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BUS.TRAINERS 
BUILDING UP GREEN SKILLS OF TRAINERS FROM THE CONSTRUCTION INDUSTRY 

1. SUMÁRIO EXECUTIVO 

O objetivo do projeto “Bus.Trainers - Building up Green Skills of Trainers from the 

Construction Industry” é aumentar a competitividade no setor da construção, através da 

promoção de aptidões e competências sobre Eficiência Energética (EE) e Recursos 

Renováveis de Energia (RRE) em formadores de Educação e Formação Profissional (EFP), de 

modo a que estes formadores possam depois transmitir as novas competências aos 

trabalhadores e futuros colaboradores da indústria da construção. Os formadores de EFP 

desempenham um papel crucial na transferência de conhecimento para os atuais e futuros 

trabalhadores do setor. Com base nas tendências europeias, o desenvolvimento de 

competências dos formadores de EFP em eficiência energética e energias renováveis é o 

avanço necessário para abordar o fraco vínculo entre educação e inovação em EE e RRE no 

setor. 

O avanço mais recente é devido a uma tentativa consciente de contribuir para o 

cumprimento dos objetivos “20-20-20” da UE no âmbito da estratégia para a energia e 

alterações climáticas até 2020, uma vez que, conforme estabelecido pelas iniciativas 

BUILD UP Skills, o formador é uma figura central para aumentar a consciencialização dos 

formandos sobre questões ambientais relacionadas com as atividades de construção. A 

Qualificação “Eco-Formador na indústria da construção" é o segundo resultado principal do 

projeto BuS.Trainers. O presente relatório descreve uma nova qualificação setorial 

europeia para formadores de EFP que atuam no setor da construção, bem como os 

conteúdos de formação associados, e cujos formadores têm aptidões para a promoção de 

EE e RRE em edifícios, conforme foi projetado no contexto do Work Package 3 (WP3) do 

projeto BuS.Trainers. 

O trabalho apresentado nos capítulos seguintes é em grande parte baseado no resultado 

anterior do projeto BuS.Trainers (Work Package 2 – WP2), o " O Perfil do Formador em 

Competências “Verdes” na Indústria da Construção", no qual as lacunas dos formadores em 

competências “Verdes” que ministram formação em tópicos de EE e de RRE na indústria da 

construção foram identificadas e analisadas. Para além disso, é baseado no "Mapa e 

Perímetro das Lacunas em Competências “Verdes" (outro resultado do WP2), que apresenta 

um mapa dos tópicos-chave e subtópicos que devem ser incluídos no currículo de formação 

(ou seja, que os formadores BuS devem ser treinados), a fim de preencher as lacunas 

identificadas. 

O desenvolvimento da nova qualificação segue a metodologia do EQF, ou seja, baseia-se na 

ampla abordagem aceite "Conhecimento – Aptidões - Competências" (KSC). Para além 

disso, esse resultado é baseado nas orientações e diretrizes do EQF e ECVET, ou seja, o 

currículo foi projetado para o seu correspondente nível EQF, levando em consideração a 

complexidade, alcance e nível de aprendizagem esperado. Neste sentido, a qualificação 

“Eco-Formador na indústria da construção" contém os seguintes elementos essenciais: 
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 Descrição 

 Contexto de trabalho 

 Nível do Quadro Europeu de Qualificações 

 Competência geral 

 Unidades de aprendizagem e seus resultados de aprendizagem correspondentes em 

termos de conhecimento (factual), aptidões e competências (+ atitude). 

 Horas de aprendizagem total, incluindo horas de contacto, prática, autoestudo e 

avaliação, e alocação dos respetivos pontos ECVET. 

 
 

ELEMENTOS ESSENCIAIS DE UMA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

 

Antes de prosseguir, é importante lembrar aqui que, com base nos descritores do nível 

EQF, os três pilares do KSC são definidos da seguinte forma: 

– Conhecimento: conhecimento factual e teórico em contextos amplos no campo de 

trabalho ou estudo1. 

Outro: A compreensão de informações básicas, factuais e teóricas. 

 

– Aptidões: uma série de aptidões cognitivas e práticas necessárias para gerar 

soluções para problemas específicos no campo de trabalho ou estudo. 

