
  

 

MESTRADO EM ENGENHARIA CIVIL 

 

 

Unidade Curricular:  

Avaliação e Reforço de Estruturas   

(UC opcional, lecionada na UAlg) 

Docente responsável: 

João Manuel Carvalho Estêvão (UAlg) – 26,25h 
João Vinagre dos Santos (IPS) 
 

Outros docentes que lecionam a unidade curricular:  

Roberto Carlos Rodrigues Laranja (UAlg) – 26.25h 
 

Objetivos de aprendizagem da unidade:  

Pretende-se com esta unidade curricular que o aluno adquira conhecimentos básicos sobre o 
comportamento não linear das estruturas, e a correspondente influência na avaliação da segurança 
de construções existentes. Esse conhecimento será extensível ao estudo dos efeitos de possíveis 
alterações nos elementos estruturais, na segurança do conjunto. Também se pretende que o aluno 
adquira competências relativas ao dimensionamento de soluções de reforço de estruturas de betão 
armado e de alvenaria resistente. A avaliação dos efeitos da ação sísmica sobre o património 
edificado, e possíveis medidas de reforço, também serão estudados no contexto dos Eurocódigos 
Estruturais, designadamente no âmbito da EN 1998-3. 
 

Conteúdos programáticos:  

Métodos de análise estática não-linear. Relações constitutivas dos materiais. Curvas de capacidade. 
Avaliação da ductilidade disponível. Alteração/eliminação/adição de elementos estruturais. 
Modelação do faseamento construtivo. Enquadramento nos Eurocódigos 0, 1, 2 e 6. Avaliação do 
comportamento sísmico de estruturas de betão armado e de alvenaria. Danos típicos em estruturas. 
Análise sísmica estática não-linear (método N2). Análise sísmica dinâmica não-linear. Interação solo-
estrutura. Utilização de programas de cálculo automático na análise de estruturas existentes 
Enquadramento no Eurocódigo 8 (partes 1, 3 e 5). Estratégias de reforço de estruturas de betão 
armado e de alvenaria. Reforço por encamisamento de secções. Reforço com materiais compósitos. 
Reforço com adição de chapas de aço. Adição de paredes resistentes. Contraventamento com 
estruturas metálicas. Sistemas de dissipação de energia. Sistemas de isolamento de base. 
 



Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular:  

Em primeiro lugar serão apresentados alguns métodos de análise estática não linear de estruturas, 
para que o aluno melhor compreenda toda a extensão do comportamento de uma estrutura pré-
existente. Seguidamente é introduzido o problema da modificação de um sistema estrutural já 
construído (com um estado de tensão inicial não nulo). Nesse contexto, é abordada a influência do 
faseamento construtivo nos esforços finais de uma estrutura. Depois do aluno ter compreendido a 
forma de avaliar a segurança de estruturas de betão armado e de alvenaria resistente, face à 
atuação de ações estáticas, é iniciado o estudo específico da segurança em relação à ação sísmica. 
Em primeiro lugar, é estudado o método N2 do EC8. Em seguida é abordada, de uma forma 
sumária, a análise dinâmica não linear. É salientada a importância da interação solo-estrutura na 
avaliação da segurança. Adquiridas as competências relativas à avaliação da segurança de 
construções existentes (no enquadramento da Parte 3 do EC8), o aluno é iniciado no estudo das 
medidas de reforço da estrutura, caso a avaliação prévia assim o exija. Serão abordados alguns 
métodos de reforço sísmico de estruturas, tendo em vista o seu dimensionamento. De uma forma 
mais sumária, serão abordadas as soluções envolvendo o aumento da capacidade de dissipação de 
energia, e os sistemas de isolamento de base. Também serão abordados os problemas referentes a 
estruturas danificadas pela atuação de um sismo. Desta forma, o aluno adquire as competências 
necessárias para a avaliação da segurança do património edificado, assim como estuda a forma de 
conceber e dimensionar soluções de reforço que garantam os níveis de segurança desejados. 
 

Metodologias de ensino (avaliação incluída):  
Exposição geral das matérias com recurso a apresentações (com imagens e animações) em Power-
Point. Apresentação de exemplos resolvidos. Resolução autónoma de problemas teórico-práticos 
propostos. Utilização de programas informáticos de análise linear e não linear de estruturas. 
As aulas práticas irão decorrer em salas de informática, onde os alunos utilizarão, autonomamente, 
programas de cálculo automático para resolução de problemas práticos. A avaliação será composta 
por três trabalhos práticos, dois pequenos trabalhos individuais (um sobre avaliação de estruturas e 
o outro sobre reforço estrutural), e um trabalho de grupo (correspondente à avaliação e reforço de 
um pequeno edifício). O trabalho de grupo será alvo de uma defesa oral. 
 

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular:  

A exposição das matérias com animações e fotografias, para além da mera apresentação dos 
métodos de cálculo, permite motivar o aluno para as matérias lecionadas. A utilização de programas 
de cálculo automático nas aulas (de análise não linear) permite fazer a ligação entre as matérias 
teóricas e a sua aplicação prática, o que se enquadra no contexto do ensino politécnico. A 
realização de trabalhos práticos individuais tem como objetivo a facilitação da aquisição, por parte 
dos alunos, das competências previamente estipuladas. Desta forma, incentivam-se os alunos para 
a aprendizagem autónoma individual (durante a realização dos trabalhos individuais), e é 
fomentada a capacidade de trabalho em grupo (durante a realização do trabalho de grupo). Este 
contexto de aprendizagem, baseado na resolução de casos práticos, reforça a aquisição das 
competências do saber fazer, que se pretende que o aluno venha a adquirir. 
 

Bibliografia principal:  
FARDIS, M. (2009) – Seismic Design, Assessment and Retrofitting of Concrete Buildings. Springer. 
LOPES, M. – Coordenador (2008) – Sismos e Edifícios. Edições Orion. 
TOMAŽEVIČ, M. (1999) – Earthquake-resistant design of masonry buildings. London, Imperial 
College Press, 268 p. 
LOURENÇO, P. (2010) – Avaliação de Segurança Sísmica de Estruturas de Alvenaria, Encontro 
Nacional de Conservação e Reabilitação de Estruturas, LNEC. 



ESTÊVÃO, J.M.E. (2012) – Efeitos da ação sísmica no comportamento de edifícios de betão armado 
com alvenarias de enchimento. Tese de doutoramento, 452 p. Instituto Superior Técnico, UTL. 
CEN (2005) – EN 1991-3. Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance. Part 3: 
Assessment and retrofitting of buildings. Comité Européen de Normalisation, Brussels. 
Laranja, R.C. (2002) – Avaliação da segurança de estruturas existentes de betão armado. Dissertação 
de mestrado. Instituto Superior Técnico, UTL. 

 



  

 

MESTRADO EM ENGENHARIA CIVIL 

 

 

Unidade Curricular:  

Betão Armado e Pré-Esforçado I 
 

Docente responsável: 

Carlos Alberto Pereira Martins (UAlg) – 52,5h 
Rui Duarte Neves (IPS) – 52.5h 

Objetivos de aprendizagem da unidade:  

Pretende-se que os estudantes fiquem habilitados para o dimensionamento de vigas pré-
esforçadas. Os estudantes deverão dominar todos os procedimentos relacionados com o 
dimensionamento aos estados limite últimos e de utilização de vigas pré-esforçadas, nas 
componentes de cálculo e de pormenorização. São complementados os conhecimentos adquiridos 
na disciplina de Betão Estrutural I, abordando-se as temáticas do dimensionamento com modelos 
de escoras e tirantes, punçoamento e durabilidade de estruturas de betão armado e pretende-se 
também consolidar os conhecimentos de dimensionamento de pilares e vigas de betão estrutural. 
 

Conteúdos programáticos:  

Introdução ao pré-esforço. Conceitos relativos ao pré-esforço. Dimensionamento de pré-esforço em 
vigas isostáticas (generalidades; materiais; conceção e pré-dimensionamento; disposições 
construtivas). Perdas de tensão (Instantâneas: por atrito, por deformação do betão, por 
reentrância. Perdas ao longo do tempo: fluência, retração e relaxação). Verificação da segurança 
aos estados limites últimos. Verificação da segurança aos estados limites de utilização. Modelos de 
escoras e tirantes: Zonas de descontinuidade e Bernoulli; modelos de cálculo, verificações de 
segurança; nós; exemplos de modelos. Estruturas hiperestáticas de betão armado pré-esforçado. 
Durabilidade de estruturas de betão, com a análise dos efeitos da carbonatação, cloretos, corrosão, 
fendilhação, sulfatos, álcalis e medidas de proteção. 
 

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular:  

Sendo objetivo que os estudantes adquiram competências de projeto de vigas pré-esforçadas, 
verificação de punçoamento, modelos de escoras e tirantes, os conteúdos programáticos da 
unidade curricular abordam, detalhadamente: 
- a revisão dos conceitos associados ao dimensionamento de vigas e pilares ao pré-esforço 
(adquiridos no 1º ciclo de estudos), por forma a garantir os conhecimento de base; 
- as metodologias adotadas no projeto de vigas pré-esforçadas; 
- as metodologias adotadas nos modelos de escoras e tirantes; 
- as metodologias adotadas no dimensionamento ao punçoamento. 
Os conteúdos lecionados possibilitam que os estudantes adquiram as competências requeridas para 
o domínio das etapas associadas ao dimensionamento de uma forma autónoma. 



Metodologias de ensino (avaliação incluída):  
Nas aulas teóricas será lecionada a componente teórica do programa da unidade curricular 
acompanhada, sempre que possível, da resolução de exemplos práticos de aplicação dos conceitos. 
Nas aulas práticas far-se-á o desenvolvimento de exercícios de dimensionamento e o 
acompanhamento dos estudantes. 
Nos exercícios de dimensionamento procura-se, sempre que possível, que os estudantes recorram 
às ferramentas informáticas mais utilizadas no mercado de trabalho. 
A avaliação é composta pela execução de dois testes (45%+45%) ou um exame (90%) e testes no 
moodle (10%). 
 

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular:  

Apresentando, a unidade curricular, como objetivo da aprendizagem que o estudante adquira as 
competências para o dimensionamento de vigas pré-esforçadas, modelos de escoras e tirantes, 
verificação do punçoamento, durabilidade do betão estrutural e consolidação dos conhecimentos 
no dimensionamento de vigas e pilares, a metodologia de ensino baseia-se fundamentalmente em: 
- revisão dos conceitos teóricos indispensáveis à compreensão dos fenómenos físicos associados às 
matérias em estudo; 
- apresentação dos novos conceitos associados quer aos modelos de escoras e tirantes, 
punçoamento em lajes fungiformes, quer às vigas pré-esforçadas; 
- Discussão das diferentes soluções possíveis, de forma a alargar o âmbito de conhecimentos dos 
estudantes; 
- referência, em cada passo da resolução dos exemplos práticos, às regras impostas pela 
regulamentação e demonstração da sua observância; 
- disponibilização aos estudantes de material didático que lhes possibilite assimilar os conceitos 
apresentados; 
- disponibilização de fóruns de discussão aberta, para o esclarecimento de quaisquer dúvidas que 
possam surgir. 
 

Bibliografia principal:  
FAVRE, R. — Dimensionnement des structures en béton: dalles, murs, colonnes et fondations - 
Traité de Génie Civil — Lausanne, EPFL, 1990, 7º volume. 
FAVRE, R. — Dimensionnement des structures en béton:  dalles, murs, colonnes et fondations - 
Traité de Génie Civil — Lausanne, EPFL, 1990, 8º volume. 
GOMES, A.; MARTINS, C.; VINAGRE, J. — Tabelas - Folhas da disciplina de Betão Armado e Pré-
Esforçado II, IST/UTL, Lisboa. 
EN 1992-1-1 Eurocode 2: DesignofConcreteStructures - Part 1-1: General Rules and Rules for Buildi, 
EuropeanCommittee for Standardisation, 2004. 
ESTRUTURAS DE BETÃO I e II- FOLHAS DE APOIO ÀS AULAS - Carla Marchão e Júlio Appleton. 
 

 



  

 

MESTRADO EM ENGENHARIA CIVIL 

 

 

Unidade Curricular:  

Betão Armado e Pré-Esforçado II 
 

Docente responsável: 

Carlos Alberto Pereira Martins (UALg) – 52,5h 

Rui Duarte Neves (IPS) – 52,5h 

 

Objetivos de aprendizagem da unidade:  

Pretende-se que os estudantes fiquem habilitados para o dimensionamento de lajes fungiformes e 

de lajes pré-esforçadas. Os estudantes deverão dominar todos os procedimentos relacionados com 

o dimensionamento aos estados limite últimos e de utilização de lajes, nas componentes de cálculo 

e de pormenorização. Pretende-se ainda abordar os conceitos de fluência e de retração, bem como 

iniciar uma abordagem às práticas de investigação. 

 

Conteúdos programáticos:  

Cap. 1: Dimensionamento de lajes fungiformes: ações, modelos de cálculo, cálculo dos esforços, 

dimensionamento aos estados limite últimos de flexão e de punçoamento. Pormenorização. 

Cap. 2: Iniciação à investigação: análise de artigo científico (estrutura) e sua apresentação. 

Cap. 3: Lajes pré-esforçadas: generalidades; materiais; conceção e pré-dimensionamento; 

disposições construtivas; avaliação do pré-esforço; verificação da segurança aos ULS; verificação da 

segurança aos SLS; pormenorização; conclusões. 

Cap. 4: Fluência e Retração. 

 

 

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular:  

Sendo objetivo que os estudantes adquiram competências de projeto de lajes fungiformes e de lajes 

pré-esforçadas, os conteúdos programáticos da unidade curricular abordam, detalhadamente: 

- A revisão dos conceitos associados ao dimensionamento de lajes e ao pré-esforço (adquiridos no 

1º ciclo de estudos), por forma a garantir os conhecimentos de base; 

- As metodologias adotadas no projeto de lajes fungiformes, sendo dado destaque quer para a 

sequência de cálculo, quer para os detalhes das peças desenhadas a elaborar; 

- As metodologias adotadas no projeto de lajes pré-esforçadas. 

Os conteúdos lecionados possibilitam que os estudantes adquiram as competências requeridas para 

o domínio das etapas associadas ao dimensionamento de uma forma autónoma. 

 



Metodologias de ensino (avaliação incluída):  
Nas aulas teóricas será lecionada a componente teórica do programa da unidade curricular 

acompanhada, sempre que possível, da resolução de exemplos práticos de aplicação dos conceitos. 

Nas aulas práticas far-se-á o desenvolvimento dos trabalhos de projeto e o acompanhamento dos 

estudantes. 

Nos trabalhos de projeto procura-se que os estudantes recorram às ferramentas informáticas mais 

utilizadas no mercado de trabalho. 

A avaliação é composta pela execução de um trabalho de projeto de laje fungiforme (30%), um 

trabalho de pré-esforço (40%), uma monografia (20%) e discussão de um artigo científico (10%). 

 

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular:  

Apresentando, a unidade curricular, como objetivo da aprendizagem que o estudante adquira as 

competências para o dimensionamento de lajes fungiformes e de lajes pré-esforçadas, a 

metodologia de ensino baseia-se fundamentalmente em: 

- Revisão dos conceitos teóricos indispensáveis à compreensão dos fenómenos físicos associados às 

matérias em estudo; 

- Apresentação dos novos conceitos associados quer às lajes fungiformes, quer às lajes pré-

esforçadas; 

- Discussão das diferentes soluções possíveis, de forma a alargar o âmbito de conhecimentos dos 

estudantes; 

- Referência, em cada passo da resolução dos exemplos práticos, às regras impostas pela 

regulamentação e demonstração da sua observância; 

- Disponibilização aos estudantes de material didático que lhes possibilite assimilar os conceitos 

apresentados; 

- Disponibilização de fóruns de discussão aberta, para o esclarecimento de quaisquer dúvidas que 

possam surgir. 

 

Bibliografia principal:  
FAVRE, R. — Dimensionnement des structures en béton: dalles, murs, colonnes et fondations - 

Traité de Génie Civil — Lausanne, EPFL, 1990, 7º volume. 

