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O Instituto Superior de Engenharia do Porto e a Porto Vivo ‒ Sociedade de Reabilitação Urbana lançam uma 2ª edição

da pós-graduação em Reabilitação Urbana. Esta especialização dirigida a arquitetos e engenheiros, civis e técnicos

civis, assume o forte compromisso do ISEP com a cidade do Porto, reabilitação urbana e património.

As cidades com história, como o Porto, sentem a necessidade de recuperar e reabilitar o seu núcleo habitacional, seja

para manter ou captar população, seja até pelo crescente interesse turístico.

Contudo, a reabilitação urbana deve ser pensada de forma correta, integrando conhecimento e sustentabilidade com

as mais adequadas práticas construtivas e as novas exigências funcionais e regulamentares.

A pós-graduação do ISEP surge para dar uma resposta a este desafio. Planeada e lecionada em parceria com a Porto

Vivo ‒ SRU, pretende proporcionar uma formação avançada e inovadora no domínio do setor estratégico da

reabilitação urbana.

O corpo docente integra docentes do Departamento de Engenharia Civil do ISEP e técnicos da Porto Vivo ‒ SRU,

contando ainda com a colaboração de Instituições e especialistas no domínio da reabilitação.



PLANO DE ESTUDOS  
170 horas (20 semanas letivas) 

CONTEÚDOS 
História da Cidade e da Edificação Urbana
Políticas e Abordagens de Reabilitação
Licenciamento e Regime Jurídico da Reabilitação Urbana
Sustentabilidade e Reabilitação
Tecnologias de Reabilitação
Reabilitação Higrotérmica e Acústica de Edifícios
Inspeção Diagnóstico e Reforço de Estruturas, 
Enquadramento de Mercado na Reabilitação Urbana
Seminários e visitas a obra

DESTINATÁRIOS
Diplomados em Engenharia Civil, Arquitetura ou
áreas afins.

CURSO A REALIZAR ENTRE MAIO E OUTUBRO 

HORÁRIO
Pós-laboral (quinta-feira e sexta-feira, 18:10-22:30
e sábados, 9:30-13:00)

COORDENAÇÃO DO CURSO 
José Manuel Sousa, Diogo Ribeiro e Alexandre Costa (ISEP)
Álvaro Santos (Porto Vivo ‒ SRU)

+INFO
https://www.isep.ipp.pt/Course/Course/75

NUMERUS CLAUSUS 27 

CANDIDATURAS ATÉ 16 de ABRIL

Propinas …………………………….………….................... €950
Membros das entidades de Apoio Institucional .. €840 
Condições especiais Antigos alunos do ISEP …….. €810
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