
            IMPORTANTE

A participação no Ciclo de Workshops possibilita 
a creditação de unidades curriculares na 
licenciatura em Engenharia Civil da Faculdade 
de Ciência e Tecnologia da Universidade 
Fernando Pessoa.

Tendo em consideração a importância crescente da 
reabilitação urbana no setor da construção, a AICCOPN 
vai realizar, na sua sede no Porto, em colaboração com a 
Universidade Fernando Pessoa, um ciclo de 4 Workshops, 
tendo por objetivo abordar e esclarecer os principais aspetos 
práticos da “Reabilitação do Património Edificado”, com a 
duração de 4 horas cada.
O ciclo de sessões visa reforçar os conhecimentos dos 
técnicos do setor no que respeita às questões relacionadas 
com a reabilitação do património edificado, sendo 
privilegiada uma perspetiva eminentemente prática, 
nomeadamente recorrendo-se à apresentação de exemplos 
concretos.

NOTA: A participação neste Ciclo de Workshops é considerada para efeitos de contabilização das horas anuais previstas no âmbito da qualificação 
de empresas na Marca da AICCOPN, R.U.-I.S. - REABILITAÇÃO URBANA INTELIGENTE E SUSTENTÁVEL.

OBJETIVOS DESTINATÁRIOS
Os Workshops destinam-se a Engenheiros, 
Engenheiros Técnicos, Arquitetos, a 
Encarregados de Obras e outros profissionais 
com experiência e interesse no setor da 
construção e da reabilitação.

Associação dos Industriais da Construção
Civil e Obras Públicas

“REABILITAÇÃO DO 
PATRIMÓNIO EDIFICADO”

“À SEXTA, DAS 14h30 ÀS 18h30”

CICLO DE WORKSHOPS | 2018
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INSCRIÇÃO

DATA LIMITE DE
INSCRIÇÕES:
06 NOVEMBRO 2018

N.º mínimo de inscrições: 12

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:

AICCOPN 
Departamento Comunicação 
Rua Alvares Cabral 306,  
4050-040 Porto
Tel.: +351 223 402 200  
Email: geral@aiccopn.pt
www.aiccopn.pt

Associado n.º: ________________________________________________  NIF: _______________________________________________________
Empresa: ______________________________________________________  Email: _____________________________________________________
Participante(s):
Nome: ______________________________________________________________        Cat. Profissional: _____________________________
Nome: ______________________________________________________________        Cat. Profissional: _____________________________
Nome: ______________________________________________________________        Cat. Profissional: _____________________________
Cheque n.º: ___________________________________________________  Banco: ____________________________________________________

        Transferência Bancária – Santander Totta – IBAN: PT50 0018 2103 00031738020 49
          (No caso de optar por esta forma de pagamento deve enviar o comprovativo em anexo à inscrição para a AICCOPN)

P/ WORKSHOP (indique qual/quais os WORKSHOPS pretendidos)
Associados da AICCOPN      80,00€
Estudantes e Protocolos      80,00€
Não Associados                     160,00€ (*)

Conjunto de 4 WORKSHOPS:
Associados da AICCOPN     280,00€
Estudantes e Protocolos     280,00€
Não Associados                     560,00€ (*)

WORKSHOP 1 WORKSHOP 2 WORKSHOP 3 WORKSHOP 4

(*) – Dedutíveis no ato de inscrição como novo Associado da AICCOPN

WORKSHOP 1  ·  9 NOVEMBRO

14H30-18H30
Estruturas Antigas:
Anomalias, Prevenção e Reabilitação
Formadora – Professora Doutora Celeste Almeida
Resumo - Métodos construtivos e composição 
de edifícios antigos em alvenaria de pedra. 
Metodologias de reabilitação estrutural (paredes, 
pavimentos e coberturas) e as suas condicionantes 
num processo de adequação a este tipo de 
construção.

WORKSHOP 2  ·  23 NOVEMBRO

14H30-18H30
Reabilitação de Coberturas Inclinadas e Isolamentos
Formadores – Professor Doutor José Coimbra;
Professor Doutor Leonel Ramos
Resumo - Apresentação de soluções de reabilitação
de coberturas inclinadas devido, entre outras causas,
à infiltração de humidades para o espaço interior 
habitável, através da identificação das patologias-tipo,
hipóteses de reabilitação com diferente relação
qualidade / preço e conjugação dessas soluções de 
reabilitação com a poupança energética decorrente
da utilização de isolamentos térmicos.

WORKSHOP 3  ·  7 DEZEMBRO

14H30-18H30
Fachadas e Vãos Envidraçados
Formadores – Professor Doutor José Coimbra; 
Eng.º Carlos Rocha
Resumo - Apresentação de soluções de 
reabilitação de fachadas através da identificação 
das patologias-tipo, hipóteses de reabilitação 
com diferente relação qualidade / preço e 
conjugação dessas soluções de reabilitação com a 
poupança energética decorrente da utilização de 
isolamentos térmicos.

WORKSHOP 4  ·  21 DEZEMBRO

14H30-18H30
Eficiência Energética, Conforto e Qualidade do Ar Interior
Formadores – Professor Doutor Leonel Ramos;
Eng.º Carlos Rocha
Resumo - Identificação de patologias-tipo decorrentes 
ineficiências no consumo de energia, e de inexistência 
ou insuficiência de ventilação dos espaços interiores. 
Apresentação de soluções de reabilitação ao nível da 
eficiência energética e do conforto e estudo de hipóteses 
de introdução de ventilação natural com diferente 
relação qualidade / preço. Conjugação dessas soluções de 
reabilitação com a utilização de isolamentos térmicos nas 
envolventes e os benefícios ambientais daí decorrentes.
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