FAVRE, R. — Dimensionnement des structures en béton: dalles, murs, colonnes et foundations - 

Traité de Génie Civil — Lausanne, EPFL, 1990, 8º volume. 

GOMES, A.; MARTINS, C.; VINAGRE, J. — Tabelas - Folhas da disciplina de Betão Armado e Pré-

Esforçado II, IST/UTL, Lisboa. 

VINAGRE, J. — Folhas da disciplina de Betão Estrutural III— Betão Estrutural, ESTBarreiro/IPS, 2010. 

EN 1992-1-1 Eurocode 2: Design of Concrete Structures - Part 1-1: General Rules and Rules for 

Buildi, European Committee for Standardisation, 2004. 

COUTINHO, A. De Sousa; GONÇALVES, Arlindo – Fabrico e propriedades do betão, vol. III, 2ª ed., 

Lisboa, LNEC, 1994. 

 

 



  

 

MESTRADO EM ENGENHARIA CIVIL 

 

 

Unidade Curricular:  

Conservação e Reabilitação I 
 

Docente responsável: 

Alfredo Manuel Gonçalves da Silva Braga (UAlg) – 36.75h 

Ana Maria Castanheira Aires Pereira da Silva Bártolo (IPS) – 52.5h 

 

Outros docentes que lecionam a unidade curricular:  

António Carlos Guerreiro Morgado André (UAlg) – 15.75h 

Objetivos de aprendizagem da unidade:  

Pretende-se que os alunos adquiram conhecimentos no domínio da conservação e reabilitação de 

edifícios antigos (ou seja, anteriores ao advento do betão armado), que lhes permitam ser capazes 

de: identificar e descrever os materiais e processos construtivos das construções antigas, identificar 

as anomalias e enumerar as causas prováveis da degradação, descrever os diferentes mecanismos 

de deterioração, definir a metodologia de inspeção, ensaios e avaliação de uma estrutura antiga, 

estabelecer os objetivos de uma intervenção de reabilitação, selecionar as técnicas de reabilitação 

apropriadas e definir as propriedades dos produtos e sistemas a aplicar, tendo por base as 

exigências relativas à reabilitação habitacional, os princípios orientadores da reabilitação de 

construções antigas e as Cartas e Convenções Internacionais sobre Património. 

 

Conteúdos programáticos:  

Cap. 1: Introdução aos conceitos gerais (construção antiga, conservação, reabilitação, património). 

Fases de uma intervenção de reabilitação. Cartas e Convenções Internacionais. 

Cap. 2: Processos construtivos e materiais característicos das construções antigas. Evolução dos 

processos construtivos correntes. Classificação dos edifícios segundo a época de construção. 

Cap. 3: Caracterização de elementos construtivos de construções antigas. Paredes e respetivos 

revestimentos. Pavimentos e coberturas. Fundações. 

Cap. 4: Principais anomalias em construções antigas. Patologia estrutural e não estrutural. 

Segurança na utilização. Degradação dos materiais. Manifestações de humidade e fissuração.  

Cap. 5: Anomalias da madeira. Principais anomalias nos elementos de madeira das construções 

antigas. 

Cap. 6: Diagnóstico da patologia. Metodologias de inspeção. Técnicas destrutivas e não destrutivas. 

Procedimentos de ensaio “in situ” e em laboratório. Segurança estrutural.  

Cap. 7: Melhoria das condições de habitabilidade e segurança. Métodos de reabilitação. 

Comportamento térmico. Proteção à humidade. Segurança contra incêndio. 

Cap. 8: Análise de casos práticos de patologia construtiva em edifícios antigos. Levantamento, 

inspeção e ensaios. Estabelecimento do diagnóstico das causas. Apresentação de soluções de 



reabilitação. 

 

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular:  

O conhecimento do património edificado, dos mecanismos de degradação dos edifícios, dos 

materiais e tecnologias de intervenção, revelam-se fundamentais para a prática de atos de 

engenharia relacionados com a manutenção e reabilitação de edifícios.  

Os conteúdos programáticos da unidade curricular permitem desenvolver as competências dos 

estudantes nas áreas consideradas fundamentais no âmbito da conservação e reabilitação de 

edifícios, nomeadamente conferindo-lhes os conhecimentos e técnicas necessárias para descrever e 

caracterizar os materiais e processos construtivos dos edifícios, definir os objetivos e metodologias 

das intervenções, selecionar técnicas de conservação e reabilitação apropriadas. 

 

Metodologias de ensino (avaliação incluída):  
As metodologias de ensino utilizadas baseiam-se no método expositivo, com recurso a meios 

audiovisuais para os conteúdos teóricos, complementado com a análise de casos práticos 

relacionados com a patologia construtiva, com as tecnologias, com o projeto e com a execução de 

obras de manutenção e reabilitação. 

Discussão de casos práticos. Será elaborado, pelo docente, um guião com orientações específicas 

para o desenvolvimento dos trabalhos práticos. Ao longo do semestre, estes serão acompanhados 

pelo docente no sentido de esclarecer dúvidas e fomentar a análise crítica, desenvolvendo assim a 

autonomia técnica. 

Realização de visitas de estudo a obras de conservação ou reabilitação. Promoção de seminários 

técnicos. 

Nas atividades de e-learning serão estimuladas a pesquisa, a análise e o comentário de temas 

relacionados com os conteúdos programáticos. 

Avaliação: teste ou exame escrito (60%);trabalho de grupo (40%). Nota mínima de 9,50 valores em 

cada componente da avaliação. 

 

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular:  

A metodologia de ensino adotada permite aos estudantes uma sólida formação teórica nas áreas da 

manutenção e reabilitação de edifícios, associada à capacidade de intervirem na resolução de casos 

práticos.  

A concretização dos objetivos enunciados assenta no método expositivo, como principal forma de 

transmissão dos conhecimentos teóricos e na análise de casos práticos, designadamente aplicados a 

trabalhos de grupo sobre casos concretos, observados em edifícios em serviço ou em obras em 

execução. 

 

Bibliografia principal:  
AGUIAR, José; CABRITA, Reis; APPLETON, João – Guião de apoio à reabilitação de edifícios 

habitacionais. (2 vols). NS 78. Lisboa, LNEC, 2011 (8ª edição). 

APPLETON, João, Reabilitação de edifícios antigos - Patologias e tecnologias de Intervenção - 

Edições Orion, 2003. 

Freitas, V.; et all – Manual de Apoio ao Projeto de Reabilitação de Edifícios Antigos, Ordem dos 

Engenheiros da Região Norte, 2012, (1ª edição).  

LNEC; Documentos Introdutórios do 1º Encontro sobre conservação e reabilitação de edifícios. 

OERN – Manual de apoio ao projeto de reabilitação de edifícios antigos. Porto, 2012. 

PAIVA, José; AGUIAR, José; PINHO Ana, Guia Técnico de Reabilitação Habitacional, INH/LNEC, 1ª 

Edição 2006. 

PATORREB 2009 – 3º Encontro sobre patologia e reabilitação de edifícios 



PINHO, Fernando F. S., Paredes de edifícios antigos em Portugal, LNEC, Lisboa, 2000. 

   VEIGA, Rosário; AGUIAR, José, Cadernos Edifícios 2: Revestimentos de paredes em edifícios 

antigos, LNEC, 2002. 

 



  

 

MESTRADO EM ENGENHARIA CIVIL 

 

 

Unidade Curricular:  

Conservação e Reabilitação II 
 

Docente responsável: 

António Carlos Guerreiro Morgado André (UAlg) – 36.75h 
Ana Maria Castanheira Aires Pereira da Silva Bártolo (IPS) – 52.5h 
 

Outros docentes que lecionam a unidade curricular:  

Alfredo Manuel Gonçalves da Silva Braga (UAlg) - 15.75h 
 

Objetivos de aprendizagem da unidade:  

No âmbito de estruturas de betão armado e em estruturas metálicas, conhecer de forma 
aprofundada propriedades dos materiais e respetivos mecanismos de degradação face a ações 
externas e internas aos materiais envolvidos. Possuir conhecimentos básicos relativos à observação 
de estruturas por via de inspeção das mesmas, interpretar relatórios de inspeção que permitam 
identificar o quadro patológico e possíveis causas das anomalias. Conhecer de forma profunda as 
técnicas de reabilitação de maior relevância atual tendo em conta materiais, sistemas e métodos. 
Implementar o conhecimento adquirido num caso prático de um projeto de reabilitação de uma 
estrutura de betão armado e/ou metálica, identificando os problemas associados e numa análise 
crítica considerando as várias hipóteses e/ou combinação destas para a reparação destas. 
Introdução à manutenção estrutural. 
 

Conteúdos programáticos:  

Capítulo 1 - Histórico da construção em betão armado 
Capítulo 2 - Avaliação do estado e do desempenho das construções 
Capítulo 3 - Técnicas de inspeção e diagnóstico  
Capítulo 4- Quadro patológico: Anomalias e causas 
Capítulo 5 - Análise da informação reunida sobre uma construção e definição de projeto 
Capítulo 6 - Técnicas de reabilitação e reforço. 
Capítulo 7 - Estruturas metálicas. Construção em ferro/aço. Avaliação do estado. Técnicas de 
inspeção. Anomalias e causas. Técnicas de reabilitação (reparação) e reforço. 
 

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular:  

O conhecimento do património edificado, dos mecanismos de degradação dos edifícios, dos 
materiais e tecnologias de intervenção, revelam-se fundamentais para a prática de atos de 
engenharia relacionados com a manutenção e reabilitação de edifícios.  
Os conteúdos programáticos da unidade curricular permitem desenvolver as competências dos 



estudantes nas áreas consideradas fundamentais no âmbito da manutenção e reabilitação de 
edifícios, nomeadamente conferindo-lhes os conhecimentos e técnicas necessárias para descrever e 
caracterizar os materiais e processos construtivos dos edifícios, definir os objetivos e metodologias 
das intervenções, selecionar técnicas de manutenção e reabilitação apropriadas. 

Metodologias de ensino (avaliação incluída):  
As metodologias de ensino utilizadas baseiam-se no método expositivo, com recurso a meios 
audiovisuais para os conteúdos teóricos, complementado com a análise de casos práticos 
relacionados com a patologia construtiva, com as tecnologias, com o projeto e com a execução de 
obras de manutenção e reabilitação. 
Discussão de casos práticos. Será elaborado, pelo docente, um guião com orientações específicas 
para o desenvolvimento dos trabalhos práticos. Ao longo do semestre, estes serão acompanhados 
pelo docente no sentido de esclarecer dúvidas e fomentar a análise crítica, desenvolvendo assim a 
autonomia técnica. 
Realização de visitas de estudo a obras de manutenção ou reabilitação. Promoção de seminários 
técnicos. 
Nas atividades de e-learning serão estimuladas a pesquisa, a análise e o comentário de temas 
relacionados com os conteúdos programáticos. 
Avaliação: teste ou exame escrito (60%);trabalho de grupo (40%). Nota mínima de 9,50 valores em 
cada componente da avaliação. 
 

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular:  

A metodologia de ensino adotada permite aos estudantes uma sólida formação teórica nas áreas da 
manutenção e reabilitação de edifícios, associada à capacidade de intervirem na resolução de casos 
práticos.  
A concretização dos objetivos enunciados assenta no método expositivo, como principal forma de 
transmissão dos conhecimentos teóricos e na análise de casos práticos, designadamente aplicados a 
trabalhos de grupo sobre casos concretos, observados em edifícios em serviço ou em obras em 
execução. 
 

Bibliografia principal:  
Santos Fonseca, M. — Curso sobre Regras de Medição na Construção — LNEC, 1999. 
CÓIAS, Vítor — Inspecções e ensaios na reabilitação de edifícios — Lisboa, Portugal, IST Press, 2006. 
Emmons, Peter — Concrete Repair and Maintenance Illustrated — R. S. Means Company, Inc., 1999. 
Gonçalves, Rodrigo — Acção dos sismos — Dimensionamento de Estruturas, ESTBarreiro/IPS, 2007. 
Acervo normativo aplicável ao tema. 
 
 

 



  

 

MESTRADO EM ENGENHARIA CIVIL 

 

 

Unidade Curricular:  

Construção Sustentável e Inovação Tecnológica 
 

Docente responsável: 

Maria de Fátima Silva Marques Tavares Farinha (UAlg) – 26.25h 
Susana Maria Melo Fernandes Afonso Lucas (IPS) – 52.5h 
 

Outros docentes que lecionam a unidade curricular:  

Miguel José Pereira das Dores Santos de Oliveira (UAlg) – 26.25h 
 

Objetivos de aprendizagem da unidade:  

Discutir o impacte ambiental da construção, principalmente do setor dos edifícios, enumerando os 
principais fatores nefastos sobre o ambiente e as medidas da construção sustentável com especial 
ênfase para os sistemas construtivos não convencionais e para materiais, processos e sistemas 
inovadores.  
 
O estudante deverá ficar habilitado a: 
- Implementar práticas de inovação tecnológica em exemplos reais; 
- Implementar práticas de sustentabilidade na conceção, execução, manutenção e demolição de 
construções.  
 
Como competências específicas considera-se: 
- Transmitir informação, oral e escrita, de forma objetiva a interlocutores na área da engenharia, 
equacionando ideias e problemas; 
- Garantir a qualidade dos projetos em que se envolve, consciente dos impactos associados: 
tecnológicos, económicos, sociais e ambientais; 
- Formular soluções alternativas e/ou inovadoras; 
- Elaborar propostas coerentes e consistentes. 
 

Conteúdos programáticos:  

Capítulo 1 – Desenvolvimento sustentável. Sustentabilidade e impacte ambiental. Construção e 
planeamento sustentável. Ciclo de vida. Pegada ecológica. Estratégia Nacional. 
Capítulo 2- Medidas de construção sustentável. Eficiência energética: conceção bioclimática e 
tecnologias solares passivas. Iluminação natural. Eficiência hídrica. Desempenho energético-
ambiental dos materiais. Gestão e acompanhamento ambiental. Plano de gestão ambiental. 
Capítulo 3 -Tecnologias e soluções construtivas não convencionais. Construção em terra e sistema 
Light Steel Framing. 
Capítulo 4 - Avaliação e certificação da sustentabilidade. Sistemas internacionais e nacionais. 



Capítulo 5 – Inovação tecnológica. Contexto e objetivos da inovação. Tipos de inovação: 
incremental, radical, disruptiva. Invenção vs inovação. Produtos inovadores. 
Capítulo 6 - Propriedade intelectual e direitos de autor. Patente de inovação. Requisitos para ser 
patenteável. Tratado de cooperação em matéria de patentes. Elaboração de uma patente. 

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular:  

O domínio dos conteúdos programáticos permitirão desenvolver as seguintes competências:  
1. capacidade de analisar o impacto de uma solução ou sistema construtivo no edificado;  
2. capacidade de propor medidas sustentáveis e inovadoras; 
3. capacidade de avaliar a sustentabilidade dessas medidas; 
4. capacidade de inovar nos materiais, métodos e sistemas construtivos; em simultaneidade com o 
desenvolvimento de processos cognitivos, comportamentais e contextuais associados à inclusão 
numa organização ou numa equipa de trabalho. 
 

Metodologias de ensino (avaliação incluída):  
Aulas Teóricas expositivas e interativas com recurso a meios audiovisuais de abordagem dos temas; 
Aulas Teórico-Práticas de análise de casos práticos, discussão e debate dos conteúdos e atividades 
de e-learning em que se estimula o autoconhecimento e a capacidade de comunicação. É também 
promovida a apresentação, por parte dos alunos, de exemplos de implementação de medidas de 
inovação tecnológica e/ou de sustentabilidade na construção. 
 
Avaliação: 
1. Prova teórica, com uma ponderação de 60% da nota final, avaliado na escala de 0 a 20, com 
nota mínima de 9,5 v;  
2. Caso prático, a realizar durante o período letivo, com apresentação e discussão pública, com 
uma ponderação de 40% da nota final, avaliado na escala de 0 a 20, com nota mínima de 9,5 v; 
A admissão a exame (época normal ou recurso) está condicionada à aprovação no Caso Prático 
(Ponto 2). O aluno obtém aproveitamento se obtiver classificação igual ou superior a 9,5 v. 
 