                                            

 

1  Manual for the Conversion of Qualifications into the ECVET System. Disponível em: 
http://eupa.org.mt/ wp-content/uploads/2015/07/ECVET-Conversion-Manual.pdf  

Motivação/ 

Atitude 

Força motriz 

interna do 

comportamento 

 

Habilidade 

Capacidade de 

cumprir uma 

tarefa 

 

Conhecimento 

Compreensão e 

informação 

 

Competência 

Comportamento 

demonstrável que 

leva ao sucesso 

 

http://eupa.org.mt/%20wp-content/uploads/2015/07/ECVET-Conversion-Manual.pdf
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Outro: Aplicação do conhecimento adquirido e compreensão em diferentes contextos1. 

- Competências: a) Capacidade de exercer autogestão dentro das diretrizes de trabalho 

ou contextos de estudo que geralmente são previsíveis, mas estão sujeitas a mudanças; 

b) Supervisionar o trabalho de rotina dos outros, assumindo alguma responsabilidade 

pela avaliação e melhoria do trabalho ou atividades de estudo. 

Outro: Combinação de conhecimentos e aptidões, associada ao nível de autonomia e 

responsabilidade que a pessoa deve ter nesse nível1. 
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2. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO 

Com base no perímetro de qualificação definido no WP2 (Tarefa 2.3) do projeto 

BuS.Trainers neste documento são estruturados (no quadro do WP3 do projeto) não só uma 

nova qualificação setorial europeia, bem como os conteúdos de formação associados para 

formadores de EFP que atuam no setor da construção. Esta nova qualificação setorial, 

"Eco-Formador na indústria da construção", incluirá competências para a promoção da 

Eficiência Energética (EE) e dos Recursos Renováveis de Energia (RRE) em edifícios.  

Um ponto-chave a considerar ao desenvolver o Conhecimento, Aptidões e Competências da 

Qualificação é o nível do Quadro Europeu de Qualificações (EQF). No início, foi 

considerado atribuir qualificações entre os níveis 4 e 7. Portanto, as aptidões, 

competências, qualificações e profissões europeias (ESCO) 2 tiveram que ser verificadas 

para identificar se esta classificação especifica exatamente o nível EQF de Formadores 

para o Setor da Construção. No entanto, embora a ESCO tenha sido cuidadosamente 

verificada, nada foi encontrado nesse sentido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

FORMADORES DO SETOR DA CONSTRUÇÃO (ESCO) 

 

                                            

 

2 https://ec.europa.eu/esco/portal/home  

Profissionais 

Ocupação 103 

Profissionais do 

Ensino 

Ocupação 583 

Formadores do 

Ensino Vocacional 

Ocupação 465 

Formadores do 

Ensino Vocacional 

Ocupação 344 

Formador de Construção 

de edifícios e engenharia 

Ocupação 23931 

Formador de Construção 

civil 

Ocupação 14878 

Formador de Operários 

da Construção civil 

Ocupação 14764 

https://ec.europa.eu/esco/portal/home
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Por outro lado, os próprios formadores, através de um questionário on-line e de uma série 

de entrevistas semiestruturadas realizadas no âmbito do WP2 do Projeto BuS.Trainers, 

definiram o perfil do formador que necessita de formação em competências “Verdes”. Os 

resultados relativos ao nível de escolaridade dos inquiridos no questionário on-line (cerca 

de 460 profissionais) são apresentados no gráfico a seguir. 

 

 

RESULTADOS DO INQUÉRITO DE BUS.TRAINERS (WP2) RELATIVO AO NÍVEL DE 

ESCOLARIDADE DOS FORMADORES 

 

 

Como é visível no gráfico, 83% da amostra revelou ter escolaridade de nível superior e pós-

graduação (Doutoramentos, Mestrados e VET). Assim, levando em consideração os 

resultados da pesquisa feita no quadro do WP2, considerou-se adequado à presente 

qualificação, o nível EQF 6.  

