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Os CET são formações pós-secundárias não superiores que conferem 
qualificação profissional de nível 5.

Diploma de especialização tecnológica;

Acesso ao Ensino Superior através de concurso especial;

Creditação da formação para prosseguimento de estudos, segundo o 
sistema europeu de transferência e acumulação de créditos (ECTS).

Aos titulares de um curso de ensino secundário ou de habilitação 
legalmente equivalente;

Àqueles que, tendo obtido aprovação em todas as disciplinas dos 10º e 11º 
anos e tendo estado inscritos no 12º ano de um curso de ensino secundário 
ou de habilitação legalmente equivalente, não o tenham concluído;

Aos titulares de um diploma de especialização tecnológica ou de um 
grau ou diploma de Ensino Superior que pretendam a sua requalificação 
profissional;

Aos titulares de uma qualificação profissional de nível 4.

Podem também candidatar-se indivíduos com idade igual ou superior 
a 23 anos, aos quais, com base na experiência, a instituição reconheça 
capacidades e competências que os qualifiquem para o ingresso no CET 
em causa.

O que são

O que conferem

A quem se destinam

CET



Manutenção e Reabilitação de Edifícios

O Curso de Especialização Tecnológica em Manutenção e Reabilitação de Edifícios 
(MRE) tem por objetivo a formação de profissionais de elevada capacidade técnica, 
capazes de participar na gestão do edificado, assim como na definição, organização 
e coordenação das fases de obra inerentes à manutenção e reabilitação de 
edificações.
Este profissional terá competências para participar em projetos de conservação 
e reabilitação do património edificado no âmbito da inspeção, identificação e 
diagnóstico de patologia em edifícios, assim como na aplicação das metodologias 
de correção, das técnicas de construção, consolidação e reforço de estruturas e 
instalações.
Os técnicos em Manutenção e Reabilitação de Edifícios estão também aptos a 
participar em trabalhos de proteção contra a humidade, de melhoria das condições 
de segurança contra incêndios, acústicas e térmicas dos edifícios.
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Participar na gestão do edificado, nomeadamente na fase de utilização;

Participar na elaboração e implementação de planos de manutenção e consequente 
recolha sistemática de dados relativos ao desempenho em serviço;

Atualizar e controlar os custos da manutenção;

Participar no levantamento de patologia em edifícios; 

Aplicar metodologias de conservação do Património, nos domínios da Arquitetura e 
do Urbanismo; 

Colaborar na definição das soluções de intervenção e coordenar as técnicas 
aplicáveis à manutenção e reabilitação de edifícios;

Elaborar planos de trabalho; 

Coordenar a execução e controlo técnico de obras, de diferente especialidade e 
complexidade, garantindo o cumprimento do prazo de execução e o respeito pelas 
normas de segurança, higiene e saúde;

Participar no cumprimento dos planos de garantia de qualidade; 

Reorganizar o plano de trabalhos, propondo medidas alternativas adequadas em 
função dos desvios, erros e omissões e outros imprevistos detetados;

Gerir o aprovisionamento de obra, providenciando a requisição e armazenamento 
dos equipamentos, materiais e meios auxiliares, verificando a sua qualidade e 
quantidade e orientando a sua distribuição nas diversas frentes de trabalho;

Medir, estimar e orçamentar obras;

Efetuar o controlo de custos de execução; 

Supervisionar a aplicação dos critérios gerais de segurança contra incêndios e 
métodos de avaliação de risco;

Garantir a aplicação da regulamentação aplicável à manutenção de edifícios.

Os alunos do CET em Manutenção e Reabilitação de Edifícios ficarão 
aptos a:



Geral e Científica

Tecnológica

Componente 
de Formação

Unidade 
de Formação

Carga 
Horária ECTS

Inglês Técnico

História e Valorização 

do Património

Introdução à Informática

Matemática 

SUB-TOTAL

Desenho Técnico Assistido 

por Computador

Leitura e Interpretação 

de Projetos

Materiais de Construção

Técnicas e Processos 

Construtivos

Liderança e Gestão 

das Organizações

Gestão da Manutenção 

de Edifícios

Equipamentos e Instalações 

Técnicas de Edifícios

Instalações Especiais 

em Edifícios

Obras de Manutenção e 

Reabilitação de Edifícios

25

25

50

50

150

50

50

50

50

25

50

50

25

50

1,5

1,5

3

3

9

3

3

3

3

1,5

3

3

1,5

3
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Tecnológica

Contexto de Trabalho

Componente 
de Formação

Unidade 
de Formação

Carga 
Horária ECTS

Medições e Orçamentação 

de Obras

Técnicas de Reparação 

e Reforço de Estruturas

Patologia de Edifícios

Gestão e Fiscalização 

de Obras e Contratos

Sustentabilidade

na Construção

Técnicas de Inspeção e 

Diagnóstico em Edifícios

Segurança contra Risco 

de Incêndio em Edifícios

Física Aplicada á Construção

Qualidade, Segurança 

e Ambiente

Planos de Manutenção 

de Edifícios

Reabilitação Não Estrutural 

de Edifícios

SUB-TOTAL

Estágio

TOTAL

50

50

50

50

25

50

25

25

50

25

50

850

525

1525

3

3

3

3

1,5

3

1,5

1,5

3

1,5

3

51

30

80



Sistemas de Informação Geográfica

O Técnico em Sistemas de Informação Geográfica é o profissional que, de forma 
autónoma ou integrado em equipa, operando com softwares gráficos de CAD e de SIG, 
colabora na elaboração das várias peças que integram os planos e projetos nas áreas 
da Topografia, do Cadastro Predial , do Urbanismo e do Ordenamento do Território. 
Tem também a capacidade de constituir e manter sistemas de informação geográfica 
sectoriais e produzir documentos cartográficos de apoio à decisão.
Neste contexto, os objetivos de formação deste curso orientam-se para a 
aprendizagem do manuseamento de novas tecnologias de aquisição de dados 
espaciais, em duas e três dimensões, com competências no domínio da interpretação 
e de produção informação gráfica espacial que integram os modernos projetos 
técnicos, na organização de dados georreferenciados em sistemas de informação 
geográfica e na elaboração de cartografia temática.

Executar tarefas de gestão e actualização de bases de dados geográficos;

Estruturar, implementar e manter sistemas de informação geográfica sectoriais;

Integrar dados de diferentes formatos e origens num SIG;

Efectuar levantamentos de campo com recurso a técnicas de posicionamento por satélite;

Utilizar técnicas e métodos no domínio da detecção remota para recolha de dados 
geográficos;

Proceder à edição e validação de informação analógica ou digital, nos vários formatos para 
integração em SIG;

Integrar dados de diversas origens e proveniências em sistemas de informação geográfica;

Georreferenciar informação cartográfica digital;

Desenvolver operações de análise espacial com dados em formatos vetorial e matricial e 
produção de cartografia temática;

Os alunos do CET em SIG ficarão aptos a:

10



Sistemas de Informação Geográfica

Elaborar relatórios, gráficos e outras formas de visualização de dados para comunicação de 
resultados de operações de análise espacial, quer para apoio à gestão quer para a produção de 
peças de projectos e/ou estudos (e.g. cartografia de risco, planos de ordenamento territorial, 
estudos de impacte ambiental, estudos de localização e geomarketing);

Proceder à actualização de cartografia em suporte;

Efetuar operações de georreferenciação com informação cartográfica digital;  

Gerir e atualizar dados em bases de dados geográficos;

Realizar análise espacial de dados em formatos vetorial e matricial para produção  de nova 
cartografia ou para apoio a projetos/estudos (cartografia de risco, planos  de ordenamento 
territorial, estudos de impacte ambiental, estudos de localização e  geomarketing, etc);

Visualizar dados espaciais e produzir cartografia temática.

Geral e Científica

Tecnológica

Contexto de Trabalho

Componente 
de Formação

Unidade 
de Formação

Carga 
Horária ECTS

Matemática Discreta

Inglês Técnico

Comportamento Humano

nas OrganizaçõesSUB-TOTAL

SUB-TOTAL

Informática

Sistemas de Informação

Geográfica I

Cartografia

Desenho Assistido por

Computadores CAD

Global Positioning 

System - GPSSUB-TOTAL

Bases de Dados Geográficos

Deteção Remota

Sistemas de informação 

Geográfica II

Fotointerpretação

Projetos e Aplicações

SUB-TOTAL

Estágio

TOTAL

75

37,5

37,5

150

67,5

97,5

97,5

90

30

45

90

97,5

97,5

97,5

810

600

1560

4,8

2,4

2,4

9,6

4,2

5,7

5,7

4,8

1,9

2,9

5,1

5,7

5,7

5,7

47,4

23

80



O Técnico Especialista em Tratamento, Distribuição e Reutilização de Águas, de uma 
forma autónoma ou integrado numa equipa, colabora na conceção e construção 
dos sistemas de tratamento, distribuição e de reutilização de águas. Desempenha 
atividades analíticas de controlo de qualidade laboratorial de águas naturais, águas 
tratadas para consumo humano e efluentes brutos e tratados para reutilização em 
diversos usos. Desempenha, de um modo generalizado, as tarefas necessárias 
à gestão e operação de Estações de Tratamento de Águas (ETA) e Estações de 
Tratamento de Águas Residuais (ETAR).
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Identificar a necessidade de se captar e armazenar águas de origem superficial e 
subterrânea, consoante a disponibilidade na origem e a sazonalidade; 