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular:  

A metodologia de ensino adotada nesta UC começa por fornecer ao aluno uma visão geral dos 
aspetos fundamentais da construção sustentável e da inovação tecnológica, recorrendo ao estudo 
de casos para consolidar e aprofundar os conhecimentos adquiridos. A realização do caso prático 
que constitui avaliação da disciplina, conta com a orientação e o acompanhamento do docente, 
estimula a capacidade de pesquisar, analisar, avaliar, sistematizar, planear e criar soluções. As 
atividades de e-Learning podem ser assíncronas, com vista a estimular a pesquisa, análise, avaliação 
e procura de novas soluções ou síncronas, com vista ao acompanhamento do desenvolvimento do 
caso de estudo. 
Esta metodologia motiva os alunos na aquisição das competências definidas ao nível da 
compreensão dos conceitos e da sua aplicação prática. 
 

Bibliografia principal:  
Fagerberg, J.; Mowery, D.; Nelson, R. — The Oxford Handbook of Innovation — Oxford University 
Press, 2005. 
Tidd, J.; Bessant, J. — Managing Innovation — Wiley, 2006. 
Schilling, M. — Strategic Management of Technological Innovation — McGraw-Hill, 2005. 
O´Sullivan, D.; Dooley, L. — Applying Innovation — Sage, 2008. 
Pinheiro, Manuel Duarte — Ambiente e Construção Sustentável — Instituto do Ambiente, 2006. 
Tirone, Lívia — Construção Sustentável — Tirone Nunes, 2007. 



Mateus, Ricardo; Bragança, Luís — Tecnologias Construtivas para a Sustentabilidade da Construção 
— Edopy, 2006. 
Bragança, Luís — Portugal SB07 - Sustainable Construction - Materials and Practices, Challenge of 
the Industry for the New Millenium — Amsterdam, IOS Press, 2007. 
Torgal, F. Pacheco e Jalali, Said (2010). A sustentabilidade dos materiais de construção, TEcMinho. 

 



  

 

MESTRADO EM ENGENHARIA CIVIL 

 

 

Unidade Curricular:  

Construções Metálicas e Mistas 
 

Docente responsável: 

Rui Carlos Gonçalves Graça e Costa (UALg) – 26,25h 
Pedro Miguel Pereira Salvado Ferreira (IPS) – 52,5h 
 

Outros docentes que lecionam a unidade curricular:  

Vitor Manuel Lopes de Brito Saraiva Barreto (UALg) – 26,25h 
 

Objetivos de aprendizagem da unidade:  

Compreender o funcionamento das estruturas metálicas como um todo e de cada elemento 
isolado. Entender o funcionamento dos sistemas de contraventamento. Alertar para os potenciais 
fenómenos de encurvadura local de secções e global das barras. Alertar para as particularidades das 
fases de construção, do transporte, da elevação e colocação de peças. Escolher e designar o tipo de 
aço de acordo com a resistência necessária e adequado às condições de serviço e ambientais. 
Verificar a segurança de vigas, colunas, colunas-viga de classes 1 a 3, aos ELU e ELS. Realizar análises 
globais elásticas, de vigas contínuas e de pórticos (com ligações rígidas e/ou articuladas). Nestes 
considerarão os efeitos de 2ª ordem local e/ou global, e as imperfeições materiais e geométricas. 
Dimensionar parafusos e soldaduras em conexões simples. No que respeita a estruturas mistas 
conhecer as particularidades do seu processo construtivo e das ligações aço-betão ao corte total e 
dimensionar pilares mistos. 
 

Conteúdos programáticos:  

1-Estruturas Metálicas 
1.1- Comportamento tridimensional de estruturas metálicas. Sistemas de contraventamento. 
Levantamento da estrutura. 
1.2- Propriedades dos aços. Designação. Elementos metalúrgicos. Sistemas de fachadas e cobertura. 
1.3- Conceitos fundamentais de estabilidade de estruturas. Bifurcação de equilíbrio em colunas, 
placas e vigas. Cargas críticas. 
1.4- Análise global elástica da estrutura em vigas e pórticos. 
1.5- Estados limites últimos de resistência das secções. 
1.6- Estados limites últimos de encurvadura de elementos estruturais. Coluna. Viga. Coluna-Viga. 
2- Estruturas Mistas 
2.1- Introdução às Estruturas mistas aço-betão. 
2.2- Pilares mistos. Método Simplificado 
3. Ligações 
3.1- Ligações, juntas e componentes da ligação. Classificação. Comportamento. 



3.2- Ligações aparafusadas. 
3.3.- Ligações soldadas. Método Direcional e Simplificado. 
 

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular:  

Esta é a primeira unidade curricular do curso em que os alunos têm contacto com estruturas 
metálicas e mistas. Por isso é importante realçar as particularidades dos processos construtivos, 
nomeadamente o escoramento e contraventamento provisório, transporte e colocação de peças 
que impeçam acidentes por instabilidades prematuras. Em fase definitiva os alunos devem 
entender o papel de cada um dos sistemas, estrutural, de contraventamento e de revestimento. 
Devem perceber o comportamento tridimensional do edifício, a distribuição das ações no edifício 
por cada um dos planos estruturais, incluindo pavimentos e coberturas. O aluno deverá saber 
designar o aço estrutural escolhendo-o em função das necessidades resistentes, qualidade em 
ductilidade e à esfoliação, durabilidade, coerentes com as condições de serviço da estrutura e 
condições ambientais. Pretende-se que os alunos dimensionem vigas, colunas e colunas-viga, 
pertencentes a pórticos planos e vigas contínuas. Para esse efeito é necessário abordar os 
fenómenos de instabilidade por flexão, flexão-torção das barras, a necessidade de incorporar as 
imperfeições geométricas e materiais, nas verificações de segurança das mesmas. Previamente, na 
análise dos pórticos, é necessário avaliar os eventuais efeitos de segunda ordem e considerar as 
imperfeições globais do pórtico, na determinação de esforços sobre a estrutura, que será baseada 
numa análise global elástica. O fenómeno de instabilidade local de placas é fundamental para 
perceber o conceito de largura efetiva e secção efetiva, e o comportamento resistente previsível 
das secções, em regime elástico ou plástico. No curso apenas se abordará secções de Classe 1, 2 e 3, 
e de secções onde não seja previsível a instabilidade da alma por esforço transverso. O curso é 
complementado com a abordagem inicial de estruturas mistas, no que respeita ao processo 
construtivo e no dimensionamento de pilares isolados pelo método simplificado. Numa abordagem 
inicial de dimensionamento de ligações será dado realce ao dimensionamento de componentes da 
ligação como sejam os parafusos, grupos de parafusos e soldaduras. A determinação de forças 
sobre estes elementos está restringida a ligações simples, onde seja óbvia a distribuição elástica ou 
plástica dos esforços sobre cada uma das componentes. No que respeita a estruturas mistas será 
abordado a conexão total aço-betão necessária para a transmissão de forças aos pilares mistos e o 
dimensionamento dos mesmos pelo Método Simplificado. Do que se expõe pensamos ficar 
justificada a coerência entre os objetivos e os conteúdos programáticos da disciplina. 
 

Metodologias de ensino (avaliação incluída):  
Apresentam-se os fundamentos teóricos com base na exposição de slides. Uma ou outra passagem 
dedutiva pode ser aclarada no quadro. Sempre que possível apresentam-se fotografias de situações 
reais ou de ensaios laboratoriais que esclareçam os temas em análise. Nas aulas teórico práticas são 
efetuados exercícios tipo demonstrativos dos conceitos teóricos. Apresentam-se também outros 
exemplos mais elaborados visando o acompanhamento dos alunos na resolução dos mesmos. Um 
conjunto de exercícios será fornecido, cuja solução é debatida no fórum do moodle, no final de cada 
secção de matéria. Procura-se também que os alunos desenvolvam o raciocínio para que possam 
extrapolar estas experiências a outras situações reais e de forma fundamentada e coerente. A 
avaliação consiste em dois testes com nota mínima de 7.5 valores, ficando aprovado se a média for 
igual ou superior a 9.5 valores. Poderá também efetuar os exames cuja nota de aprovação é igual 
ou superior a 9.5 valores. 
 



Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular:  

É disponibilizado no moodle o conteúdo programático da unidade curricular, o plano de aulas do 
semestre, os testes tipo, a suplementar lista de exercícios práticos, e material de apoio. Na semana 
anterior ao da aula, é inserido no moodle, os slides dos conteúdos teóricos e práticos a serem 
trabalhados. Nas aulas teóricas a apresentação de diapositivos com a estruturação com um sumário 
e conclusões de cada aula, com a estruturação prévia da matéria, com a apresentação de 
esquemas, diagramas e fotos, é sem dúvida um bom processo pedagógico, sobrevalorizado pelo 
fato deste material ser disponibilizado previamente aos alunos. Claro que pontualmente poderá e 
deverá ser usado o quadro, a consulta explícita dos Eurocódigos, de tabelas, a exposição de algum 
material como parafusos, elétrodos de soldadura, etc., para diversificar a dinâmica em sala de aula 
e colher a atenção dos alunos. Nas aulas teórico-práticas após a resolução ou explicação de 
problemas que estão já algo resolvidos nas folhas de apoio, elaboram-se outros em que se pretende 
a participação da turma. Alguns dos exercícios, por serem extensos, devem ser completados em 
casa, e debatidos na tutoria eletrónica, conjuntamente com os da lista suplementar de exercícios 
práticos. 
 

Bibliografia principal:  
- Compilação de folhas redigidas pelo docente e de outros autores e tabelas. 
- Simões, R., Manual de dimensionamento de estruturas metálicas, CMM, 2005. 
- Calado, L. e Santos, J., Estruturas Mistas de Aço e Betão. IST Press  
- Simões da Silva, L. e Santiago, A. (editores), Manual de ligações metálicas, CMM, 2003. 
- NP EN 1993–1–1 Eurocódigo 3: Projeto de Estruturas de Aço, Parte 1.1: Regras Gerais e Regras 
para edifícios, IPQ, 2010. 
- NP EN 1993–1–1 Eurocódigo 3: Projeto de Estruturas de Aço, Parte 1.8: Projeto de Ligações, IPQ, 
2010. 
- Reis, A. e Camotim, D., Estabilidade Estrutural, McGraw-Hill de Portugal, 2001. 
- Hirt, M. e Bez, R., Construction Métallique: Notions fondamentals et méthodes de 
dimensionnement, Traité de Génie Civil de l’École Polytechnique fédérale de Lausanne, vol. 10. 
PPUR, 2001. 
- Hirt, M. e Crisinel, M., Charpentes Métalliques: Conception et dimensionnement dês halles et 
bâtiments, Traité de Génie Civil de l’École Polytechnique fédérale de Lausanne, vol. 11. PPUR, 2001. 
 

 



  

 

MESTRADO EM ENGENHARIA CIVIL 

 

 

Unidade Curricular:  

Dinâmica de Estruturas e Engenharia Sísmica 
 

Docente responsável: 

João Manuel Carvalho Estêvão (UALg) – 52.5h 
José Bernardo Lobo (IPS) – 52.5h 
 

Outros docentes que lecionam a unidade curricular:  

 
 

Objetivos de aprendizagem da unidade:  

Pretende-se iniciar os alunos no estudo da Dinâmica de Estruturas, de uma forma geral, e com base 
nos conhecimentos adquiridos, abordar os problemas da Engenharia Sísmica, de modo a conferir 
aos alunos uma visão conjunta da influência dos problemas do domínio da Engenharia Sismológica e 
Engenharia Geotécnica, na resposta sísmica de uma estrutura, tendo por base o enquadramento 
nos Eurocódigos. No final da unidade curricular os alunos irão adquirir a capacidade de realizarem 
análises sísmicas de estruturas, no contexto do Eurocódigo 8. 
 

Conteúdos programáticos:  

Caracterização de um problema dinâmico. Ações dinâmicas. Discretização do sistema estrutural. 
Formulação das equações de movimento. Oscilador linear de um grau de liberdade. Resposta em 
regime livre. Resposta em regime forçado: ações periódicas - harmónicas, ações não periódicas - 
Integral de Duhamel. Determinação do amortecimento viscoso equivalente. Sistema linear de vários 
graus de liberdade. Equação característica. Modos de vibração. Coordenadas modais. Método da 
sobreposição modal. Método de Stodola. Método de Rayleigh simplificado. 
Introdução à Engenharia Sísmica. Conceitos básicos de sismologia. Definição da ação sísmica. 
Análise da sismicidade. Perigosidade sísmica. Zonamento sísmico. Modelos descritivos das ações 
sísmicas. Efeitos locais. Análise sísmica de estruturas (2D e 3D). Análise modal com recurso a 
espectros de resposta. Métodos simplificados de análise sísmica. Comportamento sísmico de 
edifícios. Conceção estrutural sismo-resistente. Capacity Design. Eurocódigo 8. 
 
 
 



Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular:  

Primeiramente são expostas as matérias de dinâmica de estruturas, para uma qualquer ação 
dinâmica. Os alunos estudam a resposta dinâmica linear de uma estrutura correspondente a um 
oscilador de um grau de liberdade, no domínio do tempo, e assimilam os conceitos de frequência (e 
período) natural de vibração, de amortecimento e de amplificação dinâmica. Depois, extrapolam 
esse conhecimento para sistemas dinâmicos de diversos graus de liberdade, ainda no domínio do 
tempo. Recorrendo à sobreposição modal, os problemas de vários graus de liberdade são 
transformados no mesmo número de problemas de um grau de liberdade, em coordenadas modais, 
permitindo fazer a ligação entre matérias. Depois, são abordados os problemas da Engenharia 
Sísmica. É estudada a ação sísmica e os fenómenos que a influenciam, para o aluno adquirir uma 
visão global do problema. Adquirida essa visão (ainda que pouco aprofundada em alguns pontos) da 
influência de alguns assuntos do âmbito da Engenharia Sismológica e da Engenharia Sísmica 
Geotécnica, é incidido o foco do estudo na análise sísmica das estruturas. É realizada a passagem 
dos problemas para o domínio da frequência, e no contexto regulamentar. Esta organização das 
matérias permite que o aluno entenda o comportamento dinâmico das estruturas, de uma forma 
geral, e depois possa extrapolar esse conhecimento para o problema específico dos efeitos da ação 
sísmica, numa perspetiva moderna da Engenharia Sísmica. É dada especial atenção aos problemas 
que envolvem o comportamento sísmico dos edifícios, designadamente da correlação da tipologia 
arquitetónica, dos materiais utilizados, e do processo construtivo utilizado, com os modelos da 
estrutura e os métodos de análise sísmica a adotar. Todo o processo de aprendizagem é realizado, 
primeiramente no abstrato, do ponto de vista teórico, seguindo-se a aplicação prática na resolução 
de problemas que espelhem a realidade da atividade profissional, no contexto de aplicação dos 
Eurocódigos Estruturais, designadamente do Eurocódigo 8, cumprindo assim os desígnios do ensino 
politécnico do saber fazer. 

Metodologias de ensino (avaliação incluída):  
Exposição geral das matérias com recurso a apresentações (com imagens e animações) em 
PowerPoint. Apresentação de exemplos resolvidos. Resolução autónoma de problemas teórico-
práticos propostos. Utilização de programas informáticos de análise dinâmica de estruturas. 
As aulas práticas irão decorrer em salas de informática, onde os alunos utilizarão, autonomamente, 
programas de cálculo automático para resolução de problemas que foram, previamente, resolvidos 
manualmente. Nas aulas de cariz de orientação tutorial serão debatidas as resoluções dos 
problemas propostos, com orientação dos docentes, mas visando a autonomização das 
aprendizagens. Existirão algumas aulas lecionadas no contexto laboratorial. A avaliação realizada ao 
longo do funcionamento da UC é composta por três trabalhos práticos e um teste. Para os alunos 
que não obtiverem aproveitamento prévio, será realizado um exame final. 
 

