
 

Objetivos do Curso: 

Estudos recentes indicam que as instalações 
de águas e esgotos são responsáveis por 
perto de 90% dos problemas e incomodidades 
na utilização dos edifícios. Ruídos, faltas de 
pressão, odores ou variações bruscas de 
temperatura são exemplos de problemas 
correntes nessas instalações, que contribuem 
significativamente para a falta de conforto na 
sua utilização. 

No presente curso são apresentadas as 
fundamentações técnicas para estes 
problemas e descritas as soluções possíveis 
para a sua resolução. Estas soluções podem 
também ser adotadas em contextos de 
reabilitação. 

 

Fundamentação: 

A maior parte dos problemas correntes em 
instalações prediais de águas e esgotos 
(ruídos, faltas de pressão, odores, variações 
bruscas de temperatura, etc.) pode ser 
facilmente solucionado, mas a maioria dos 
intervenientes no processo de construção ou 
os utilizadores desconhecem as soluções 
disponíveis. 

No presente curso apresenta-se, para essas 
situações, a respetiva fundamentação teórica 
e descrevem-se as possíveis soluções, bem 
como as metodologias adequadas para o seu 
dimensionamento. 

 

 

 

Coordenador: 

Prof. Doutor Armando B. Silva Afonso. 

(Departamento de Engenharia Civil da 
Universidade de Aveiro). 

 

Tópicos programáticos: 

Principais problemas correntes em 
instalações prediais de águas e esgotos.  

Fundamentação teórica.  

Soluções possíveis e seu dimensionamento. 

 

Destinatários: 

Projetistas, Construtores, Instaladores, 
Entidades Gestoras, Donos de Obra, etc. 

 

Duração e Horário: 

O curso terá a duração total de 7 horas. 

As sessões decorreram no seguinte horário: 

- das 9h30 às 13h00 e das 14h00 às 17h30  

 

Formadores: 

Os formadores pertencem ao quadro da 
ANQIP. 

 

 

 

Local / Datas:  

O curso será realizado na Sala 6 do Instituto 

Superior de Engenharia da Universidade do 

Algarve. 

 

Nº de participantes: 

Mínimo: 12 

 

 

Custo:  

- Custo Normal 125 €. 

- Associados aderentes da ANQIP e 
membros da Ordem dos Engenheiros: 
110€ 

- Associados efetivos da ANQIP: 90€ 

- Estudantes: 70€ (supranumerários) 

O custo inclui o fornecimento de um 
exemplar do manual. 

 

 

Contactos: 

ANQIP 

Tel. 234092597 

E-mail: keila@anqip.pt 



FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

Nome_________________________________ 

Profissão______________________________ 

Entidade______________________________ 

Endereço______________________________

_____________________________________ 

Código Postal_____ - _____    _____________ 

TEL.__________________________________ 

E-Mail________________________________ 

NIF_______________________________ 

 

TIPO DE INSCRIÇÃO: 

□ Normal (125€) 

□ Membro Aderente da ANQIP e membros da Ordem 

dos Engenheiros (110€) 

□ Membro Efetivo da ANQIP (90€) 

□ Estudantes (70€) 

 
PAGAMENTO 

□ Cheque nº______________________sobre o Banco 

_____________________________________________ 

□ Transferência Bancária para o NIB 

0035.0836.0000.1575.2305.5 
_____________________________________________ 

 

 

 

 

O pagamento da inscrição deverá ser efectuado 

antes do início do curso, por transferência 

bancária, NIB 003508360000157523055 

(agradece-se o envio do comprovativo de 

pagamento), ou por cheque emitido em nome de 

ANQIP e enviado para: 

 

ANQIP 

Rua de S. Roque, 23 1º 

3800-257 Aveiro 

 

O participante que pretenda cancelar a inscrição 

no curso, deverá comunicar a sua pretensão à 

ANQIP (por fax ou e-mail), com a antecedência 

mínima de 48 horas, sob pena de pagamento de 

40 % do valor da inscrição. 

 

Mais de 3 inscrições da mesma entidade têm 

desconto de 20 %. 

 

No caso de inscrições do tipo estudante deverão 

ser enviados com a inscrição os respectivos 

comprovativos, sob pena da inscrição não ser 

validada.

 

 

 

 
 
 
 
 

CURSO DE FORMAÇÃO 
 
 

 
 
 

 
FARO 

(17 DE MAIO DE 2013) 
 

 


