
 

A OA RESERVA-SE AO DIREITO DE CANCELAR A SESSÂO DE ESCLARECIMENTOS CASO NÃO SEJA ATINGIDO O NÚMERO MÍNIMO DE INSCRITOS 

 

PROGRAMA 
REABILITAÇÃO E REFORÇO SISMICO DO EDIFICADO | 07 DEZ 
[Ilha de São Miguel, Açores] 

      EDIÇÃO Nº 02/2022 

 

Introdução 

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. A formação 

procurará abordar a reabilitação estrutural de edifícios antigos, abordando-a na perspetiva 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 inspeção 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. 

 

Conteúdos programáticos 

- Conceitos e princípios gerais, tendo por base a salvaguarda e a preservação do património construído; 

- Recomendações, cartas e regulamentação na área da conservação e restauro do património construído; 

- Apresentação de sistemas construtivos e tipologias estruturais que caracterizam os edifícios antigos correntes e 

monumentais, e outras construções; 

- Técnicas de avaliação do comportamento sísmico de construções antigas; 

- Recomendações para conceção arquitetónica tendo em conta questões de comportamento sísmico; 

- Apresentação de casos práticos. 

 

Metodologias pedagógicas 

As metodologias pedagógicas a utilizar nesta formação são diversificadas, privilegiando-se o método ativo, de acordo 

com as opções da equipa formativa. As sessões seguem, contudo, uma linha de orientação metodológica, coadunando 

etapas de exposição teórica com a implementação estratégias formativas dinâmicas, de forma a envolver e motivar o 

grupo de formação. Os formandos são estimulados a ter uma atitude pro ativa na formação, através da análise de 

documentos relacionados com a temática abordada, do debate, da discussão guiada, de exercícios individuais/ em 

grupo, da reflexão individual/ em grupo, de atividades individuais/ de grupo e de exemplos práticos que simulam a 

prática de arquitetura. 

 

Metodologias de avaliação das aprendizagens 

A avaliação das aprendizagens é realizada ao longo da formação, de acordo com as metodologias de avaliação e 

indicadores (comportamentais e técnicos) que a equipa formativa identifica como sendo os necessários para avaliar a 

prestação de cada formando(a). A avaliação das aprendizagens define-se por critérios quantitativos, de acordo com 

uma escala numérica 0-100. A avaliação final da formação tem por base os seguintes critérios: 60% para a avaliação 

das competências desenvolvidas pelos formandos e 40% para a assiduidade. 

 

Duração 

8 horas  



 

A OA RESERVA-SE AO DIREITO DE CANCELAR A SESSÂO DE ESCLARECIMENTOS CASO NÃO SEJA ATINGIDO O NÚMERO MÍNIMO DE INSCRITOS 

Destinatários 

Arquitetos e estagiários da Ordem dos Arquitectos, os estudantes de arquitetura, os engenheiros e engenheiros 

técnicos e a população em geral tendo em vista a sua educação e sensibilização para os temas da reabilitação urbana. 

Tratando-se de uma formação de nível 1, destina-se a participantes em início de percurso profissional ou com poucos 

conhecimentos e competências na temática em desenvolvimento. Sem pré-requisitos associados. 

 

Formadores 

Alexandre Costa, mestre em Engenharia Sísmica pela European School for Advanced Studies in Reduction of Seismic 

Risk (ROSESchool, Pavia, Itália) e doutorado em Engenharia Civil pela FEUP. Trabalha desde 2005 na área da reabilitação 

do património, sendo sócio fundador do NCREP - Consultoria em Reabilitação do Edificado e Património, Lda. É autor e 

coautor de inúmeras publicações na área da engenharia sísmica e reabilitação de estruturas em atas de conferências e 

seminários, assim como em revistas internacionais de referência. É colaborador do Laboratório de Engenharia Sísmica 

e Estrutural (LESE) desde 2003, sendo responsável pelo desenvolvimento e implementação de sistemas de 

monitorização em estruturas existentes. É Professor Adjunto convidado do Departamento de Engenharia Civil do 

Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP), sendo coordenador da Pós-Graduação em Reabilitação Urbana dessa 

mesma instituição, e membro da Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica (SPES). 