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular:  

A exposição das matérias com animações e fotografias, para além da mera apresentação das 
expressões matemáticas (com a respetiva dedução), permite motivar o aluno para as matérias 
lecionadas. A utilização de programas de cálculo automático nas aulas, em simultâneo com a 
resolução manual dos problemas, permite fazer a ligação entre as matérias teóricas e a sua 
aplicação prática, o que se enquadra no contexto do ensino politécnico. Esta abordagem também 
possibilita ao aluno percecionar que o programa de cálculo automático é uma mera ferramenta de 
trabalho. As aulas realizadas em laboratório, com recurso a modelos físicos didáticos, tem como 
objetivo facilitarem a assimilação de conceitos básicos de dinâmica de estruturas (frequência 
natural de vibração e ressonância). 
A realização de trabalhos práticos individuais tem como objetivo a facilitação da aquisição, por 
parte dos alunos, das competências previamente estipuladas. Desta forma, incentiva-se o aluno à 



aprendizagem autónoma individual, em casa, e em grupo reduzido, ou a título individual, em 
sessões tutoriais em sala de aula. 
 

Bibliografia principal:  
Chopra, A. K. (2006) – Dynamics of Structures – Theory and applications to earthquake engineering, 
3rd edition. Prentice Hall. 
Clough, R. W.; Penzien, J. (1993) – Dynamics of Structures. 2th ed. McGraw-Hill International 
Editions. 
Estêvão, J.M.E. (2012) – Efeito da ação sísmica no comportamento de edifícios de betão armado 
com alvenarias de enchimento. Tese de Doutoramento, 452 p. Instituto Superior Técnico, UTL. 
Sen, T.K (2009) – Fundamentals of Seismic Loading on Structures. Wiley. 
Lopes, M. – Coordenador (2008) – Sismos e Edifícios. Edições Orion. 
IPQ (2010) – NP EN 1998-1. Eurocódigo 8: Projeto de estruturas para resistência aos sismos. Parte 1: 
Regras gerais, ações sísmicas e regras para edifícios. Instituto Português da Qualidade, Caparica, 
Portugal. 
IPQ (2010) – NP EN 1998-5. Eurocódigo 8: Projeto de estruturas para resistência aos sismos. Parte 5: 
Fundações, estruturas de suporte e aspetos geotécnicos. Instituto Português da Qualidade, 
Caparica, Portugal. 
 

 



  

 

MESTRADO EM ENGENHARIA CIVIL 

 

 

Unidade Curricular:  

Estágio/ Projeto/ Dissertação 
 

Docente responsável: 

Maria de Fátima Silva Marques Tavares Farinha 

Cristina Cruz Ferreira de Oliveira 

 

Outros docentes que lecionam a unidade curricular:  

Alfredo Manuel G. S. Braga 

Ana Margarida Armada Brás 

Ana Maria Castanheira Aires Pereira da Silva Bártolo 

António Carlos Guerreiro Morgado André 

Boguslawa Maria Barszczak Sardinha 

Carlos Alberto Pereira Martins 

Cristiana Nadir Gonilho Pereira 

Cristina Cruz Ferreira de Oliveira 

Elisa Maria de Jesus Silva 

João Carlos Vinagre Nascimento dos Santos 

João Manuel Carvalho Estêvão 

Jorge Manuel Faísca Renda 

Jorge Manuel Guieiro Pereira Isidoro 

Marco António Ludovico Marques 

Miguel José Pereira das Dores S. Oliveira 

Pedro Laranjeiro Graça Carvalho 

Pedro Miguel Pereira Salvado Ferreira 

Rita Sofia Dias Salgado Brito 

Roberto Carlos Rodrigues Laranja 

Rui Duarte Neves 

Vítor Manuel Lopes de Brito S. Barreto 

 
Objetivos de aprendizagem da unidade:  

Na unidade curricular Estágio/ Projeto/ Dissertação, o estudante pode optar por desenvolver um 

trabalho de estágio profissional, um projeto de investigação ou uma dissertação científica 

convencional. Em qualquer das modalidades, deverá apresentar uma dissertação original, 

desenvolvida especificamente para esta UC, onde apresente o trabalho desenvolvido. 

São objetivos desta unidade curricular: 

- Adquirir conhecimento numa área específica da Engenharia Civil, com recurso à atividade de 

investigação, de inovação ou de aprofundamento de competências profissionais; 

- Capacidade para integrar conhecimentos, lidar com questões complexas, desenvolver soluções ou 



emitir juízos em situações de informação limitada ou incompleta, incluindo reflexões sobre as 

implicações e responsabilidades éticas e sociais que resultem dessas soluções e desses juízos; 

- Ser capaz de comunicar as suas conclusões, os conhecimentos e os raciocínios a elas subjacentes, 

de uma forma clara e sem ambiguidades. 

Conteúdos programáticos:  

O programa é definido de acordo com o orientador e tipo de tema a ser desenvolvido, na áreera de 

especialização escolhida. O tema do trabalho a desenvolver e, consequentemente, o programa a 

realizar é escolhido pelo estudante de entre as propostas dos Docentes da ESTBarreiro/IPS ou por 

proposta por si apresentada e aceite por um Docente a sua orientação. O estudante deverá 

elaborar a proposta de plano de dissertação, em conjunto com o Orientador, onde são definidos os 

objetivos, as tarefas e o plano de trabalhos para os dois semestres. Este programa tem de ser 

aprovado pelo Conselho Técnico- Científico, após ouvida a Comissão Científica de Mestrado. 

 

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular:  

Os conteúdos programáticos visam completar uma formação na área científica correspondente à 

especialização. Existe durante os dois semestres um acompanhamento personalizado dos 

estudantes pelo Orientador e Coorientadores, caso existam, equipa a quem compete supervisionar 

o seu progresso e guiá-lo de forma a concretizar os objetivos fixados. 

Com o desenvolvimento da dissertação, o estudante terá que realizar investigação, com 

aprofundamento das competências e saberes profissionais, incentivando-se a inovação. A 

elaboração do documento final implica a interligação dos vários conhecimentos, desenvolvimento 

de soluções ou apresentação de reflexões relevantes, com resumo das conclusões obtidas. 

 

Metodologias de ensino (avaliação incluída):  
Esta unidade curricular decorrerá durante o último ano letivo, possuindo 18 ECTS no primeiro 

semestre e 24 ECTS no segundo semestre. No final do primeiro semestre, os estudantes deverão 

apresentar um seminário dos trabalhos desenvolvidos, fazendo a introdução ao tema e proposta de 

organização da dissertação. Este seminário é apresentado em sessão pública, perante a Comissão 

Científica de Mestrado, Docentes da Instituição, colegas de curso e público em geral, como forma 

de incentivar a troca de opiniões e a valorização do trabalho a desenvolver. No segundo semestre 

desenvolver-se-ão os restantes trabalhos associados com vista à conclusão da dissertação e sua 

apresentação em provas públicas. 

O resultado do trabalho desenvolvido por cada estudante é apresentado como a versão provisória 

da dissertação que será avaliado publicamente perante um júri. A classificação final é calculada pela 

média aritmética das classificações dos vários elementos do júri. 

 

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular:  

Até ao final do 2º semestre do 1º ano do curso, o estudante deverá elaborar uma proposta de plano 

de dissertação, em conjunto com o Orientador, após escolhido o tema de entre a lista proposta. A 

dissertação será obrigatoriamente orientada ou coorientada por um doutor ou especialista. Na 

orientação terá que participar um docente da parceria, podendo ainda participar personalidades de 

mérito reconhecido pela Comissão Científica do Mestrado. 

O Conselho Técnico-Científico da ESTBarreiro/IPS ou ISE-UALg, sob proposta da Comissão Científica 

do Mestrado, nomeará um júri para a discussão pública. 

A classificação final é obtida pela avaliação conjunta dos seguintes itens: qualidade e rigor dos 

documentos que constituem o trabalho, apresentação escrita e oral do trabalho, abordagem 

técnico-científica do tema em estudo e segurança na exposição e argumentação do mestrando às 



questões colocadas pelo júri.  

Durante o desenvolvimento da dissertação, pretende-se que os estudantes realizem as seguintes 

tarefas: 

- Pesquisa bibliográfica; 

- Realização do programa de trabalhos estabelecido (que, por exemplo, pode incluir ensaios 

laboratoriais, modelações numéricas e/ou ensaios de campo); 

- Análise e discussão dos resultados obtidos. Reflexão sobre os mesmos e apresentação de 

sugestões para continuar e/ou complementar os trabalhos; 

- Preparação de documentos escritos, com incentivo na publicação de artigos científicos. 

Esta unidade curricular finaliza o percurso académico dos estudantes no ciclo de estudos, 

pretendendo-se que os futuros profissionais estejam aptos a resolver desafios e problemas de 

forma estruturada, rigorosa e a abordar, de forma multidisciplinar, problemas de engenharia civil, 

enquadrando-os nos respetivos contextos técnico-científicos, económico, social e ambiental. 

Deve ser ainda referido que a unidade curricular de Estágio/ Projeto/ Dissertação possui um caráter 

particular comparativamente com as demais UC deste curso, uma vez que a sua discussão em 

provas públicas constitui obrigatoriamente o ato académico final em termos de conclusão das 

unidades curriculares do ciclo de estudos. 

 

Bibliografia principal:  
A definir, de acordo com o tema. 

 



  

 

MESTRADO EM ENGENHARIA CIVIL 

 

 

Unidade Curricular:  

Estruturas Especiais 

(UC opcional, lecionada na ESTBarreiro/IPS) 

Docente responsável: 

Pedro Miguel Pereira Salvado Ferreira (IPS) – 52.5h 
António Carlos Guerreiro Morgado André ( UAlg) 
 

Outros docentes que lecionam a unidade curricular:  

 
 

Objetivos de aprendizagem da unidade:  

O aluno deverá ficar capacitado a dimensionar pontes e viadutos de vãos pequenos e médios (da 
ordem de 40m). 

Conteúdos programáticos:  

INTRODUÇÃO: Sistemas estruturais. Processos construtivos. Condicionamentos. 
AÇÕES: Ações variáveis específicas de pontes rodoviárias e ferroviárias. Retração e fluência do 
betão. 
DIMENSIONAMENTO DE TABULEIROS betonados “in-situ”. Análise transversal. Análise longitudinal. 
Pré-esforço.  
PILARES: Análise longitudinal e transversal. Efeitos de 2ª ordem. 
ENCONTROS: Encontros aparentes e encontros perdidos. Dimensionamento geral. 
APARELHOS DE APOIO E JUNTAS DE DILATAÇÃO: Critérios de dimensionamento. 
 

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular:  

O primeiro capítulo tem como objetivo efetuar um enquadramento do conteúdo programático da 
unidade curricular e apresentar alguns dos problemas específicos da conceção e dimensionamento 
de pontes. 
O segundo capítulo apresenta aos alunos as ações específicas de pontes rodoviárias e ferroviárias. 
Nos restantes capítulos os alunos adquirem a capacidade de dimensionar os elementos estruturais 
relevantes de pontes betonadas “in-situ”. 



Metodologias de ensino (avaliação incluída):  
Conjunto de aulas teóricas, em que se leciona a componente de conceito dos diferentes conteúdos 
programáticos seguindo-se de exemplos práticos ilustrativos, e de aulas práticas, onde se promove 
o trabalho autónomo por parte do aluno através da realização de exercícios ou do desenvolvimento 
de um trabalho de grupo com vista à familiarização e integração dos conceitos adquiridos. 
Avaliação: trabalho de grupo (TG) e exame final (E). 
O trabalho de grupo é avaliado na sua componente escrita (TGE) e tem uma prova oral (TGO). 
Os grupos são constituídos por um máximo de 4 alunos. 
A nota mínima do trabalho de grupo (TG) é 10 val (em 20 val). 
A nota mínima do exame (E) é 8.0 val (em 20 val). 
A nota do trabalho de grupo (TG) é dada por: 
TG = 0.50 x TGE + 0.50 x TGO 
A nota final é dada por: 
0.50 x TG + 0.50 x E 
A aprovação implica uma nota final maior ou igual a 9.5/20 valores. 
Notas finais superiores a 16/20 valores, devem ser defendidas mediante a prestação de uma prova 
oral. 
 

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular:  

As metodologias de ensino incluem aulas teóricas que recorrem a uma estratégia de exposição em 
sala de aula com o objetivo de passar conceitos, definições e mecanismos de interpretação dos 
problemas. Com as aulas teóricas é pretendido transmitir ao aluno o conhecimento necessário para 
a persecução dos objetivos da unidade curricular. 
As metodologias de ensino também incluem aulas práticas que recorrem a uma estratégia de 
resolução individual ou em grupo de problemas ou trabalho do grupo com o acompanhamento do 
docente. Com as aulas práticas é pretendido que o aluno adquira competência para compreender, 
descrever e relacionar o conhecimento. 
O regime de avaliação permite aferir se as competências de integração de conhecimentos foram 
alcançadas. 
 

Bibliografia principal:  
EN 1990 – Eurocode: Basis of Structural Design. 
EN 1991-2 - Eurocode 1: Actions on structures – Part 2 – Traffic loads on bridges. 
EN 1992-1 - Eurocode 2: Design of concrete structures – Part 1-1 – General rules and rules for 
buildings 
EN 1998-1 - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance – Part 1 – General rules, 
seismic actions and rules for buildings. 
EN 1998-2 – Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance – Part 2 – Bridges. 
Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes (RSA). 
Regulamento de Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado (REBAP). 
 

 



  

 

MESTRADO EM ENGENHARIA CIVIL 

 

 

Unidade Curricular:  

Manutenção e Reabilitação de Edifícios 

(UC opcional, lecionada na UAlg) 

Docente responsável: 

Jorge Manuel Faísca Renda (UAlg) – 52,5h 

Ana Margarida Armada Brás (IPS) 

 

Outros docentes que lecionam a unidade curricular:  

Pedro Marques (IPS) 

 

Objetivos de aprendizagem da unidade:  

Estudar edifícios em serviço: Aspetos técnicos, económicos e funcionais. Analisar de forma 

integrada a viabilidade das intervenções. Avaliar casos de pré-patologia e estudar a evolução dos 

mecanismos de degradação dos edifícios. 

Desenvolver os conceitos e políticas de manutenção dos edifícios. Estudar a manutenção de 

subsistemas e de elementos construtivos. Elaborar planos de manutenção de edifícios. 

Introduzir os alunos na atividade do projeto de manutenção ou reabilitação de edifícios, antigos e 

recentes, apresentando e discutindo níveis de intervenção e intervenientes no processo. Expor o 

conjunto de regras técnicas e regulamentares aplicáveis na elaboração dos projetos.  

Aplicar técnicas de intervenção em edifícios a casos concretos. Escolher materiais e tecnologias 

apropriadas para a reparação. Planear, conceber e projetar diferentes tipos de intervenções em 

elementos construtivos ou estruturais. Apresentar casos de estudo de manutenção, reabilitação e 

reforço. 

 

Conteúdos programáticos:  

Cap. 1: Edifícios em Serviço: Conceitos. Evolução dos mecanismos de degradação. Pré-Patologia. 

Cadastro. Viabilidade económica e social. Desempenho funcional: espaços, segurança e 

habitabilidade na utilização. 

Cap. 2: Manutenção de Edifícios: Gestão de edifícios. Obrigatoriedade da manutenção. Conceitos e 

metodologias da manutenção de edifícios. Elementos Fonte de Manutenção (EFM). Políticas de 

manutenção: manutenção corretiva (urgente e não urgente); manutenção preventiva (sistemática e 

condicionada); manutenção integrada. Procedimentos da manutenção predictiva: Inspeção, 

programa de monitorização, interpretação, decisão, reparação. Ensaios pouco e/ou não intrusivos. 

Manual de manutenção de edifícios. Manutenção de edifícios reabilitados. 

Cap. 3: Projeto de manutenção ou reabilitação: Regulamentos e documentos legais aplicáveis nas 

intervenções. Critérios. Estratégias de intervenção e avaliação de custos. Programas de 

financiamento. 



Cap. 4: Intervenções em edifícios antigos e recentes: Caso de estudo. Análise da informação reunida 

sobre uma construção: levantamento da patologia e respetivo relatório. Projeto: conceção; seleção 

de tecnologias de reabilitação e reforço a utilizar. Elementos a integrar no projeto. Desenho e 

pormenorização das soluções de reparação. Medição e orçamentação dos trabalhos. Casos de obra. 