 

Os descritores de qualificação do EQF fornecidos no currículo são baseados em Resultados 

de Aprendizagem em termos de conhecimento, aptidões e competências que os alunos 

devem atingir necessariamente no final de um curso de formação, que no caso do nível 6 

do EQF são os seguintes: 
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Conhecimentos, Aptidões e Competências (ou seja, "Resultados de Aprendizagem") 

descritores para o nível EQF 6. 
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CONHECIMENTO APTIDÕES COMPETÊNCIAS 

 Conhecimento avançado de 
um campo de trabalho ou 
estudo, envolvendo uma 
compreensão crítica de 
teorias e princípios 

 Competências avançadas 
que demonstram domínio e 
inovação, necessários para 
resolver problemas 
complexos e imprevisíveis 
num determinado campo de 
trabalho ou estudo 

 Gerir atividades ou projetos 
técnicos ou profissionais 
complexos, assumindo a 
responsabilidade pela 
tomada de decisões em 
contextos imprevisíveis de 
trabalho ou de estudo 

 Assumir a responsabilidade 
pela gestão do 
desenvolvimento 
profissional de indivíduos e 
grupos 

 

Para apoiar melhor a transferência e o reconhecimento dos resultados de aprendizagem 

avaliados, o Currículo de Formação BuS.Trainer também segue os componentes técnicos do 

Sistema Europeu de Crédito para o Ensino e Formação Profissional - ECVET. Nessa 

estrutura, a definição de resultados de aprendizagem de EFP é organizada de acordo com 

os conhecimentos, aptidões e competências requeridas e é estruturada em unidades 

específicas de ‘Knowledge–Skills-Competences’ (KSC). Cada uma dessas Unidades pode ser 

sujeita a avaliação e validação autónoma, que facilitam a incorporação nos quadros 

nacionais de qualificações existentes dentro dos países parceiros. 

Para além disso, a abordagem ECVET promove a atribuição de pontos de crédito ao perfil 

profissional do BuS Trainer, aumentando assim a compatibilidade entre os diferentes 

sistemas nacionais de EFP. Isso facilitará aos profissionais que trabalham em 

tutoria/coaching/formação de trabalhadores e técnicos do setor de construção civil a 

obtenção da validação e reconhecimento de competências relacionadas com o trabalho e 

conhecimento adquirido independentemente do contexto de aprendizagem em que foi 

desenvolvido. 

 

2.2 SEQUÊNCIA E DISTRIBUIÇÃO DOS MÓDULOS PROFISSIONAIS 

O currículo "Eco-Formador na indústria da construção" consiste num total de oito (8) 

Módulos, cada um constituído por várias Unidades de Aprendizagem (3 unidades para cada 

um dos Módulos 1 a 7 e 8 unidades para o Módulo 8). Os sete primeiros módulos de 

formação são de natureza puramente técnica e surgiram do agrupamento apropriado dos 

tópicos e subtópicos do " Mapa e Perímetro das Lacunas em Competências “Verdes" (de 

acordo com as necessidades de cobertura das lacunas de competências identificadas). O 

último Módulo (Módulo 8) trata de uma série de competências pedagógicas (soft skills) que 

foram incluídas nos questionários do WP2. 

Foi estabelecido um tempo de aprendizagem global de 225 horas de aprendizagem, 

incluindo horas de contacto direto, prática, autoestudo e horas de avaliação. Para efeitos 

finais, determinou-se a seguinte terminologia:   
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 As horas de contacto referem-se a horas teóricas (horas não práticas). No caso das 

sessões de contato de teleconferência ao vivo, se forem realizadas, são 

consideradas como parte das horas de contato. 

 As horas de autoestudo referem-se ao estudo de algo por si mesmo sem supervisão 

direta ou assistência de uma aula. No caso de visitas ao local de construção, se não 

supervisionadas, são consideradas como autoestudo. 

 As horas práticas referem-se a sessões práticas, que também podem ser 

supervisionadas. No caso de visitas ao local de construção, se supervisionadas, elas 

são consideradas práticas. 

 As horas de avaliação devem incluir o tempo necessário para preparar a prova ou 

trabalho (por exemplo, se um estudante tiver que gastar 6 horas de leitura para 

poder realizar uma tarefa, essas 6 horas devem ser incluídas). No caso de um 

exame, indica apenas o tempo atribuído ao exame, por exemplo, 2 horas. 

Conforme apresentado na tabela abaixo, a partir do tempo total das 225 horas de 

aprendizagem acima mencionadas, 72 destas serão atribuídos às chamadas "horas de 

contato", ou seja, as horas que serão fornecidas em sala de aula ou outro tipo de formação 

(por exemplo, e-learning/m-learning). Deve-se mencionar que, como o curso Bus.Trainers 

se destina principalmente a formadores experientes que gostariam de se especializar em 

questões específicas (técnicas) de construção sustentável, o Módulo 8, nas quais as 

"Competências e ‘Soft Skills’ pedagógicas dos Formadores” são abordadas, não devem 

permanecer apenas no nível teórico, mas devem ser combinados com uma metodologia de 

resolução de problemas. Por conseguinte, neste Módulo 8, verifica-se um acréscimo de 

"horas práticas", já que a "metodologia de solução de problemas" proposta enquadra-se 

nesta tipologia.  

