A taxa de assiduidade que possibilitará 
a emissão do Certificado de Formação 
Profissional é de 85% do total da carga 
horária (40h). Assim, cada formando 
poderá faltar no máximo a 6h de formação.

AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO
De forma a articular todas as matérias 
ministradas e acompanhar o progresso 
dos formandos ao longo do curso, esta-
belece-se como sistema de avaliação um 
relatório final individual subordinado a um 
dos temas abordados em sala.
Os participantes consideram-se com 
aproveitamento sempre que tenham 
classificações iguais ou superiores a 
10 valores, numa escala de 0 a 20, em 
todas as avaliações.

FORMADOR
Elemento da Bolsa de Formadores da 
SGS ACADEMY e/ou Auditor da SGS ICS

DURAÇÃO 
40 horas 

PARA MAIS INFORMAÇÕES 
CONTACTAR:
SGS ACADEMY
T.: 707 200 747*
F.: 707 200 329
E.: pt.info@sgs.com
*de Seg. a Sex. das 8h30 às 18h30
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