 

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular:  

O conhecimento do comportamento dos edifícios em serviço, da evolução dos mecanismos de 

degradação, dos materiais e tecnologias de intervenção, e o respeito pelo enquadramento legal, 

revelam-se fundamentais para a prática de atos de engenharia relacionados com a manutenção e 

reabilitação de edifícios.  

Os conteúdos programáticos da unidade curricular permitem desenvolver as competências dos 

estudantes em áreas consideradas fundamentais neste âmbito, nomeadamente conferindo-lhes os 

conhecimentos para selecionar técnicas de manutenção e reabilitação apropriadas para a 

elaboração de projetos. 

 

Metodologias de ensino (avaliação incluída):  
As metodologias de ensino utilizadas baseiam-se no método expositivo, com recurso a meios 

audiovisuais para os conteúdos teóricos, complementado com a análise de casos práticos 

relacionados com a patologia construtiva, com as tecnologias, com o projeto e com a execução de 

obras de manutenção e reabilitação. 

Projeto de manutenção ou reabilitação: Será elaborado, pelo docente, um guião com orientações 

específicas para o desenvolvimento dos trabalhos práticos. Ao longo do semestre, estes serão 

acompanhados pelo docente no sentido de esclarecer dúvidas e fomentar a análise crítica, 

desenvolvendo assim a autonomia técnica. 

Realização de visitas de estudo a obras de manutenção ou reabilitação. Promoção de seminários 

técnicos. 

Nas atividades de e-learning serão estimuladas a pesquisa, a análise e o comentário de temas 

relacionados com os conteúdos programáticos. 

Avaliação: teste ou exame escrito (60%);trabalho de grupo (40%). Nota mínima de 9,50 valores em 

cada componente da avaliação. 

 

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular:  

A metodologia de ensino adotada permite aos estudantes uma sólida formação teórica nas áreas da 

manutenção e reabilitação de edifícios, associada à capacidade de intervirem na resolução de casos 

práticos.  

A concretização dos objetivos enunciados assenta no método expositivo, como principal forma de 

transmissão dos conhecimentos teóricos e na análise de casos concretos, observados em edifícios 

em serviço ou em obras em execução. 

A elaboração de um projeto de manutenção ou reabilitação permitirá aos alunos a aplicação 

objetiva de conhecimentos e o desenvolvimento da autonomia técnica, funcionando o professor 

como orientador. 

 

Bibliografia principal:  
APPLETON, João, Reabilitação de edifícios antigos - Patologias e tecnologias de Intervenção – Ed. 

Orion, 2003. 

LANZINHA, João – Reabilitação de Edifícios – Metodologia de diagnóstico e Intervenção, Fundação 

Nova Europa – UBI, Covilhã, 2009.  

LNEC – Conservação e reabilitação de edifícios recentes. Cadernos de edifícios CAD 5. Lisboa, LNEC, 

2010. 



OERN – Manual de apoio ao projeto de reabilitação de edifícios antigos. Porto, 2012. 

PAIVA, José; AGUIAR, José; PINHO Ana, Guia Técnico de Reabilitação Habitacional, INH/LNEC, 2006. 

PINHO, Fernando, Paredes de edifícios antigos em Portugal, LNEC, Lisboa, 2000. Portugal. IPQ; 

Terminologia da manutenção. 

RENDA, Jorge; Manutenção e Reabilitação do Complexo Social e Igreja da Santa Casa da 

Misericórdia de Faro. Trabalho para Obtenção do Titulo de Especialista em Engenharia Civil, UAlg, 

Faro, 2012. 

RODRIGUES, Calejo; Manutenção de edifícios. 

VEIGA, Rosário; AGUIAR, José, Cadernos Edifícios 2: Revestimentos de paredes em edifícios antigos, 

LNEC, 2002. 

 

 



  

 

MESTRADO EM ENGENHARIA CIVIL 

 

 

Unidade Curricular:  

Mecânica Estrutural 
 

Docente responsável: 

Rui Carlos Gonçalves Graça e Costa (UALg) – 36,75h 
Cristina Cruz Ferreira de Oliveira (IPS) – 52,5h 
 

Outros docentes que lecionam a unidade curricular:  

Vitor Manuel Lopes de Brito Saraiva Barreto (UALg) – 15,75 h  

Objetivos de aprendizagem da unidade:  

A disciplina de Mecânica Estrutural é aqui apresentada através de uma abordagem moderna que, 
dando ao aluno uma visão global e integrada dos aspetos formais e práticos da discretização, tanto 
direta como indireta, torna-o apto a elaborar modelos discretos para os diversos sistemas físicos, de 
cuja solução requer a aplicação do método dos elementos finitos. Estes sistemas físicos incidirão 
fundamentalmente em problemas de elasticidade de comportamento elástico linear. Em termos do 
comportamento material a análise plástica limite de pórticos e lajes é um bom complemento da 
formação anterior. Finalmente abordam-se os problemas geometricamente não lineares de 
estruturas reticuladas. No decurso da formação o aluno irá também ter a capacidade de verificar a 
ocorrência de erros de modelação e outros tipos de erro comuns no uso de software. 
 

Conteúdos programáticos:  

Elasticidade Plana: Introdução à Elasticidade. Estados Planos de Tensão e de Deformação; 
Método dos Elementos Finitos: Introdução ao Método. Elementos de barra e bidimensionais. 
Formulação matricial. Funções de Aproximação. Elasticidade Plana. Apoios elásticos. Assentamentos 
e Reações de Apoio. Apoios Inclinados. Formulação de elementos de Laje; 
Análise Plástica Limite: Conceitos básicos: Secções Críticas. Mecanismos. Condições de cedência, 
escoamento e paridade. Admissibilidade Estática e Cinemática. Teoremas da análise limite. Soluções 
estaticamente e cinematicamente admissíveis. Formulação matricial. Mecanismos múltiplos e 
parciais. Interação de esforços. Aplicação em pórticos planos e lajes; 
Análise geometricamente não-linear e Instabilidade bifurcacional: Instabilidade por ponto limite. 
Análise geometricamente não-linear de estruturas reticuladas planas. Carga crítica. Trajetórias de 
equilíbrio. Método de Newton-Raphson e da Matriz Secante. 
 



Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular:  

A aprendizagem pelo aluno dos conceitos genéricos da elasticidade tridimensional é fundamental 
para o uso do método dos elementos finitos, nomeadamente as interação entre as relações 
cinemáticas, relações de equilíbrio e relações constitutivas do material. Posteriormente é feita a 
introdução ao método dos elementos finitos de forma progressiva iniciando-se com elementos 
unidimensionais (barra de treliça, de viga , de barra de pórtico e de viga coluna), até aos elementos 
bidimensionais (estados planos de tensão e deformação, elementos de laje, e elementos de junta). 
Para cada um dos elementos adotam-se as funções de aproximação de deslocamentos adequadas, 
gradualmente mais complexas e com as suas particularidades, consideram-se as relações 
constitutivas consoante o problema físico em causa, e aplicando o Princípio dos Trabalhos Virtuais 
concretiza-se o equilíbrio nodal do sistema. Toda a abordagem será feita matricialmente por ser 
traduzir numa maior versatilidade entre os diversos tipos de elementos finitos aqui tratados. 
Naturalmente que serão discutidas as condições de fronteira, rígidas e elásticas, serão modelados 
os diversos tipos de ações (carga na fronteira e no domínio, assentamento de apoio, temperatura e 
tensões iniciais). Serão apresentados ao aluno os métodos de refinamentos h, p, r e 
autoadaptativos. O aluno será alertado para os diversos tipos de erros de aproximação, modelação 
física, etc., e de utilização de software. Os elementos finitos usados têm comportamento elástico 
linear. Complementarmente é tratada a análise plástica de pórticos e lajes, os teoremas cinemático, 
estático e de unicidade, a identificação de secções críticas, carga de cedência e os diversos 
mecanismos de colapso (múltiplos ou parciais). A formulação matricial será também apresentada 
por constituir uma boa sistematização dos métodos. A análise geometricamente não-linear e 
Instabilidade bifurcacional serão apresentadas exclusivamente para aplicação em estruturas 
reticuladas, planas, com determinação de carga crítica e trajetórias de equilíbrio, utilizando o 
método iterativo de Newton-Raphson ou o método da Matriz Secante. 
A estrutura da unidade curricular é coerente, dado que existe uma evolução nos tópicos 
apresentados, ao nível da complexidade de elementos, do comportamento material e 
comportamento geométrico. Com esta unidade curricular, o aluno ficará com as competências 
necessárias, para o emprego do método dos elementos finitos, e da análise plástica limite nas 
restantes unidades curriculares no âmbito da teoria de estruturas e dimensionamento estrutural. 
 

Metodologias de ensino (avaliação incluída):  
Apresentação das aulas com recurso a slides PowerPoint, os quais são fornecidos no início da 
semana em ficheiro tipo pdf aos alunos. A apresentação teórica de cada tema é seguida da 
exemplificação com exercício já resolvido. Resolução autónoma de outros exercícios com recurso 
aos programas; Scilab, Q7Q8Q9-Estados planos de tensão e deformação (desenvolvido por um dos 
docentes) e SAP2000. 
A avaliação será constituída por atividades desenvolvidas no Moodle e momentos de avaliação. As 
atividades do Moodle serão desenvolvidas com caráter regular, ao longo do semestre, incluindo 
resolução de exercícios ou questionários e com um peso de 15%. 
A avaliação contínua será constituída por 2 testes individuais, com pesos de 40 e 45%. 
A avaliação por exame tem um peso de 85%, podendo ser realizado em 1ª Época/Época normal ou 
2ª Época/Época de recurso. 
A nota final considerará a melhor das duas: (Média Testes/Exame)*0.85+Moodle*0.15 ou (Média 
Testes/Exame) 
 



Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular:  

Após uma revisão prévia das matérias associadas à mecânica dos sólidos, será apresentada ao aluno 
uma introdução à elasticidade plana, designadamente no cálculo de campos de deslocamentos, 
deformações e tensões, para análise de estados planos de tensão e deformação. São estabelecidas 
as relações de equilíbrio, compatibilidade e constitutivas. 
Posteriormente, será feita a introdução ao Método dos Elementos Finitos, ao nível dos tipos 
elementares, seguida da formulação propriamente dita, ao nível matricial. Será apresentada a 
utilização de funções de aproximação com recurso ao programa SciLab, permitindo ao aluno a 
visualização gráfica das mesmas. Serão utilizados refinamentos h e p. Para além da ação por carga 
e/ou deslocamento será lecionada ao aluno a análise dos efeitos da ação da temperatura e 
assentamentos de apoio. Após a aprendizagem pelo aluno, dos tipos de elementos lineares e 
bilineares, será apresentada a formulação de elementos de laje fina e espessa, através das 
formulações de Kirchoff e Reissner-Mindlin.  
Serão apresentados ao aluno os conceitos básicos de análise plástica, com determinação da 
localização de secções críticas e possíveis mecanismos. Resolução de problemas de aplicação em 
pórticos planos recorrendo ao SciLab, ao programa Q7Q8Q9 no caso de paredes e ao programa 
SAP2000 no caso de lajes. 
Paralelamente à lecionação, o aluno irá desenvolver um trabalho prático, com aplicação da matéria, 
com esclarecimento de dúvidas por e-learning e em tutoria. 
A parte final da matéria é composta por análise de não-linearidade geométrica, com instabilidade 
bifurcacional e instabilidade por ponto limite. Será lecionada a determinação de carga critica e de 
trajetórias de equilíbrio, recorrendo aos métodos de Newton-Raphson e da Matriz Secante. 
 

Bibliografia principal:  
Apontamentos do docente 
Portela, A., Charafi, A., Finite Elements Using Maple – A Symbolic Programming Approach, Springer, 
Berlin, 2002; 
Zienkiewicz, O.C., Morgan, K., Finite Elements and Approximation, John Wiley & Sons, New York, 
1983; 
Brebbia, C.A., Connor, J.J., Finite Elements for Fluid Flow, Butterworths, London 1975; 
Bath, K.J., Wilson, E.L., Numerical Methods in Finite Element Analysis, Prentice Hall, New Jersey, 
1976; 
Richard L. Burden, J. Douglas Faires, Numerical Analysis, Brooks/Cole, 1997; 
Heitor Pina, Métodos Numéricos, McGraw-Hill, 1995; 
Steven C. Chapra; Raymond Canale, Numerical Methods for Engineers, McGraw-Hill, 1990; 
J.N.Reddy; Finite Elemet Method, McGraw-Hill , 2nd Ed., 1993; 
Tirupathi Chandrupatla, Ashok Belengu; An introduction to the Finite Elements in Engineering, 
Pentice Hall International, 1991; 
O.C. Zienkiewicz; El Método de los Elementos Finitos, Ed. Reverté,1982; 
Robert Cook; Finite Element Modeling for Stress Analysis, Ed. John Wiley & Sons, 1995. 
 

 



  

 

MESTRADO EM ENGENHARIA CIVIL 

 

 

Unidade Curricular:  

Obras Geotécnicas 
 

Docente responsável: 

Marco António Ludovico Marques (IPS) – 52,5 h 
 

Outros docentes que lecionam a unidade curricular:  

Elisa Maria de Jesus da Silva (UALg) - 52,5 h 
 

Objetivos de aprendizagem da unidade:  

A UC em causa visa o aprofundamento e consolidação dos conhecimentos adquiridos nas U.C. de 
Geologia de Engenharia, Mecânica dos Solos e Fundações e Contenções, bem como à integração e 
interligação dos diversos fatores e aspetos que estão relacionados com o dimensionamento de 
Obras Geotécnicas. Aplicação das Normas Portuguesas, EC7: NP EN 1997 – parte 1, NP EN 1997 – 
parte 2, EC8: NP EN 1998 – parte 5 e EC0: NP EN 1990, no dimensionamento geotécnico, com 
particular incidência nas fundações diretas, indiretas e estabilidade de taludes. 
Aptidões e competências: pensamento organizado e sistemático; capacidade de análise, espírito 
crítico e sentido inovador; raciocínio indutivo; utilização dos dados da literatura técnica, científica e 
sua contextualização; trabalho em equipa; conceção de soluções, pesquisa e seleção da informação 
necessária para a sua fundamentação; elaboração de propostas consistentes e coerentes para a 
resolução de problemas; concretização de projetos de engenharia civil. 
 