 
Horas de 

contacto 

Horas 

práticas 

Horas de 

autoestudo 

Horas de 

avaliação 
TOTAL 

Modulo 1: Construção 

sustentável 
10 5 14 1 30 

Módulo 2: Certificação e 

rotulagem 
8 4 12 1 25 

Módulo 3: Materiais 10 5 14 1 30 

 

Módulo 4: Desconstrução 

 

8 4 12 1 25 

Módulo 5: Eficiência 

energética 
10 5 14 1 30 

Módulo 6: Renováveis 10 5 19 1 35 

Módulo 7: Ciclo de vida 8 4 12 1 25 

Módulo 8: Pedagogia 8 8 8 1 25 

 72 40 105 8 225 
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No que diz respeito à atribuição de pontos de crédito já mencionados (ECVET) ao "Eco-

Formador na indústria da construção" e seguindo a Recomendação ECVET para permitir 

uma abordagem comum para o uso de pontos ECVET para uma determinada qualificação na 

UE, a alocação dos pontos ECVET deve ser feita com os seguintes pressupostos: 

- A atribuição de pontos ECVET a uma qualificação baseia-se na utilização de uma 

convenção de acordo com a qual 60 pontos são atribuídos aos resultados de 

aprendizagem esperados em um ano de EFP formal a tempo inteiro. 

- Cabe às instituições competentes encarregues de conceber as qualificações decidir que 

programa específico será escolhido como ponto de referência (por exemplo, o EFP 

inicial ou o programa mais comum). 

- A duração do programa de referência selecionado, juntamente com a convenção ECVET 

sobre pontos ECVET (60 pontos por 1 ano), dará o número de pontos ECVET atribuídos à 

qualificação. 

Nesse sentido e levando em consideração a abordagem amplamente aceite de 1 ponto 

ECVET (crédito) = 25 horas de aprendizagem total, o que corresponde a uma média de 

1500 horas para um EFP completo de 1 ano (conforme aplicado, por exemplo, no programa 

Erasmus no caso da mobilidade dos trabalhadores - também consistente com o modelo 

ECTS), o currículo "Eco-Formador na indústria da construção" prevê a alocação de 9 

créditos ECVET. No entanto, isto é meramente indicativo, pois, em primeiro lugar, o 

programa de formação a ser usado como referência deve ser testado, sendo que poderá 

haver lugar a redistribuição das horas de aprendizagem de acordo com as necessidades 

nacionais, bem como os quadros organizacionais dos mentores, formadores, professores e 

conselheiros envolvidos no setor de construção e/ou no desenvolvimento “Verde” – 

desenvolvimento sustentável. 
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3. MÓDULOS DE FORMAÇÃO 

 

MÓDULO 1: CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL 

 

UNIDADES DE APRENDIZAGEM 

Unidade 1: Normalização em construção sustentável 

Unidade 2: Novas tecnologias aplicadas à manutenção e reabilitação de edifícios 

Unidade 3: Tecnologias emergentes e digitalização 

 

Unidade 1: Normalização em construção sustentável 

 

DESCRIÇÃO GERAL 

Na 1ª Unidade do Módulo 1, serão apresentados aos formandos os princípios da construção 

sustentável, incluindo definições, objetivos, barreiras e benefícios da sua implementação. 

Será ainda dada uma visão geral das principais técnicas de construção sustentável e dos 

indicadores de sustentabilidade utilizados na avaliação da sustentabilidade de edifícios 

novos ou existentes, relacionados com o projeto, construção, operação, manutenção, 

reabilitação e fim de vida. 