 

João Miranda Guedes, licenciado e doutorado em Engenharia Civil pela FEUP na área do comportamento sísmico de 

pontes em betão armado. É sócio fundador e gerente do NCREP - Consultoria em Reabilitação do Edificado e 

Património, Lda., e membro da direção da Associação Portuguesa para a Reabilitação Urbana e Proteção do Património 

(APRUPP). Trabalha na área da reabilitação do património desde 2000, sendo prestador de serviços pelos Instituto da 

Construção (IC) e Laboratório de Engenharia Sísmica e Estrutural (LESE) da FEUP, e coautor de mais de 100 relatórios 

de caracter técnico e científico para entidades públicas (e.g. Câmaras, Fundações, extintas DGEMN e IPPAR) e privadas. 

É Professor Auxiliar na Secção de Estruturas do Departamento de Engenharia Civil da FEUP, sendo ainda docente do 

Curso de Estudos Avançados em Reabilitação do Património Edificado desta escola, tendo, em datas anteriores, 

assumido o lugar de docente noutras universidades e desempenhado funções técnicas em gabinetes de projeto. 

 

Horário 

9h00 às 18h30 

 

Local 

Convento de Santo António, Lagoa, Ilha de São Miguel, Açores 

 

Custo da ação de formação 

membros estagiários - 68 € 

membros efetivos - 68 € * 

não membros - 100 € 

(valores isentos de IVA, ao abrigo do artigo 9º do Código do IVA) 

Inscrições até 29 de novembro 2022. 

 

*Os membros da OA que não tenham as quotas em dia no momento da inscrição na respetiva ação de formação, deverão pagar o valor da formação 

indicado para não membros ou ‘outros’. 
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Formas de inscrição 

- Membros da OA - deverão efetuar a inscrição através do Portal dos Arquitectos, na sua área reservada (quando a 

opção estiver ativa). 

- Não membros – encontrará a ficha de inscrição para download nesta página, em ‘Anexos’. Deverá preencher e 

assinar a ficha enviando-a juntamente com o comprovativo de pagamento para: formacao@ordemdosarquitectos.org 

- Membros e não membros – presencialmente nas secretarias das Secções Regionais. 
 

Transferência bancária para a conta do MILLENNIUM BCP: 

IBAN PT50 0033 0000 4521 6135 1320 5 
 

Nota: Em caso de desistência de frequência da ação não haverá lugar a reembolso do valor de inscrição, o qual se destina a compensar despesas 

administrativas e prejuízos decorrentes de anulações de última hora. O valor da inscrição será reembolsado apenas se o formando comunicar até 

dez dias úteis antes do início da respetiva ação, ou se encontrar impossibilitado de frequentar a formação por ‘motivos graves’ ou de ‘força 

maior’, devidamente comprovados através de carta ou email, de acordo com o ponto 17. do Manual de Funcionamento da Formação da Ordem dos 

Arquitectos. 
 

Limite de participantes 

mínimo – 12 máximo - 20 
 

Nota: No processo de seleção de candidatos não serão consideradas as inscrições cujo valor da formação não tenha sido liquidado. 
 

Contactos 

acores.formacao@ordemdosarquitectos.org | acores.geral@ordemdosarquitectos.org 

telf. 296 283 201 
 

Certificados 

De acordo com os critérios de avaliação definidos pela OA e pelos formadores, serão emitidos os seguintes certificados: 

- Um certificado comprovativo de aprovação no curso aos formandos que tenham cumprido os critérios de avaliação 

estabelecidos; 

- Um certificado comprovativo da frequência do curso aos formandos que não tenham cumprido os critérios de 

avaliação estabelecidos; 

- Aos membros da OA será disponibilizada uma cópia do certificado de formação profissional através do Portal dos 

Arquitectos; 

- Aos não membros será enviada por email uma cópia do certificado de formação profissional; 

- O certificado de formação profissional original estará disponível para ser levantado na secretaria da Secção Regional 

dos Açores da Ordem dos Arquitectos, durante os dias úteis, das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00; 

- O envio do certificado via correio registado simples está sujeito ao pagamento dos portes de envio, sendo que deve 

ser requerido através do email acores.formacao@ordemdosarquitectos.org. 

- Nos pedidos de segunda via de certificados será cobrada uma taxa no valor de 10,00 € (dez euros), de acordo com o 

estipulado pela Ordem dos Arquitectos. 
 

Notas/observações 

- O horário da formação inclui pausa para almoço e para café nos períodos da manhã e da tarde. 

- Avaliação de acordo com o definido no ponto 16 do Manual de Funcionamento da Formação da Ordem dos 

Arquitectos. 

- A Ordem dos Arquitectos (OA) é reconhecida pela Direcção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT) 

como Entidade Formadora Certificada. 
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