Conteúdos programáticos:  

1. Caracterização geotécnica. EC7: EN1997 - parte 2 (1 semana). 
2. Parâmetros de resistência e de deformabilidade dos solos. Ensaios in situ versus ensaios em 
laboratório. Ensaios de campo e a sua importância no projeto geotécnico: SPT, CPT, CPTU, DP, FVT, 
CHST, PLT, MPT, CSBPT, MDT (2 semanas). 
3. Fundações superficiais. Revisões. Tipos de fundações. Critérios de segurança. Capacidade 
resistente. Estimativa de assentamentos. Verificação de segurança, no âmbito do EC7: NP EN1997 - 
parte 1, assistida por ensaios laboratoriais e in situ. (3 semanas) 
4. Fundações profundas. Disposições regulamentares do EC7-parte 1. Capacidade resistente de uma 
estaca isolada através de métodos analíticos e de ensaios no terreno. Estacas em grupo. (4 
semanas). 
5. Avaliação do potencial de liquefação dos solos. Aplicação do EC8: NP EN1998 - parte 5. (2 
semanas) 
6. Técnicas para melhoria e reforço de fundações. (1 semana) 
7. Métodos simplificados para análise da estabilidade de taludes. (2 semanas) 



 

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular:  

Os conteúdos programáticos da UC Obras Geotécnicas, permitem a consolidação dos 
conhecimentos adquiridos anteriormente em UCs da especialidade de geotecnia, uma vez que aqui 
serão integrados em problemas práticos. Deste modo, as matérias do 1º ciclo de estudos serão 
relembradas e aplicadas no decorrer da resolução dos exercícios, identificando-se as mesmas, e 
observando-se como estas se encontram interligadas e não desconectas. Paralelamente, será 
necessário transmitir novos conhecimentos, por forma a conseguir solucionar problemas e 
dimensionar estruturas geotécnicas mais complexas, ou sujeitas a outro tipo de ações, tal como seja 
a ação sísmica. Nesse sentido, serão: 
Apresentados novos ensaios de campo, sua aplicabilidade, quais os parâmetros geotécnicos que se 
obtêm, quer após correção dos resultados, quer por correlações (parâmetros derivados), e sua 
adequabilidade no dimensionamento geotécnico, segundo o EC7: EN 1997 - parte 2.  
Identificadas as combinações a ter em consideração para a verificação dos estados limites últimos e 
estados limites de utilização de obras geotécnicas, nomeadamente fundações superficiais, 
profundas, muros de suporte e estabilidade de taludes, de acordo com o EC7: NP EN1997 - parte 1 e 
EC0: NP EN1990, bem como os limites de deformações aceitáveis para os vários tipos de estruturas. 
Explicados os ensaios que permitem a verificação da análise da integridade das estacas após 
construção das mesmas, bem como a metodologia proposta no EC7 – parte 1 para o 
dimensionamento geotécnico destes elementos com base nos ensaios de carga realizados “in-situ”.    
Apresentados os critérios para avaliação do potencial de liquefação dos solos, tendo por base o EC8: 
NP EN1998 - parte 5, e algumas técnicas para melhoria de terrenos e reforço de fundações. 
Abordados métodos simplificados para análise da estabilidade de taludes, sendo ainda indicados 
softwares freeware para situações mais complexas, que o discente deverá explorar e aplicar. 
Sempre que possível as aulas serão complementadas com fotografias e vídeos de ensaios, e de 
aspetos relacionados com a execução deste tipo de obras geotécnicas. 
 

Metodologias de ensino (avaliação incluída):  
Na UC de Obras Geotécnicas será dada maior ênfase à componente prática, nunca se descurando os 
conceitos teóricos que fundamentam a aplicação das metodologias de cálculo. Assim sendo, as 
aulas presenciais serão de cariz teórico e prático (TP) (2,5h/semana), complementadas por aulas 
práticas laboratoriais (PL) (0,5h/semana), e aulas em ambiente e-learning (EL) (0,5h/semana), onde 
serão propostos exercícios, bem como a leitura e análise de artigos técnico-científicos. Nas aulas 
tutoriais (1h/semana), os discentes terão oportunidade de aplicar os conceitos anteriormente 
transmitidos, com supervisão do docente. Serão propostos 2 trabalhos (1 individual + 1 em equipa), 
sendo atribuída 20% da classificação final após entrega dos mesmos. Os restantes 80% serão 
obtidos através da realização de 2 testes durante o semestre, ou do Exame da Época 
Normal/Recurso/Especial, com a classificação mínima de 9,5 valores. A classificação final 
corresponderá apenas às dos exames, caso o aluno não cumpra os requisitos anteriores. 
 

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular:  

A revisão das matérias lecionadas no âmbito das UC de Geologia de Engenharia, Mecânica dos Solos 
e de Fundações e Contenções do 1º ciclo, realizada no decurso das aulas teórico-práticas 
presenciais, permitem contribuir para a consolidação dos conhecimentos adquiridos naquelas UCs. 
O aprofundamento e a aquisição dos novos conhecimentos serão, de igual modo, adquiridos nas 
aulas teórico-práticas, mas também através de elementos disponibilizados na plataforma da tutoria 
eletrónica (moodle), e consolidados na realização dos trabalhos práticos propostos no decorrer do 
semestre. Pelas razões anteriormente apontadas, os alunos deverão comparecer nas aulas teórico e 
práticas, e realizar os 2 trabalhos práticos, de modo a usufruírem da avaliação contínua por testes e 



trabalhos.   
O trabalho de grupo permitirá desenvolver competências e capacidade de coordenação e trabalho 
em equipa, essencial em projetos de engenharia civil pela sua diversidade e abrangência, devendo 
ser apresentadas várias soluções consistentes e coerentes para o problema colocado, e 
fundamentar as mesmas.  
O trabalho individual passará pela análise de um artigo técnico e científico, com o intuito de 
introduzir o estudante na atividade de pesquisa, de forma organizada e sistemática, de aguçar a  sua 
capacidade de análise e espírito crítico, e permitir a utilização dos dados da literatura técnica e 
científica no desenvolvimento de futuros trabalhos de investigação. 
O recurso à plataforma moodle e ao ambiente e-learning, contribuem para uma maior interação 
entre os discentes através dos fóruns, onde o debate é aberto a todos, e soluções e ideias para a 
resolução dos casos práticos são alvo de análise pelos colegas e pelo próprio docente. 
A disponibilização on-line de exercícios resolvidos, e de elementos adicionais aos fornecidos no 
decorrer das aulas, tais como fotografias e vídeos de aspetos construtivos relacionados com a 
execução deste tipo de obras geotécnicas, contribuirão para o constante acesso dos alunos à 
plataforma. 
 

Bibliografia principal:  
Bowles, J. (1996). Foundation Analysis and Design. 5th edition, McGraw-Hill. 
Braja Das, M. (2006). Principles of Geotecnical Engineering. 6th edition, Thomson-Engineering. 
Craig, R. (1997). Soil Mechanics. 6th edition, E  FN SPON. 
Fleming, K.; Weltman, A.; Randolph, M.; Elson, K. (2009). Piling Engineering. 3rd edition. Taylor & 
Francis. 
Matos Fernandes, M. (1995). Mecânica dos Solos. Vol. 2, FEUP. 
Silvério Coelho (1996). Tecnologia de Fundações. Edições E.P.G-E. 
Tomlinson, M. (1994). Pile design and construction practice. 4th edition. E & FN SPON. 
NP EN1990: 2009. EUROCÓDIGO 0: Bases para o projeto de estruturas. IPQ. Portugal. 
NP EN1997-1: 2010. EUROCÓDIGO 7: Projeto geotécnico. Parte 1: Regras gerais. IPQ. Portugal. 
EN1997-2: 2007. EUROCODE 7: Geotechnical design. Parte 2: Ground investigation and testing. CEN. 
Brussels. 
NP EN1998-5: 2010. EUROCÓDIGO 8: Projeto de estruturas para resistência aos sismos. Parte 5 – 
Fundações, estruturas de suporte e aspetos geotécnicos. IPQ. Portugal. 
 

 



  

 

MESTRADO EM ENGENHARIA CIVIL 

 

 

Unidade Curricular:  

Obras Hidráulicas Urbanas 
 

Docente responsável: 

Jorge Manuel Guieiro Pereira Isidoro (UALg) – 52,5h 
Rita Sofia Salgado Brito (IPS) – 52.5h 
 

Outros docentes que lecionam a unidade curricular:  

 
 

Objetivos de aprendizagem da unidade:  

Pretende-se que a unidade curricular de Obras Hidráulicas Urbanas permita transmitir 
conhecimentos específicos nos domínios da conceção, dimensionamento e projeto de estruturas e 
obras hidráulicas em espaço urbano. Serão também transmitidos conhecimentos avançados no 
domínio da integração de soluções de controlo na origem, LIDs (Low Impact Developments) e outras 
medidas de gestão, prevenção e mitigação de cheias urbanas, permitindo assim conferir 
conhecimentos específicos de engenharia no domínio das cheias urbanas. 
 

Conteúdos programáticos:  

1. Introdução. Sistemas hidráulicos urbanos.  
1.1. Urbanização e suas consequências nos sistemas hidráulicos. 
2. Análise, controlo, avaliação e reabilitação de sistemas de saneamento urbano. 
2.1. Sistemas de abastecimento de águas. 
2.2. Sistemas de drenagem de águas residuais domésticas, comerciais e industriais. 
2.3. Sistemas de drenagem de águas pluviais. 
3. Integração de linhas de água em meio urbano. 
3.1. Exemplos, possíveis soluções e respetivos problemas e vantagens. 
3.2. Integração na paisagem urbana. 
3.3. Modelação computacional da hidrodinâmica. 
3.4. Materiais e soluções de projeto. 
4. Desenvolvimento urbano de baixo impacte. 
4.1. Planeamento e avaliação de possíveis soluções. 
4.2. Dispositivos de controlo de águas pluviais. 
4.3. Avaliação do desempenho de soluções implementadas. 
5. Gestão, prevenção e mitigação de cheias urbanas. 
5.1. Legislação nacional, comunitária e internacional. 
5.2. Delimitação de zonas potencialmente inundáveis. 
5.3. Avaliação e classificação do risco de cheia. 



 

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular:  

Esta unidade curricular pretende garantir que os futuros profissionais sejam profundamente 
conhecedores dos domínios abordados. Estes profissionais deverão estar aptos a resolver os 
desafios deste domínio de especialidade de forma estruturada, rigorosa e a abordar de forma 
multidisciplinar problemas de engenharia civil, enquadrando-os nos respetivos contextos técnico-
científicos, económico, social e ambiental. Deverão ser capazes de comunicar de forma racional os 
resultados do seu trabalho à comunidade técnica e à sociedade em geral, realçar as capacidades de 
liderança, empreendedorismo e de trabalho em equipa, tendo em conta os contextos económicos e 
competitividade internacional. 
Os conteúdos programáticos, que incidem sobre diversos tipos de obras e estruturas hidráulicas em 
meio urbano (e.g., redes de saneamento, passagens hidráulicas) permitem atingir os objetivos de 
aprendizagem da unidade curricular. A forte componente dos conteúdos programáticos centrada na 
problemática das cheias urbanas, que inclui aspetos desde a conceção de soluções de engenharia à 
avaliação das soluções já implementadas, vai ao encontro dos objetivos da unidade curricular nesta 
temática. 
Os conteúdos programáticos formam um todo coerente pois permitem enquadrar, na perspetiva do 
engenheiro civil, os diferentes aspetos do ciclo urbano da água com particular relevância para a 
profissão. 
 

Metodologias de ensino (avaliação incluída):  
Aulas teóricas e teórico-práticas com exposição de matérias relevantes para os conteúdos 
programáticos, discussão de casos práticos, elaboração de modelos computacionais e discussão de 
casos práticos. 
Aulas tutoriais com apoio aos alunos na realização de trabalhos práticos. 

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular:  

As metodologias de ensino estão em coerência com os objetivos da unidade curricular dado que a 
metodologia expositiva conjugada com a realização de trabalhos práticos e a discussão dos mesmos 
possibilita atingir todos os objetivos da unidade curricular. 
A metodologia expositiva permite transmitir um conjunto de conhecimentos de nível avançado e a 
realização de trabalhos práticos com forte incidência na modelação computacional de escoamentos, 
conceção e dimensionamento de soluções de engenharia para as situações em análise, permite aos 
alunos familiarizarem-se com as ferramentas (e.g., software) e processos (e.g., soluções de projeto) 
com que irão lidar em ambiente profissional. 
Os métodos de avaliação, nos quais os alunos serão obrigados a demonstrar terem adquirido os 
conhecimentos associados aos diferentes capítulos do programa, permitem aferir se a totalidade 
dos objetivos foi alcançada. 
 

Bibliografia principal:  
Bergue, J.M.; Ruperd, Y. – Stormwater Retention Basins. Taylor & Francis Group, 2000. 
Brunner, G.W. – HEC-RAS River Analysis Stormwater Management Model, version 4.1, Users's 
manual. US Army Corps of Engineers, 2010. 
Fergunson, B.K. – Introduction to Stormwater: Concept, Purpose, Design. Wiley, 1998. 
Lencastre, A. – Hidráulica Geral. Hidroprojecto, 1983. 
LNEC – Águas e Esgotos em Loteamentos Urbanos (ICT Especialização Aperfeiçoamento Hidráulica 
Sanitária). LNEC, 2000. 
Marques, J.A.A.S.; Sousa, J.J.O. – Hidráulica Urbana - Sistemas de Abastecimento de Água e de 



Drenagem de Águas Residuais, 3ªEd., Imprensa da Universidade de Coimbra, 2008.  
Quintela, A. – Hidráulica, 9ª Ed., Fundação Calouste Gulbenkian, 2005. 
Rossman, L. – SWMM Stormwater Management Model, version 5.0, User’s manual. US 
Environmental Protection Agency, 2005. 
USEPA – Low Impact Development (LID), A Literature Review. US Environmental Protection Agency, 
2000. 

 



  

 

MESTRADO EM ENGENHARIA CIVIL 

 

 

Unidade Curricular:  

Planeamento e Gestão Avançada de Empreendimentos 
 

Docente responsável: 

Manuela Timóteo Fernandes (IPS) – 52,5h 
Maria de Fátima Silva Marques Tavares Farinha (UALg) 
 

Outros docentes que lecionam a unidade curricular:  

 
 

Objetivos de aprendizagem da unidade:  

Identificar o modo como se estruturam as organizações, a sua maturidade, os seus principais ativos 
e como surgem, se selecionam e se organizam os empreendimentos, no contexto global em que 
desenvolvem a sua atividade. 
Identificar as partes interessadas, avaliar o seu impacto e planificar a comunicação com as mesmas. 
Avaliar as necessidades, definir objetivos, identificar restrições, planear a execução de projetos 
multidisciplinares, definindo o seu âmbito, pacotes de trabalho e atividades, identificação da equipa 
e atribuição de responsabilidades para a sua execução. 
 
Planear, analisar, avaliar e controlar o desempenho, em termos integrados o âmbito, prazo, custo e 
risco do empreendimento, através da utilização de metodologias e ferramentas informáticas. 
Analisar modelos de contratação não tradicionais no setor da construção civil. 
Identificar e avaliar as principais competências do gestor de empreendimentos e o seu 
desenvolvimento e amadurecimento ao longo da sua carreira profissional. 
 

Conteúdos programáticos:  

Capítulo 1 - INTRODUÇÃO  
Análise do setor da Engenharia e Construção Civil e tendências futuras de desenvolvimento. 
Capítulo 2 - ORGANIZAÇÕES 
A organização, estrutura e níveis de maturidade, fatores ambientais e ativos de processos. Tipos de 
planeamento, origem e organização de portfólios, programas e projetos.  
Capítulo 3 – PROCESSOS 
Gestão da Integração: Iniciação, objetivos e requisitos. Priorização e seleção de Projetos.  
Gestão do Âmbito: WBS, OBS e matriz responsabilidades.  
Gestão do Tempo: Atividades, sequência, recursos, durações, calendarização. Método PERT. 
Gestão de Custos: Estimativa de custos e orçamento. EVM.  
Gestão da Comunicação e Partes interessadas. 
Gestão de Risco: Definição e identificação de riscos. RBS. Análise qualitativa e análise quantitativa, 



resposta e controlo. Software de análise e gestão de risco. 
Gestão da Contratação. 
Capítulo 4 - COMPETÊNCIAS DO GESTOR  
Conceito de competência. Avaliação de Competências técnicas, comportamentais e contextuais. 

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular:  

Os conteúdos programáticos permitem ao estudante: 
Desenvolver os processos cognitivos, comportamentais e contextuais associados ao trabalho em 
organizações e equipas pluridisciplinares de engenharia e construção civil, compreender, enquadrar 
e organizar os objetivos do projeto, na sua relação com a sociedade, com as partes interessadas, 
organizar e gerir os membros da sua equipa de projeto. 
Conhecer, sistematizar e treinar os mais avançados métodos, técnicas e ferramentas, em termos de 
gestão de integração, gestão do âmbito, gestão do tempo, gestão do custo, gestão do risco, gestão 
da comunicação e gestão da contratação, com vista à compreensão, a aplicação, análise, avaliação, 
controlo e criação de elementos relativos ao planeamento e gestão de empreendimentos. 
Compreender a analisar as perspetivas de futuro do setor de engenharia e construção civil e de 
desenvolvimento de competências intrapessoais e interpessoais para a sua futura carreira 
profissional. 
 

Metodologias de ensino (avaliação incluída):  
Aulas teórico-práticas e atividades de E-Learning. 
Avaliação 95% por dois testes ou exame e 5% atividades de E-Learning. 