 

RESULTADOS DA APRENDIZAGEM 

Para uma conclusão bem-sucedida da Unidade, o formando deve: 

Conhecimento 

K1. Saber, conscientemente, os fundamentos da construção sustentável 
(definições, objetivos, barreiras, benefícios) 

K2. Ter adquirido um conhecimento básico das técnicas de construção sustentável 
e indicadores de sustentabilidade utilizados na avaliação da sustentabilidade de 
edifícios 

K3. Ter adquirido conhecimentos básicos sobre a avaliação da sustentabilidade de 
edifícios 

Aptidões 

S1. Ser capaz de analisar princípios, barreiras e benefícios da construção 
sustentável  

S2. Ser capaz de explicar aos outros os princípios da construção sustentável 

Competências 

C1. Compreender e promover o valor das construções sustentáveis  

C2. Ajudar os profissionais a compreender os princípios da construção sustentável  

C3. Consciencializar (o próprio e os outros profissionais) sobre construção 
sustentável  
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ESQUEMA DO CONTEÚDO DA UNIDADE 

Conteúdo Descrição 

Introdução – Sustentabilidade 
no ambiente construído 

 Definições de desenvolvimento sustentável, construção 
sustentável e edifício sustentável.  

 Esforços mundiais em termos de desenvolvimento 
sustentável, construção sustentável e edifícios sustentáveis. 

 Conceito de edifícios “Verdes” de alto desempenho. 

Sustentabilidade das obras de 
construção 

 Funções e responsabilidades das partes interessadas na 
indústria da construção. 

 Medidas ativas: 
- Etapas de projeto/construção: edifícios “Verdes” / 

materiais, 
- Etapa de uso da construção: importância da manutenção 

do edifício. 

 Medidas passivas: 

- Legislação e regulamentos (por exemplo, em termos 
térmicos, ventilação, eletricidade, etc.), 

- Auditoria energética e avaliação do ciclo de vida, 

Técnicas de construção 
sustentável 

Noções básicas de:  

 Coberturas ajardinadas,  

 Sistemas solares passivos,  

 Sistema de arrefecimento pelo solo, 

 Paredes de Trombe. 

Construção tradicional 
(bioclimática) 

Princípios teóricos e funcionais da arquitetura bioclimática: 
clima, conforto térmico, ganhos de calor solar e sombreamento, 
iluminação natural e ventilação natural em edifícios. 

Avaliação da sustentabilidade 
dos edifícios 

 Objetivo das avaliações de sustentabilidade: reunir e 
reportar informações para a tomada de decisão durante as 
fases de produto, construção, utilização e fim de vida útil de 
um edifício. 

 Estado da arte das metodologias de avaliação da 
sustentabilidade. 

 ISO 15392:2008 “"Sustentabilidade na construção civil - 
Princípios gerais". 

 NP EN 15643:2014 “Sustentabilidade das obras de construção 
– Avaliação da sustentabilidade dos edifícios - Partes 1 a 4”. 

 

EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO 

A unidade será executada através de: 

 discussão  

 abordagem prática  

 lições 

 encenação 

 

A unidade será avaliada através de: 

 exame 

 exame oral / exercícios 

 projeto 

 exercícios escrito / teste 
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Unidade 2: Novas tecnologias aplicadas à manutenção e reabilitação de 

edifícios  

 

DESCRIÇÃO GERAL 

No quadro desta Unidade do Módulo 1, serão apresentadas aos formandos as novas 

tecnologias aplicadas à manutenção e reabilitação de edifícios (por exemplo, manutenção 

preventiva como ferramenta de gestão de edifícios, reabilitação sustentável de paredes 

exteriores e fachadas de edifícios com Sistemas de Isolamento Térmico pelo Exterior - 

ETICS, etc.) e a sua importância para uma melhor qualidade e desempenho dos edifícios 

existentes (tanto em relação à energia como ao ambiente). 

 

RESULTADOS DA APRENDIZAGEM 

Para uma conclusão bem-sucedida da Unidade, o formando deve: 

Conhecimento 

K1. Reconhecer os fundamentos das novas tecnologias aplicadas à manutenção e 
reabilitação de edifícios 

K2. Compreender as principais tendências e possibilidades das novas tecnologias no 
campo da manutenção e reabilitação de edifícios 

Aptidões 

S1. Ser capaz de explicar e demonstrar aos outros as novas tecnologias aplicadas à 
manutenção e reabilitação de edifícios  

S2. Ser capaz de pesquisar e atualizar-se sobre novas tecnologias aplicadas à 
manutenção e reabilitação de edifícios  

Competências 

C1. Aperfeiçoar as suas competências técnicas 

C2. Ajudar os profissionais a entender as novas tecnologias aplicadas nos edifícios  

C3. Consciencializar (o próprio e os outros profissionais) sobre novas tecnologias 
aplicadas nos edifícios  

 

ESQUEMA DO CONTEÚDO DA UNIDADE 

Conteúdo Descrição 

Princípios de manutenção  

 Procedimentos de gestão de edifícios: manutenção 
preventiva, preservar a durabilidade do equipamento, 
procedimentos de segurança, operação e serviços. 