Identificar a necessidade de se efetuar o tratamento de águas ajustado ao uso 
que se pretende dar, incluindo todos os procedimentos envolvidos nos processos 
unitários associados; 

Reconhecer a importância dos diversos parâmetros de qualidade da água tratada e 
bruta, de acordo com o uso que lhe vai ser dado; 

Operar nos diversos processos no sentido de garantir o cumprimento dos valores 
de referência dos diversos parâmetros de qualidade de água, físico-químicos e 
biológicos; 

Efetuar em laboratório os diversos ensaios analíticos, físico-químicos e 
microbiológicos, inerentes ao controlo de qualidade dos diversos tipos de águas; 

Conhecer todos os equipamentos necessários ao tratamento, distribuição e 
reutilização de águas, garantindo a sua correta utilização, manutenção, calibração e 
reparações de avarias ligeiras; 

Reconhecer a adequação da tecnologia implementada para cumprir os objetivos de 
cada Estações de Tratamento de Água (ETA) e de águas residuais (ETAR). 

Dominar as diferentes técnicas de operação das ETA´s e ETAR´s, tendo em conta a 
otimização dos consumos energéticos, através da monitorização de consumos em 
diferentes tarifários; 

Intervir numa equipa para planeamento das redes de distribuição de água tratada e 
de sistemas de saneamento; 

Participar em obras de montagem e reparação de infraestruturas de redes 
de distribuição de água tratada (primárias e secundárias) e de sistemas de 
saneamento;

Pôr em prática a reutilização de efluentes tratados para diversos usos no ciclo 
urbano; 

Colaborar na definição de redes secundárias de distribuição de águas residuais 
tratadas; 

Conhecer, usar e garantir o cumprimento dos princípios da gestão ambiental, tendo 
em conta a legislação aplicável e todas as boas práticas associadas em termos de 
tratamento, distribuição e reutilização de águas; 

Os alunos do CET em Tratamento, Distribuição e 
Reutilização de Águas ficarão aptos a:



Geral e Científica

Tecnológica

Componente 
de Formação

Unidade 
de Formação

Carga 
Horária ECTS

Desenvolvimento pessoal, 

profissional e social

Saúde, higiene e segurança 

no trabalho

SUB-TOTAL

Ambiente e Alterações 

Globais

Eletricidade e Eletrónica

Instalações e Equipamentos 

Hidráulicos

Microbiologia da Água

Química da Água

Gestão da Água em Ciclo 

Urbano e Reutilização

75

75

150

75

90

90

90

90

90

3

3

6,0

3,5

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Conhecer, usar e garantir o cumprimento dos princípios da gestão ambiental, tendo 
em conta a legislação aplicável e todas as boas práticas associadas em termos de 
tratamento, distribuição e reutilização de águas; 

Garantir o cumprimento de todos os procedimentos de acordo com os princípios 
de higiene e segurança no trabalho em ETA´s, ETAR´s, laboratório e outros locais 
importantes neste contexto; 

Coordenar e participar nas atividades de distribuição de trabalho e supervisão de 
equipas, garantindo a verificação dos níveis de produtividade definidos pela gestão 
de topo bem como os requisitos de qualidade implementados; 

Elaborar e controlar os diversos registos escritos as diversas atividades periódicas 
(diárias, semanais, mensais e anuais) para os supervisores; 

Colaborar no planeamento e controlo de estratégias de gestão de recursos 
humanos e materiais, para otimização de custos nos processos em que participa; 
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Tecnológica

Contexto de Trabalho

Componente 
de Formação

Unidade 
de Formação

Carga 
Horária ECTS

Análises Laboratoriais 

Químicas e Microbiológicas 

de Águas e de Lamas

Estações de Tratamento 

de Água e Sistemas de 

Distribuição

Estações de Tratamento 

de Águas Residuais e 

Sistemas de Saneamento

SUB-TOTAL

Estágio

TOTAL

90

90

90

795

540

1470

5,0

5,0

5,0

43,5

24,0

73,5



Equivalências
Os titulares de um diploma de especialização tecnológica podem candidatar-se ao 
Ensino Superior através de concurso especial, competindo a cada estabelecimento de 
Ensino Superior fixar os CET que facultam o ingresso para cada um dos seus cursos 
superiores.