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular:  

Aulas teórico-práticas:  
Expositivas e interativas com recurso a meios audiovisuais e/ou a outros e em que se procura 
estimular o raciocínio, o espírito crítico dos alunos, o autoconhecimento, a capacidade de 
comunicação, e a descoberta experimental das competências do gestor de empreendimentos.  
Aplicativas de metodologias e ferramentas no contexto, para a análise e controlo do desempenho 
em termos de âmbito, de duração, de custo e do risco. 
Laboratório de informática de utilização avançada do Microsoft Project e de software de gestão de 
risco, com vista à descoberta experimental das novas tecnologias de informação e de comunicação;  
Atividades de E-Learning: 
Trabalhos práticos de pesquisa, teste e apresentação de metodologias e ferramentas informáticas. 
Atividades assíncronas, com vista a estimular da pesquisa, análise, avaliação e comentário de temas 
e conceitos no âmbito da temática. 
Atividades síncronas, com vista ao acompanhamento do desenvolvimento e estudo das respetivas 
temáticas. 
 

Bibliografia principal:  
Feio, Rui — Gestão de Projetos com o Microsoft Project 2007 — FCA, Editora de Informática, 2008. 
Walker, Anthony — Project Management in Construction — Blackwell Publishing, 2004. 
PMBOK – Project Management Body of Knowledge. PMI – Project Management Institute, 2008. 
Construction Extension to a Guide to the Project Management Body of Knowledge. PMI – Project 
Management Institute, 2000. 
Practice Standard for Earn Value Management. PMI – Project Management Institute, 2005. 
Practice Standard for Work Breakdown Structures. PMI – Project Management Institute, 2006. 
ICB 3.0 IPMA Competence Baseline. IPMA – International Project Management Association, 2006. 
LIentz, Bennet P. et al. – Project Management for the 21st Century – 3th Edition. Elsevier, 2002. 



Roldão, Victor Sequeira – Gestão de Projetos. Monitor, Lisboa, 2007. 
Miguel, António – Gestão Moderna de Projetos. FCA, Editora Informática, 2009. 
Pissarra, Nuno – Apontamentos das aulas de PGAE. ESTBarreiro, Barreiro, 2011. 

 



  

 

MESTRADO EM ENGENHARIA CIVIL 

 

 

Unidade Curricular:  

Projeto de Estruturas   
 

Docente responsável: 

João Manuel Carvalho Estêvão (UAlg)  – 26,25h 
Cristina Cruz Ferreira de Oliveira (IPS) – 52,5h 
 

Outros docentes que lecionam a unidade curricular:  

Cláudio Semião (UAlg) – 26,25h 
 

Objetivos de aprendizagem da unidade:  

Pretende-se com esta unidade curricular dar uma formação básica de dimensionamento de edifícios 
de betão armado com vista à elaboração de projetos de estabilidade. Consolidar e agregar a 
formação nas áreas de estruturas e betão armado e capacitar a sua articulação com a formação nas 
áreas de construção, dirigindo-os na elaboração de um produto final: o projeto de estruturas. 
Capacitar o uso de ferramentas de cálculo automático e de desenho assistido por computador. 
Desenvolver um espírito crítico relativamente às fases de desenvolvimento, nomeadamente de 
modelação e de análise e verificação de resultados. Estruturar e representar a informação 
constituinte de um projeto. 
 

Conteúdos programáticos:  

Fatores condicionantes do projeto de estruturas. Tipos de sistemas estruturais. Ações em edifícios 
(Eurocódigos 0, 1, 7 e 8). Conceção estrutural: cargas e deformações impostas; ações horizontais; 
sistemas estruturais de pavimentos. Pré -dimensionamento de elementos estruturais. Modelos para 
análise de esforços em estruturas sob ações verticais e horizontais. Conceção de edifícios em 
regiões sísmicas. Capacidade de dissipação de energia e níveis de ductilidade. Aspetos específicos 
de dimensionamento e pormenorização de estruturas de ductilidade média (DCM) e melhorada 
(DCH) no contexto do Eurocódigo 8. Introdução ao dimensionamento de estruturas de madeira. 
 

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular:  

Inicialmente são abordados os diversos tipos de sistemas estruturais vulgarmente usados em 
edifícios de betão armado. Segue-se a revisão dos diversos tipos de ações que podem atuar sobre 
os edifícios. Estes tópicos serão o enquadramento para que seja abordada a conceção estrutural. 
Serão apresentadas algumas regras de pré-dimensionamento. Em seguida serão abordados diversos 
modelos para a análise de estruturas de edifícios (com diferentes níveis de sofisticação), para que 
os alunos adquiram uma visão global sobre o problema. A conceção de edifícios em zonas sísmicas 
terá especial atenção, designadamente a escolha das soluções estruturais que melhor se ajustem às 



características dos terrenos de fundação, ao tipo de regularidade do edifício (em planta e em altura) 
e ao nível de ductilidade que se pretende explorar. Por fim, alguns aspetos sobre o 
dimensionamento de cofragens também serão abordados. 

Metodologias de ensino (avaliação incluída):  
Exposição geral das matérias com recurso a apresentações (com imagens e animações) em 
PowerPoint. Apresentação de exemplos resolvidos. Utilização de programas informáticos de análise 
dinâmica linear de estruturas. As aulas práticas irão decorrer em salas de informática, onde os 
alunos utilizarão, autonomamente, programas de cálculo automático para resolução de problemas 
práticos. A avaliação será composta por um trabalho prático de grupo (relativo ao 
dimensionamento de um edifício). O trabalho de grupo será alvo de uma defesa oral. 
 

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular:  

A exposição das matérias com animações e fotografias, para além da mera apresentação dos 
métodos de cálculo, permite motivar o aluno para as matérias lecionadas. A utilização de programas 
de cálculo automático nas aulas (de análise dinâmica linear) permite fazer a ligação entre as 
matérias teóricas e a sua aplicação prática, o que se enquadra no contexto do ensino politécnico. A 
realização do trabalho prático tem como objetivo a facilitação da aquisição, por parte dos alunos, 
das competências previamente estipuladas. Desta forma, é incentivada a capacidade de trabalho 
em grupo (durante a realização do trabalho de grupo). Este contexto de aprendizagem, baseado na 
resolução de casos práticos, reforça a aquisição das competências do saber fazer, que se pretende 
que o aluno venha a adquirir. 
 

Bibliografia principal:  
FARDIS, M. (2009) – Seismic Design, Assessment and Retrofitting of Concrete Buildings. Springer. 
ELNASHAI, A. ; SARNO, L. D. (2008) - Fundamentals of Earthquake Engineering. Southern Gate, 
Chichester, UK: John Wiley & Sons, Lta. 
THONIER, H. (1996) - Conception et Calculs des Structures de batiments. Presses de l'École 
Nationale des Ponts et Chaussées. 
IPQ (2009) – NP EN 1990. Eurocódigo: Bases para o projeto de estruturas. Caparica, Portugal. 
 

 



  

 

MESTRADO EM ENGENHARIA CIVIL 

 

 

Unidade Curricular:  

Projeto de Estruturas Metálicas e Mistas 
 

Docente responsável: 

Rui Carlos Gonçalves Graça e Costa (UALg) – 26,25h 
Pedro Miguel Pereira Salvado Ferreira (IPS) – 52,5h 
 

Outros docentes que lecionam a unidade curricular:  

Vitor Manuel Lopes de Brito Saraiva Barreto (UALg) – 26,25h 
 

Objetivos de aprendizagem da unidade:  

Os alunos que frequentam esta unidade curricular já têm alguns conhecimentos e competências no 
âmbito das estruturas metálicas e mistas. Pretende-se agora que as aprofundam e alarguem para 
matérias ainda não abordadas no Curso, e, que adquiram em pleno competências para realizar 
projetos de estruturas metálicas e mistas. A formação incidirá particularmente na verificação de 
segurança de peças da classe 4, nomeadamente a instabilidade da alma de vigas ao corte e sua 
resistência a cargas transversais pontuais, à interação de esforços na secção e ao longo das vigas, 
colunas e vigas coluna. Perspetiva-se também a análise global elástica de pórticos com ligações 
semirrígidas e a análise global plástica. Em relação às estruturas mistas pretende-se tratar da 
verificação de segurança de lajes e vigas mistos aço-betão e ligações mistas. 
 

Conteúdos programáticos:  

1. Estruturas Metálicas (5 semanas) 
Conceitos Fundamentais de fenómenos de instabilidade placas. Resistência de secções de classe 4 à 
flexão composta e desviada. Torção e empenamento. Verificação de segurança à torção. Influência 
do esforço transverso. Verificação de segurança de colunas, vigas e colunas-viga de classe 4. 
2 Estruturas Mistas aço betão (6 semanas) 
Conceitos fundamentais. Dimensionamento de vigas mistas com conexão parcial e influência desta 
nos restantes esforços atuantes resistentes e deformações. Pilares mistos. Resistência à flexão, 
compressão e esforço transverso. Lajes mistas. Chapas perfiladas e conexão. Resistência à flexão e 
esforço transverso. Fases construtiva e de serviço. Disposições construtivas para todos os 
elementos indicados. 
3. Ligações (3 semanas) 
Conceitos Fundamentais. Método das componentes. Ligações viga-pilar. Bases de montantes. 
Ligações em estruturas trianguladas. 
 



Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular:  

Na unidade curricular, é dado alguma ênfase à demonstração da realização de vários projetos de 
estruturas Metálicas e Mistas, com apresentação de casos reais, que exemplificam aos estudantes 
as razões formais da sua conceção e outros aspetos da sua execução em obra. Embora seja usual 
em pontes também em edifícios de grande vão podemos ter vigas soldadas, onde o fenómeno de 
encurvadura da alma ao corte é potencial, e por isso deve ser objeto de estudo na disciplina. Muitas 
vezes por razões económicas, justifica-se a utilização de peças em aço enformado a frio, como em 
madres, as quais são de secção esbelta da classe 4 e daí a sua abordagem. Justifica-se a análise 
plástica de pórticos de em naves industriais assim como as ligações semirrígidas por conduzirem a 
maior economia. É então necessário conceber ligações em resistência e rigidez, providenciadas pelo 
método das componentes. As estruturas mistas têm tido particular sucesso nas construções 
comerciais, devido à rapidez de construção onde o papel das lajes e vigas mistas é relevante. 
Justificamos assim a coerência entre os conteúdos programáticos e os objetivos desta unidade 
curricular, que complementam a formação no domínio das estruturas metálicas e mistas do 
presente Curso. 
 

Metodologias de ensino (avaliação incluída):  
Apresentam-se os fundamentos teóricos com base na exposição de slides. Sempre que possível 
apresentam-se fotografias de situações reais de obra que esclareçam os temas em análise. Em 
algumas aulas apresentam-se casos reais indicando aspetos da conceção dos edifícios e da sua 
execução em obra. Estas informações são importantes para que os alunos tomem decisões 
acertadas no trabalho prático a desenvolver. Nas atividades práticas são efetuados exercícios tipo 
demonstrativos dos conceitos teóricos. Procura-se também que os alunos desenvolvam o raciocínio 
para que possam extrapolar o conhecimento para a situação real do seu trabalho. A avaliação 
consiste na realização de um trabalho em grupo com defesa oral, e de um teste teórico, com nota 
mínima de 8.0 valores em cada uma das componentes. Poderão repetir a parte teórica na data do 
Exame Normal. Haverá exames de Época Normal e de Recurso, com parte teórica e prática para 
quem não optou por trabalhos. 
 

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular:  

É disponibilizado no moodle o conteúdo programático da unidade curricular, o plano de aulas do 
semestre, testes tipo, um conjunto de exercícios práticos, e material de apoio. Nas duas primeiras 
semanas de aula são constituídos grupos de trabalho aos quais será fornecido o enunciado do 
trabalho. Na semana anterior ao da aula, é inserido no moodle, os slides dos conteúdos teóricos e 
práticos a serem trabalhados. Nas aulas a apresentação de diapositivos, sumariados, com exposição 
da matéria devidamente estruturadas e conclusões da aula, conjuntamente aos esquemas, 
diagramas e fotos apresentados, é sem dúvida um bom processo pedagógico. É sobrevalorizado 
pelo fato deste material ser disponibilizado previamente aos alunos. Nas aulas práticas após a 
resolução ou explicação de problemas que estão já algo resolvidos nas folhas de apoio dá-se apoio 
ao trabalho do semestre. Pretende-se que o grupo de trabalho tenha alguma autonomia, tente por 
si só resolver os problemas emergentes. Contudo a tutoria eletrónica estará disponível para 
esclarecimentos de dúvidas e para apoio aos trabalhos, além do horário de dúvidas dos docentes. 
 

Bibliografia principal:  
-Compilação de matéria da autoria do docente e outros autores. 
 -Siva, Luís Simões; Gervásio, Helena; Manuel de dimensionamento de estruturas metálicas: 
Métodos Avançados, CMM, 2007 
.-Calado, L. e Santos, J., Estruturas Mistas de Aço e Betão. IST Press  
-Simões da Silva, L. e Santiago, A. (editores), Manual de ligações metálicas, CMM, 2003. 



-EN 1993–1–3 Eurocode 3: Design of Steel Structures, Part 1.3: Supplementary rules for cold-formed 
members and sheeting, CEN,2004 
•-EN 1993–1–5 Eurocode 3: Design of Steel Structures, Part 1.5: Plated structural elements, CEN, 
2006. 
-CEN, EN 1993–1–8 Eurocode 3: Design of Steel Structures, Part 1.8: Design of Joints. CEN, 2005. 
-CEN, EN 1994–1–1 Eurocode 4: Design of Composite Steel and Concrete Structures, Part 1.1: 
General Rules and Rules for Buildings. CEN, 2004. 
 

 



  

 

MESTRADO EM ENGENHARIA CIVIL 

 

 

Unidade Curricular:  

Qualidade e Economia na Construção 
 

Docente responsável: 

Ana Margarida Armada Brás (IPS) – 26,25h 

Miguel José Pereira das Dores Santos de Oliveira (UAlg) – 26,25h 

 

Outros docentes que lecionam a unidade curricular:  

Rui Penha Pereira (UAlg) – 26,25h 

Manuela Timóteo Fernandes (IPS) – 26,25h 

 
Objetivos de aprendizagem da unidade:  

Analisar os conceitos, evolução, princípios gerais da qualidade, o SPQ e o estado de setor da 

construção civil. 

Analisar os sistemas e a documentação no âmbito da qualidade, o seu enquadramento e 

aplicabilidade no setor da construção civil. 

Analisar o modo de qualificação dos produtos, processos ou sistemas de pessoas e organizações. 

Analisar, avaliar e planificar de forma sistemática um processo ou um sistema no âmbito do setor da 

construção civil, integrando os princípios, normas, metodologias e ferramentas no âmbito da 

qualidade. 

Analisar os conceitos, evolução, princípios gerais da economia e funcionamento na sociedade e no 

setor da construção civil. 

Analisar os instrumentos económicos e de financiamento das organizações. 

Avaliar a viabilidade económica de projetos alternativos, através de análises custo/benefício; 

período de investimento e comportamento do decisor face à incerteza e ao risco. 

Aplicar ferramentas informáticas em estudos de viabilidade e cálculo financeiros. 

 

Conteúdos programáticos:  

Capítulo 1 - QUALIDADE  

Qualidade na Construção: Conceitos, evolução, princípios, SPQ e enquadramento com a Construção 

Civil.  

Normas ISO 9000: Vocabulário. Sistema de Gestão da Qualidade. Fluxogramas de Processos 

Construtivos. 

Auditorias a Sistemas de Gestão: NP EN ISO 19011:2003. 

Qualidade dos Produtos da Construção: Certificação e Homologação. Sistemas de comprovação da 

conformidade. Marcação CE. 

Marca de Qualidade do LNEC. 

Sistemas Integrados de Gestão. 

Capítulo 2 – ECONOMIA 



Economia na Construção: Conceitos, evolução, princípios. Procura, oferta, mercado e elasticidade. 

Macroeconomia e Microeconomia. O valor do tempo.  

Contabilidade: Demonstração Financeira. Análise de projetos de investimento. 

Mercado Imobiliário: Origem do valor e utilidade do imobiliário. Segmentos de mercado, localização 

de investimentos. 