 Estratégias de manutenção de edifícios (planeada - 
manutenção proactiva e não planeada - manutenção 
corretiva). 

Manutenção preventiva 

 Diagnóstico de defeitos em materiais e componentes. 

 Reconhecimento de causas e seleção de métodos corretivos 
adequados. 

 Uso de dados de sensores para monitorizar um sistema e 
avaliação contínua do mesmo, contra tendências históricas, 
para prevenção de falhas antes que estas ocorram. 

Novas tecnologias aplicadas na 
reabilitação sustentável de 
edifícios 

Novas tecnologias relacionadas com: 

 Isolamento térmico e medidas relacionadas para redução do 
consumo de energia dos edifícios, 

 Instalação de sistemas de energias renováveis (água quente 
solar e energia fotovoltaica),  
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 Redução do consumo de água, 

 Redução do sobreaquecimento, melhorar a ventilação e 
melhorar o conforto interno. 

 

EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO 

A unidade será executada através de: 

 discussão  

 abordagem prática  

 lições 

 encenação 

 

A unidade será avaliada através de: 

 exame 

 exame oral / exercícios 

 projeto 

 exercícios escrito / teste 

 

Unidade 3: Tecnologias emergentes e digitalização  

 

DESCRIÇÃO GERAL  

Na Unidade 3 do Módulo 1, serão apresentadas aos formandos as tecnologias emergentes 

aplicadas na construção de edifícios (por exemplo, instalação de sensores de rádio ou sem 

fio nos materiais de construção, modelação BIM, uso da realidade aumentada e drones para 

diagnóstico de falhas, etc.), especialmente as relacionadas com a digitalização, bem como 

os seus benefícios e potencial para uma melhor monitorização dos edifícios. 

 

RESULTADOS DA APRENDIZAGEM 

Para uma conclusão bem-sucedida da Unidade, o formando deve: 

Conhecimento 

K1. Saber, conscientemente, os fundamentos sobre as tecnologias emergentes 
aplicadas na construção de edifícios 

K2. Estar bem ciente das principais tendências e possibilidades no quadro da 
construção de edifícios 

Aptidões 

S1. Ser capaz de demonstrar e explicar aos outros as tecnologias emergentes 
aplicadas à construção de edifícios 

S2. Ser capaz de pesquisar e atualizar-se sobre tecnologias emergentes aplicadas à 
construção de edifícios 

Competências 

C1. Aperfeiçoar as suas competências técnicas 

C2. Ajudar os profissionais a entender as tecnologias emergentes aplicadas aos 
edifícios 

C3. Consciencializar (o próprio e os outros profissionais) sobre as tecnologias 
emergentes aplicadas a Ser capaz de pesquisar e atualizar-se os edifícios 
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ESQUEMA DO CONTEÚDO DA UNIDADE 

Conteúdo Descrição 

Impacte das tecnologias 
emergentes na indústria da 
construção  

 Apresentação das oportunidades estratégicas de negócios, 
riscos e ameaças apresentadas pelas tecnologias emergentes 
e mudanças tecnológicas no setor da construção. 

 O impacte das tecnologias emergentes na indústria: 
– Transformação digital e digitalização, 

– Tecnologias de automação, 

– Novos materiais. 

Modelação da informação na 
construção (BIM) 

 Conceito BIM: para construir o projeto virtualmente, de 
modo a que todos os aspetos do projeto possam ser 
planeados antes de começar a construção no local. 

 Coordenação espacial de todos os materiais, mão-de-obra e 
sequenciação para a construção do projeto. 

Realidade virtual e aumentada 

 Diferenças entre realidade virtual e aumentada.  

 Aplicações na construção (os utilizadores podem interagir 
com os planos, comparar entre a conclusão planeada e real, 
orientar a maquinaria, a segurança dos trabalhadores e 
documentar os progressos). 