Nos Cursos de Especialização Tecnológica da Universidade do Algarve, a equivalência 
relativa a cada curso de Ensino Superior, para efeitos de prosseguimento de estudos, é 
a seguinte:

Cartografia + Global Positioning System - GPS = 

Fundamentos de Informação Geográfica

Sistemas de Informação Geográfica I = 

Sistemas de Informação Geográfica

Sistemas de Informação Geográfica II + Base de 

Dados Geográficos = WEBSIG

Cartografia + Global Positioning System - GPS 

= Topografia

Desenho Assistido por Computador = Desenho 

de Construção Assistido por Computador

Obras de Manutenção e Reabilitação de 

Edifícios + Qualidade, Segurança e Ambiente = 

Estaleiros e Segurança

Medições e Orçamentação de Obras + Gestão 

e Fiscalização de Obras e Contratos = Oficinas e 

Preparação de Obras

Desenho Técnico Assistido por Computador + 

Leitura e Interpretação de Projetos = Desenho 

de Construção Assistido por Computador

Química da Água e Análises Laboratoriais 

Químicas + Microbiológicas da Água e de Lamas  

= Química

Estação de Tratamento de Água e sistemas 

de Distribuição + Estações de Tratamento de 

Águas Residuais e Sistemas de Saneamento = 

Hidráulica Aplicada

Sistemas de 

informação 

Geográfica

Manutenção e 

Reabilitação de 

Edificios

Tratamento, 

Distribuição e 

Reutilização de 

Águas

Licenciatura em 

Tecnologias de Informação 

e Comunicação

Licenciatura em 

Engenharia Civil

Licenciatura em 

Engenharia Civil

Licenciatura em 

Engenharia Civil

CET
Cursos de
Ensino Superior

Formação a 
creditar = Equivalências
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As candidaturas deverão ser apresentadas preferencialmente online, em www.ualg.
pt, ou presencialmente no Departamento de Engenharia CIvil do Instituto Superior de 
Engenharia,  Campus da Penha

Documentação necessária à candidatura:
- Formulário de Candidatura preenchido;
- Fotocópia do Bilhete de Identidade;
- Fotocópia do Cartão de Contribuinte;
- Certificado de Habilitações Literárias;
- Curriculum Vitae atualizado.

O valor da propina anual é 586 euros, a ser liquidado em 4 prestações trimestrais sendo 
a 1ª, com a matrícula ou com a inscrição, de 166 euros e as seguintes de 140 euros.

Instituto Superior de Engenharia
Campus da Penha
Tel: 289 800 154 | Fax: 289 800 183

URL: www.ualg.pt | Email: isedec@ualg.pt

Informações
1.Candidaturas

2. Propina

3. Contactos



Águas do Algarve S.A.
Algar, S.A.
APA –ARH do Algarve.
Ars - Administração Regional de Saúde do Algarve 
Blom Portugal, Lda
Câmara Municipal de Beja
Câmara Municipal de Faro
Câmara Municipal de Lagos
Câmara Municipal de Olhão
Câmara Municipal de Ourique
Câmara Municipal de S. Brás de Alportel
Câmara Municipal de Tavira
CCDR Algarve
Construções Expresso Unipessoal Lda
Direção Regional do Território
DRAP Algarve – Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve
EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infra- Estruturas do Alqueva, S.A.
Engiçor, Engenharia & Arquitectura Lda
Enkrott
Geocivil – Engenharia e Geologia, Unipessoal Lda.
Geoide Geosystems S.A.
GeoTopas – Serviços de Engenharia Topográfica, Lda.
Hospital de Faro
Hubel
Infralobo – Empresa de infra-estruturas de Vale do Lobo, E.M.
Infraquinta – Empresa de Infraestruturas da Quinta do Lago, E.M. 
Jorge Afonso – Topografia, Estudos de Planeamento Lda.
José Neto & Filhos Lda
Martins Gago & Filhos Lda
P ao cubo SA
Parede Sólida Lda
Pro-Gótica, Arquitetura e Engenharia, Lda
Protecna – Consultores de Engenharia, Lda
R&M Laranja, Engenharia e Projectos, Lda.
Rolear
Silverwater
Slide & Splash 
Spybuilding, Inspecção de Edifícios Lda
STAP, Reparação, Consolidação e Modificação de Estruturas SA
Tecnilbab
TFarinha Engenharia Lda.
Thermounicam
Victor Teigão, Arquitectura e Engenharia, Lda.

Entidades Parceiras