Estratégia e Decisão do Investimento: Conceitos gerais. Comparação de investimentos. Modelos de 

decisões com incerteza e risco.  

Funções económicas e financeiras do Excel. 

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular:  

Os conteúdos programáticos permitem ao estudante: 

- Desenvolver os processos cognitivos e contextuais para a análise, avaliação e planeamento da 

qualidade de sistemas, processos ou produtos no contexto de organizações ou em equipas 

pluridisciplinares de engenharia e construção civil.  

- Compreender, aplicar, analisar e criar documentação do Sistema Português da Qualidade e de 

sistemas de gestão das organizações e equipas do setor da engenharia e construção civil. 

Compreender e analisar a economia ao nível da sociedade, através dos instrumentos da política 

económica. 

- Compreender e analisar a economia ao nível das organizações e de equipas de desenvolvimento 

de projetos de investimento no setor da construção. 

- Conhecer, sistematizar e treinar métodos, técnicas e ferramentas de análise de investimentos e 

apoio à decisão económica com incerteza e risco, utilizando ferramentas informáticas de apoio para 

a elaboração dos estudos de viabilidade. 

 

Metodologias de ensino (avaliação incluída):  
Aulas teórico-práticas e atividades de e-Learning 

Avaliação 25% por trabalho prático, 5% por apresentação do trabalho, 65% por exame e 5% 

atividades de E-Learning. 

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular:  

Aulas teóricas e teórico-práticas:  

Expositivas e interativas com recurso a meios audiovisuais e/ou a outros, em que se procura 

estimular o raciocínio, o espírito crítico dos alunos, o autoconhecimento e a capacidade de 

comunicação.  

Aplicativas de metodologias e ferramentas no âmbito da qualidade, da análise de projetos de 

investimento, decisões com incerteza e com a análise do comportamento do decisor face ao risco. 

Realização dos trabalhos práticos que constituem a avaliação da disciplina, com a orientação e 

acompanhamento do docente, estimulando-se as capacidades de analisar, pesquisar, avaliar, 

selecionar informação, sistematizar, planear, comunicar, criar soluções, trabalhar em equipa, 

organizar espacial, temporal e financeiramente as atividades em contexto de trabalho.;  

Atividades de E-Learning: 

Trabalhos de aplicação das funções económicas e financeiras do Microsoft Excel, desenvolvendo a 

utilização de ferramentas informáticas. 

Atividades assíncronas, com vista a estimular da pesquisa, análise, avaliação e comentário de temas 

e conceitos no âmbito da economia. 

Atividades síncronas, com vista ao acompanhamento do desenvolvimento e estudo das respetivas 

temáticas. 

 



Bibliografia principal:  
Neves, João César – O que é a economia?. Principia, Cascais, 2003 

Neves, João César – Introdução à Economia. Verbo, Lisboa, 2007. 

Figueiredo, Ruy – Manual de Avaliação Imobiliária. Visilis Editores, 2004. 

Bezelga, Artur, et al. – A Avaliação no Imobiliário. APAE, 1999 

Pissarra, Nuno, et al. – Apontamentos das aulas de QEC.  ESTBarreiro, Barreiro, 2011. 

Loforte Ribeiro, F. — Gestão da Qualidade e do Ambiente na Construção — Gestão da Qualidade e 

Ambiente na Construção, IST, 2003. 

Pinto, Abel; Soares, Iolanda – Sistemas de Gestão da Qualidade: Guia para a sua implementação. 

Edições Sílabo, Lisboa, 2010. 

Normas de Sistemas de Gestão (Qualidade e Ambiente), IPQ, 2001. 

Ravara, Artur, et al. – Qualidade na Construção. Ordem dos Engenheiros, 2000. 

 



  

 

MESTRADO EM ENGENHARIA CIVIL 

 

 

Unidade Curricular:  

Reabilitação Térmica e Acústica de Edifícios 
 

Docente responsável: 

Maria de Fátima Silva Marques Tavares Farinha (UAlg) – 26,25h 
Ana Margarida Armada Brás (IPS) – 52,5h 
 

Outros docentes que lecionam a unidade curricular:  

António Guerreiro Morgado André (UAlg) – 26,25h 
 

Objetivos de aprendizagem da unidade:  

Esta unidade curricular visa introduzir os alunos na atividade de projeto das especialidades de 
térmica e de acústica, de edifícios novos e de edifícios existentes alvo de reabilitação. Pretende-se 
ainda introduzir princípios da ventilação natural e elaborar projetos de ventilação natural em 
edifícios de habitação. 
Constitui uma introdução à prática profissional nestes domínios, habilitando os alunos de 
capacidade para analisar e conceber soluções adequadas a cada tipo de intervenção, nova ou de 
reabilitação. 
 

Conteúdos programáticos:  

Capítulo 1 – Térmica de Edifícios 
Estudo e análise pormenorizada do Regulamento das Características do Comportamento Térmico 
dos Edifícios (RCCTE) e do Sistema Nacional de Certificação Energética e da Qualidade do Ar nos 
edifícios (SCE). Reabilitação térmica de edifícios. Elaboração e discussão de projetos de 
comportamento térmico de edifícios novos e existentes. 
Capítulo 2 – Acústica de Edifícios 
Estudo e análise pormenorizados do Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios. Conforto 
sonoro e intervenções ao nível da minoração do ruído. Elaboração de projetos de condicionamento 
acústico de edifícios novos e existentes. 
Capítulo 3 – Ventilação Natural em Edifícios 
Critérios e princípios da ventilação natural. Elaboração e discussão de projetos de ventilação natural 
de edifícios segundo as normas e recomendações em vigor. 
 



Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular:  

A Unidade Curricular inicia-se com uma sucinta revisão das generalidades de térmica de edifícios e 
do RCCTE. Após essa revisão, pretende-se introduzir os alunos para os vários pormenores de 
aplicação que a ADENE tem vindo a esclarecer através das seus documentos técnicos de apoio aos 
projetistas e peritos de térmica. Após a apreensão destes conceitos, serão analisado vários casos 
práticos de aplicação, dando-se particular realce às metodologias e soluções de intervenção em 
edifícios existentes, atendendo a aspetos como a inércia térmica, a compatibilização com a 
arquitetura existente e custos. Os alunos consolidarão os seus conhecimentos através da realização 
dum projeto de térmica sobre um edifício existente.  
A acústica de edifícios constituirá o segundo capítulo da disciplina. À semelhança da térmica de 
edifícios, será efetuada uma sucinta revisão dos conceitos, generalidades e da legislação em vigor - 
DL 96/2008. Serão analisados vários casos práticos, sobretudo ligados ao edificado existente, 
nomeadamente no tratamento acústico de elementos construtivos (isolamento sonoro a sons 
aéreos e/ou sons de percussão). Analisam-se necessidades de isolamentos sonoros, tratamento de 
ruido proveniente de equipamentos eletromecânicos e estratégias de tratamento dos elementos 
construtivos. A qualidade sonora dos espaços e garantia da inteligibilidade sonora, será igualmente 
abordada, otimizando-se soluções que visem vários desempenhos. 
Os alunos consolidarão os seus conhecimentos através da realização dum projeto de Acústica sobre 
um edifício existente. 
O terceiro capítulo e mais sucinto, aborda a importância da ventilação natural, a sua conceção e 
implementação em edifícios novos e existentes, realçando-se a sua ligação ao RCCTE.  
Os alunos serão alertados para a necessidade de compatibilização dos projetos de Térmica, Acústica 
e Ventilação Natural. 
 

Metodologias de ensino (avaliação incluída):  
Aulas teórico-práticas e atividades de e-learning 
Depois de uma exposição de conceitos e metodologias por parte do docente, os projetos serão 
realizados com alguma autonomia, funcionando o professor como orientador. 
 
Avaliação: 
A avaliação consiste na realização de uma prova escrita presencial e de dois projetos: um de 
comportamento térmico e o outro de condicionamento acústico. Para aprovação é necessária a 
nota mínima de 9,5 valores em qualquer das provas. A nota final é obtida considerando o peso 0,6 
para a prova escrita presencial e os pesos 0,25 e 0,15 para os projetos de comportamento térmico e 
de condicionamento acústico, respetivamente. 

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular:  

A metodologia de ensino adotada nesta UC fornece ao aluno uma visão geral da problemática e 
depois por recurso ao desenvolvimento de projetos consolida, aprofunda e prepara para a prática 
profissional. A realização dos projetos que constituem avaliação da disciplina, conta com a 
orientação e o acompanhamento do docente, estimulando a capacidade de pesquisar, analisar, 
avaliar e propor soluções. As atividades de e-Learning podem ser assíncronas, com vista a estimular 
a pesquisa, análise, avaliação e procura de soluções ou síncronas, com vista ao acompanhamento 
do desenvolvimento dos projetos. Esta metodologia motiva e prepara os alunos na aquisição das 
competências definidas ao nível da compreensão dos conceitos e da sua aplicação prática. 
 

Bibliografia principal:  
A. Moret Rodrigues, A. Canha da Piedade e Ana Marta Braga, "Térmica de Edifícios", 1ª edição, 
Edições Orion, Amadora, 2009. 
Jorge Mascarenhas, Sistemas de Construção IX – Contributos para o cumprimento do RCCTE, 



detalhes construtivos sem pontes térmicas, Livros Horizonte, Lisboa, 2007. 
René Vitonne, "Bâtir - Manuel de la Construction" PPUR, Lausanne, 1996. 
P. Martins da Silva, "Acústica de Edifícios", LNEC, Lisboa, 1978. 
P. Martins da Silva, "A componente acústica na reabilitação de edifícios de habitação", LNEC, Lisboa, 
1998. 
Jorge Patrício, "Acústica nos Edifícios", 6ª edição, Verlag Dashofer, Lisboa, 2010. 
Jorge Patrício – “Reabilitação Acústica, Linhas Guia” – 2ª Edição, Verlag Dashöfer, 2010  
Decreto-Lei n.º 80/2006 
Decreto-Lei nº 78/2006 
Decreto-Lei n.º 96/2008 
João Carlos Viegas (1995). Ventilação natural de edifícios de habitação, LNEC 
NP 1037-1. Ventilação e evacuação dos produtos da combustão dos locais com aparelhos a gás. 

 



  

 

MESTRADO EM ENGENHARIA CIVIL 

 

 

Unidade Curricular:  

Tecnologia dos Materiais 

(UC opcional, lecionada na ESTBarreiro/IPS) 

Docente responsável: 

Cristiana Nadir Gonilho Pereira (IPS) – 52,5h 
Miguel José Pereira das Dores Santos de Oliveira – (UAlg) 
 

Outros docentes que lecionam a unidade curricular:  

 
 

Objetivos de aprendizagem da unidade:  

Transmitir conhecimentos relacionados com a diretiva dos produtos da construção. Fornecer 
conhecimentos técnico-científicos no domínio dos materiais de construção, designadamente betão, 
aço e alumínio, polímeros, materiais compósitos e novos materiais de construção, através da 
análise de matérias-primas, técnicas processamento, propriedades e sua avaliação, aplicações e 
normalização em vigor. Dotar os alunos de conhecimentos e competências relacionadas com a 
atividade experimental/laboratorial. 
Competências Específicas: 
Enunciar, interpretar e resolver problemas na área da engenharia  
Interpretar e utilizar manuais e outros documentos técnicos, na língua materna e outra  
Treinar para que possa exercer a sua profissão de engenheiro com capacidade de análise, espírito 
crítico e sentido inovador. 
Competências Gerais: 
Usa os dados da literatura técnica e científica  
Recolhe, analisa, problematiza e produz informação  
Organiza e planeia o trabalho  
Sabe trabalhar em equipa 
 

Conteúdos programáticos:  

Diretiva dos Produtos de Construção. 
Microestrutura e microquímica do cimento. Adições: pozolanas, escórias de alto-forno, cinzas 
volantes sílica de fumo, e outros materiais pozolânicos. Cimentos especiais. 
Betão: Estudo da composição e respetiva formulação pelo método das curvas de referência. 
Propriedades do betão fresco e endurecido. Caracterização do betão em laboratório. Betões 
especiais: autocompactável, reforçado com fibras, leve, colorido, ativado alcalinamente, com 
agregados reciclados, polimérico e projetado. 
Betuminosos: Betume e Emulsões betuminosas; Tipos de Pavimentos Betuminosos; Fabrico, 



Transporte e Aplicação de Misturas Betuminosas; Controlo de Qualidade. Regulamentação em 
vigor. 
Aço e alumínio: Aços para estruturas metálicas, betão armado e pré-esforço. Propriedades. 
Tratamentos. 
Soldadura. Principais ligas de alumínio para estruturas. 
Materiais poliméricos: Classificação dos polímeros. Formação e produção dos polímeros. 
Propriedades. 
Materiais compósitos: Processamento. Leis constitutivas da camada. 
 

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular:  

Uma vez que é objetivo da unidade curricular é fornecer conhecimentos técnico-científicos no 
domínio dos materiais de construção, os conteúdos programáticos da UC englobam o estudo do 
betão, aço e alumínio, polímeros, materiais compósitos e novos materiais de construção. 
Para que o estudante possa fazer a seleção criteriosa do tipo de material a aplicar em cada situação 
específica são apresentadas as matérias-primas e processamento, características e propriedades. 
Mais, o estudo de cada material é acompanhado da análise da normalização em vigor de 
caracterização de propriedades do mesmo, com especial ênfase na atividade laboratorial de apoio 
ao desenvolvimento técnico-científico no âmbito de projetos de investigação e desenvolvimento. 
 

Metodologias de ensino (avaliação incluída):  
As aulas são ministradas em regime teórico-prático. Na componente teórica expõe-se os 
fundamentos necessários à compreensão das matérias com recurso à projeção de diapositivos, 
complementados por palestras proferidas por empresas de diversas especialidades, bem como por 
diversas individualidades, contacto com amostras e catálogos técnicos. Na componente prática 
recorre-se à realização de trabalhos laboratoriais. 
Pretende-se que o estudante adquira conhecimentos sobre as matérias constantes no programa da 
UC através do seu envolvimento em projetos de investigação e desenvolvimento onde o estudante 
é forçado a usar dados da literatura técnica e científica; a organizar e planear o trabalho (individual 
e/ou em equipa); a tomar decisões de forma adequada e contextualizada 
Assim, a avaliação da UC é composta por um trabalho de projeto, em grupo, com pesquisa técnico-
científica e componente prática laboratorial, com um peso de 60% e um teste escrito (individual) 
com um peso de 40%. 
 

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular:  

Uma vez que é objetivo da unidade curricular fornecer conhecimentos técnico-científicos no 
domínio dos materiais de construção, desde as matérias-primas ao processamento, das 
propriedades às aplicações, o recurso à projeção de diapositivos e pequenos filmes, 
complementados por palestras proferidas por empresas de diversas especialidades, bem como por 
diversas individualidades, e contacto com amostras e catálogos técnicos parece ser o método mais 
adequado para expor o estudante aos conteúdos teóricos. Para garantir um acompanhamento das 
matérias e a melhor apreensão de conceitos, a aprendizagem ativa, através da realização do 
trabalho de projeto, torna-se uma ferramenta quer de avaliação formativa quer de avaliação 
sumativa. 
Os assuntos de cariz prático, como é a caracterização e avaliação das propriedades dos materiais, 
assim como a sua produção, são abordados em aulas práticas e de prática-laboratorial em que o 
estudante aplica os conceitos teóricos. 
Mais, a aquisição de competências ao nível da produção, de análise e caracterização de materiais é 
amplamente atingida em ambiente laboratorial, com a realização o trabalho de projeto. 
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/P/ - Decreto-Lei nº 113/93 de 10 de abril. Diário da República 1ª Série, 10 de abril de 1993 
UNION EUROPÉENNE POUR L'AGRÉMENT TECHNIQUE DANS LA CONSTRUCTION (UEAtc) - Regra 
R.03. Regras processuais relativas à certificação de conformidade com a homologação e do seu 
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IPQ - Betão. Comportamento, produção, colocação e critérios de conformidade. Lisboa, IPQ, 1993. 
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Lisboa, Publidisa, 2007, 978-972-99179-3-6 
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