Outras tecnologias emergentes 

 Impressão em 3D & digitalização a laser: ao criar uma 
imagem digital do espaço, a equipa de projeto pode 
manipular o espaço existente virtualmente utilizando o BIM, 
e então o espaço proposto pode ser sobreposto de volta ao 
existente para o ver aumentado. 

 Uso de dispositivos móveis para recolha de dados & 
comunicação em campo. 

 Uso de drones e câmaras digitais GoPro para monitorizar o 
local de construção. 

 

EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO 

A unidade será executada através de: 

 discussão  

 abordagem prática  

 lições 

 encenação 

 

A unidade será avaliada através de: 

 exame 

 exame oral / exercícios 

 projeto 

 exercícios escrito / teste 
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MÓDULO 2: ROTULAGEM E CERTIFICAÇÃO   

UNIDADES DA APRENDIZAGEM 

Unidade 1: Rotulagem ambiental  

Unidade 2: Rotulagem energética  

Unidade 3: Sistema de certificação de sustentabilidade de edifícios  

 

Unidade 1: Rotulagem ambiental  

 

DESCRIÇÃO GERAL  

Os formandos serão informados sobre a rotulagem (voluntária) ambiental aplicada na UE e 

a nível internacional (por exemplo, rótulo ecológico da UE, declarações ambientais de 

produtos) e porque é que a rotulagem é útil no setor da construção. Para além disso, os 

formandos aprenderão o que é um rótulo ambiental, quais os diferentes tipos de rótulos 

ambientais que existem no mercado e como pode ser garantida a credibilidade dos rótulos. 

 

RESULTADOS DA APRENDIZAGEM 

Para uma conclusão bem-sucedida da Unidade, o formando deve: 

Conhecimento 

K1. Conhecer os vários tipos de Rotulagem Ambiental  

K2. Saber, conscientemente, os princípios dos esquemas básicos de Rotulagem 
Ambiental  

Aptidões 

S1. Ser capaz de demonstrar e explicar aos outros a Rotulagem Ambiental 
(voluntária) 

S2. Aplicar estilos de comunicação eficazes para melhorar o uso da Rotulagem 
Ambiental 

Competências 

C1. Aperfeiçoar as suas competências técnicas 

C2. Ajudar os profissionais a entender o uso da Rotulagem Ambiental (voluntária) 
no sector da construção 

C3. Consciencializar (o próprio e os outros profissionais) sobre o uso da Rotulagem 
Ambiental (voluntária) no sector da construção 

 

 

ESQUEMA DO CONTEÚDO DA UNIDADE 

Conteúdo Descrição 

 
Introdução aos rótulos 
ambientais existentes na UE 

- Rótulo Ecológico Europeu – Voluntário. 
- Outros rótulos ecológicos: Cisne Nórdico (Nordic Swan), Anjo 

Azul (Blue Angel), Emissões de CO2 para carros, Agricultura 
Biológica, etc. 

- Esquemas de Declarações Ambientais dos Produtos (DAPs). 

 
O Rótulo Ecológico Europeu 

 Produtos cobertos. 

 Critérios: Ambientais e Operacionalidade. 
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Declarações Ambientais dos 
Produto (DAPs) 

 O que é uma DAP? 

 NP ISO 14025:2009 – Rótulos e Declarações Ambientais.  

 O Comité Europeu de Normalização. A Norma NP EN 
15804:2012 – “Sustentabilidade das Obras de Construção. 
Declarações ambientais dos produtos”. 

 Várias DAPs e esquemas de DAPs. 

 

EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO 

A unidade será executada através de: 

 discussão  

 abordagem prática  

 lições 

 encenação 

 

A unidade será avaliada através de: 

 exame 

 exame oral / exercícios 

 projeto 

 exercícios escrito / teste 

 

Unidade 2: Rotulagem energética 

 

DESCRIÇÃO GERAL  

No quadro desta Unidade do Módulo 2, será apresentada aos formandos a rotulagem 

energética obrigatória aplicada na UE e a nível internacional (por exemplo, a etiqueta 

energética da EU e a rotulagem energética de edifícios), assim como a sua utilidade na 

indústria da construção. 

