


Formação
Edifícios
+
Sustentáveis

Desmistificar a sustentabilidade



PUBLICO
ALVO

Profissionais do setor da construção que

pretendam aprofundar os seus

conhecimentos na área da construção

sustentável, dotando-os de informação

credível sobre este tema. 

Entre eles:

Estudantes de Arquitetura, Engenharia do

Ambiente, Engenharia civil, ...

Arquitetos;

Engenheiros;

ESTA AÇÃO DESTINA-SE A:
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O QUE SÃO
EDIFÍCIOS +

SUSTENTÁVEIS

É o que se pretende esclarecer nesta ação

de formação, idealizada por duas

profissionais ávidas de conhecimento sobre

arquitetura e sustentabilidade. Hoje em dia

a palavra sustentabilidade aplica-se a

quase tudo.

Mas será justo usar esta

palavra só para vender?
 



O QUE SÃO
EDIFÍCIOS +

SUSTENTÁVEIS

É verdade que os edifícios e a sua

construção se devem tornar mais

sustentáveis, mas hoje em dia limita-se a

sustentabilidade do setor da construção, à

eficiência energética dos edifícios. A

sustentabilidade é muito mais do que isso.

Há que pensar a montante no edifício que se

vai projetar, construir, ocupar e desconstruir,

no final da sua vida útil. 

 

Será justo usar esta

palavra só para vender?
 



O QUE SÃO
EDIFÍCIOS +

SUSTENTÁVEIS

A sustentabilidade apareceu como

necessidade. Tem uma história e há que

dignificar este conceito que nasceu, para

mudar o mundo, para um mundo melhor...

Nesta formação, o profissional do setor da

construção, poderá acrescentar ao seu

conhecimento a verdadeira

sustentabilidade deste setor, num

programa rico em conteúdos e preparado

de modo a tocar as áreas mais importantes

que definem a construção sustentável.

 

Desmistificando a 

sustentabilidade...
 



Definir sustentabilidade da construção

Conhecer o conceito "Economia Circular no setor da Construção"

Distinguir materiais sustentáveis e certificados

Distinguir Regras básicas para o Conforto Térmico e Acústico

O que são Edifícios NZEB

OBJETIVOS DO CURSO
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No final do curso o formando vai ser capaz de:



Programa síntese

GRUPO 1
ECONOMIA CIRCULAR E
SUSTENTABILIDADE NA
CONSTRUÇÃO

A origem do termo;

O custo da construção

sustentável;

Normas e selos de qualidade/

/sustentabilidade;

Formação
Avançada

Apresentações

são ferramentas

de comunicação

que podem ser

utilizadas em

palestras.

GRUPO 2

A SUSTENTABILIDADE
APLICADA À ARQUITETURA

Considerações sobre a

sustentabilidade no ensino de

arquitetura ;

Conforto Térmico e

Arquitetura Bioclimática;

Conforto térmico e

Equipamentos ;

GRUPO 3

EXERCÍCIO FINAL

O exercício final tem como

objetivo perceber se os

conhecimentos foram

adquiridos. O formando deve

ter a classificação final de 13

valores, para obter o

certificado do curso



CONHEÇA OS FORMADORES

Aline Guerreiro

Arquiteta, Mestre em

Construção -

Fundadora do PCS

Marlene Roque

Arquiteta, Perita

Qualificada -

Fundadora da I-Line



PCS • 2022

Certificação 
Acreditação

DGERT
Missão: Contribuir, através da avaliação

rigorosa das práticas pedagógicas, para o

incremento da qualidade da formação

profissional em Portugal

PCS
Missão: Informar e desmistificar a

Sustentabilidade na Construção. 12 anos

de existência

I-LINE
Missão: Fortalecer as bases científico-

práticas alinhadas com as necessidades

reais dos arquitetos e engenheiros na

profissão



15 horas

em sala
(presencial/pós-laboral)

Braga

 

Lisboa

225€ 
Isento de IVA)

Descontos:

25% estudantes 

10% arquitetos inscritos OA;

engenheiros inscritos OE e

membros PCS

LOCALIZAÇÃO          PREÇO        CARGA HORÁRIA
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CONTACTE
-NOS

+351 911 099 099 

+351 913 280 907

+351 253 466 591

Tel.

csustentavel@csustentavel.com

E-mail

Rua dos Chãos, 84 - 2º T

4710 - 230 Braga

Morada:
Portal da Construção Sustentável


