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1. DESIGNAÇÃO DO CURSO 

Reabilitação de Estruturas de Madeira 

 

2. COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER 

Objectivos gerais 

Pretende-se proporcionar uma visão dos problemas estruturais mais comuns do edificado antigo, 

apresentar ferramentas que auxiliem o seu diagnóstico e avaliação estrutural e definir medidas de 

reabilitação e reforço, recorrendo a casos práticos, e tendo por base a salvaguarda e a preservação do 

património construído. 

 

3. OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

Objectivos específicos 

A formação procurará abordar a reabilitação estrutural de edifícios antigos, abordando-a na perspectiva 

dos materiais estruturais mais comuns, nomeadamente madeira, alvenaria, betão e aço.  

Serão abordados os sistemas construtivos e estruturais, as principais patologias estruturais e as técnicas 

de inspecção e diagnóstico que se podem utilizar para um melhor conhecimento destas construções. 

Serão ainda abordadas as diferentes técnicas de reabilitação/reforço estrutural de construções antigas, 

de acordo com as cartas e recomendações internacionais na área da conservação e restauro do 

património edificado.  

 

4. ÁREA DE FORMAÇÃO 

582 – Construção Civil e Engenharia Civil 

 

5. DESTINATÁRIOS 

Público-alvo 

Arquitectos, engenheiros civis, conservadores-restauradores e outros técnicos ou não técnicos 

interessados na área da reabilitação de edifícios e de estruturas. Estudantes de arquitectura e de 

engenharia civil. 

 

6. PRÉ-REQUISITOS PARA A FREQUÊNCIA DO CURSO 

N.A 

 

7. MODALIDADE DE FORMAÇÃO/ FORMA DE ORGANIZAÇÃO 

Formação Contínua, Reciclagem, Actualização e Aperfeiçoamento / Presencial 
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8. PROGRAMA 

DESIGNAÇÃO DO MÓDULO | CONTEÚDOS A ABORDAR DURAÇÃO 

Reabilitação de estruturas de madeira  

- Sistemas construtivos e estruturais de madeira; 

- Técnicas de inspecção e diagnóstico; 

- Identificação dos principais danos estruturais; 

- Regulamentação e recomendações existentes; 

- Técnicas de reabilitação e reforço estrutural; 

- Apresentação de casos práticos. 

 

Carga horária total 8 horas 

 

9. EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIDÁTICO 

A entidade formadora coloca ao dispor da formação todo o material necessário ao desenvolvimento da 

acção, nomeadamente: 

 Computador; 

 Quadro e/ou Flipchart; 

 Tela de Projecção; 

 Videoprojector; 

 Ligação à internet. 

 

10. DURAÇÃO TOTAL DO CURSO  

8 horas de formação em sala. 

 

11. METODOLOGIAS PEDAGÓGICAS 

Utilização conjugada de métodos activos e demonstrativos, sendo estes os mais utilizados ao longo de 

todo o curso, através de exemplos práticos que simulam a prática em intervenções de reabilitação em 

edificado antigo. Para além das exposições teóricas iniciais em cada área, procurar-se-á fomentar a 

discussão e resolução de casos e problemas práticos. 

Os formandos serão estimulados a ter uma atitude proactiva através da discussão dos temas e casos 

práticos apresentados. 

 

12. METODOLOGIAS DE SELECÇÃO DE FORMANDOS E FORMADORES 

Para candidatar-se ao curso, os formandos deverão preencher uma ficha de inscrição, efectuar o 

pagamento e assinar uma declaração em que concordam com o Manual de Funcionamento da 

Formação. 

Os formadores serão seleccionados em função do cumprimento dos seguintes requisitos: 
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 Avaliação satisfatória por parte dos formandos (no caso de já terem dado formação 

anteriormente); 

 CAP e/ou habilitação para a docência; 

 Experiência profissional como formador ou docente. 

 

13. METODOLOGIAS DE ACOMPANHAMENTO DA FORMAÇÃO 

O coordenador da formação fará o acompanhamento da acção com base em 2 visitas ao grupo: início da 

acção e no final da acção. Durante a toda a formação haverá um acompanhamento presencial por parte 

de um técnico de formação. 

Se no decorrer do curso, for identificada alguma anomalia, nomeadamente através dos contactos com o 

técnico e com os formadores, será feita uma nova intervenção. 

 

14. METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

A avaliação é realizada ao longo do desenvolvimento de cada um dos módulos e diz respeito aos 

indicadores (comportamentais e técnicos) que o formador identifica como sendo os necessários para 

avaliar a prestação de cada formando. Para que haja lugar a avaliação, o formando terá de frequentar 

pelo menos 90% da carga horária total da acção.  

A avaliação final traduz-se na observação da capacidade de aplicação de conhecimentos considerando 

os seguintes critérios: 60% para a avaliação e 40% para assiduidade. Será desenvolvido um 

teste/trabalho o qual será realizado presencialmente/enviado por email em data a combinar com a 

OASRN/S e o formador. 

 

15. CERTIFICAÇÃO (DIREITO A CERTIFICADO E TIPO DE CERTIFICADO EMITIDO) 

De acordo com os critérios de avaliação definidos pelos formadores, serão emitidos os seguintes 

certificados: 

 um certificado comprovativo da frequência do curso aos formandos que não tenham cumprido 

os critérios de avaliação estabelecidos; 

 um certificado comprovativo de aprovação no curso aos formandos que tenham cumprido os 

critérios de avaliação estabelecidos. 

 

16. METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO 

A avaliação satisfação da formação será feita através do preenchimento de questionários no final do 

curso, nos quais serão avaliados os seguintes parâmetros: avaliação das metodologias utilizadas pelo 

formador e os conteúdos programáticos, avaliação a organização do curso, condições da sala e trabalho 

do coordenador. 