 

RESULTADOS DA APRENDIZAGEM 

Para uma conclusão bem-sucedida da Unidade, o formando deve: 

Conhecimento 

K1. Compreender os vários tipos de Rotulagem Energética 

K2. Saber, conscientemente, os princípios dos esquemas básicos de Rotulagem 
Energética  

Aptidões 

S1. Ser capaz de demonstrar e explicar aos outros a Rotulagem Energética 
(obrigatória) 

S2. Aplicar estilos de comunicação eficazes para melhorar o uso da Rotulagem 
Energética (obrigatória)   

Competências 

C1. Aperfeiçoar as suas competências técnicas 

C2. Ajudar os profissionais a entender o uso da Rotulagem Energética (obrigatória)  

C3. Consciencializar (o próprio e os outros profissionais) sobre o uso da Rotulagem 
Energética (obrigatória) 
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ESQUEMA DO CONTEÚDO DA UNIDADE 

Conteúdo Descrição 

 
Introdução aos rótulos oficiais 
de energia na UE  
 

 Os benefícios da Rotulagem Energética. 

 Aplicabilidade dos rótulos de energia obrigatórios. 

 Legislação sobre Rotulagem Energética. 

 Desempenho energético do sector doméstico. 

 
Programa ENERGY STAR na UE 

 Um esquema voluntário de rotulagem de energia para 
equipamentos de escritório. 

 Principais grupos de produtos com critérios qualificados: 
computadores, monitores, equipamentos de imagem, UPS e 
servidores empresariais.  

 
Rotulagem energética de 
edifícios 

 Diretiva 2002/91/EC sobre o desempenho energético dos 
edifícios. 

 Significado e utilidade dos Certificados de Desempenho 
Energético (CDE) 

 Quando um CDE é necessário? 

 

 

EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO 

A unidade será executada através de: 

 discussão  

 abordagem prática  

 lições 

 encenação 

 

A unidade será avaliada através de: 

 exame 

 exame oral / exercícios 

 projeto 

 exercícios escrito / teste 

 

Unidade 3: Sistemas de certificação de sustentabilidade de edifícios  

 

DESCRIÇÃO GERAL 

 

Nesta Unidade do Módulo 2, serão apresentados aos formandos os sistemas disponíveis de 

certificação e/ou classificação de edifícios sustentáveis na Europa e no resto do mundo 

(por exemplo, LEED, Green Globes, BREEAM, outros sistemas nacionais), bem como os seus 

benefícios. 

 

RESULTADOS DA APRENDIZAGEM 

Para uma conclusão bem-sucedida da Unidade, o formando deve: 
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Conhecimento 

K1. Saber, conscientemente, os princípios fundamentais dos sistemas de 
certificação e/ou classificação de edifícios sustentáveis 

K2. Compreender os benefícios dos sistemas de certificação/classificação de 
edifícios sustentáveis 

Aptidões 

S1. Ser capaz de demonstrar e explicar aos outros as principais questões dos 
sistemas de certificação de sustentabilidade de edifícios  

S2. Aplicar estilos de comunicação eficazes para melhorar o uso de sistemas de 
certificação de sustentabilidade de edifícios  

Competências 

C1. Aperfeiçoar as suas competências técnicas 

C2. Ajudar os profissionais a entender o uso de sistemas de certificação de 
sustentabilidade de edifícios 

C3. Consciencializar (o próprio e os outros profissionais) sobre o uso de sistemas de 
certificação de sustentabilidade de edifícios 

 

ESQUEMA DO CONTEÚDO DA UNIDADE 

Conteúdo Descrição 

 
Os princípios dos sistemas de 
certificação de 
sustentabilidade de edifícios 

Os sistemas de classificação de edifícios “Verdes” são um tipo 
de sistemas de certificação de edifícios que avaliam ou 
recompensam os níveis relativos de conformidade ou 
desempenho com metas e requisitos ambientais específicos. 

 
Avaliação de desempenho de 
sustentabilidade de edifícios 
através do Level(s) 
 

 Introdução ao Level(s) – uma estrutura de relatório 
voluntário para melhorar a sustentabilidade dos edifícios 
e/ou uma ferramenta para projetar e construir edifícios 
sustentáveis - e como funciona. 

 Como fazer uma avaliação de desempenho usando o Level(s). 

 
The Leadership in Energy and 
Environmental Design (LEED) 

O LEED é um programa de certificação de edifícios “Verdes” 
usado em todo o mundo. Inclui um conjunto de sistemas de 
classificação para o projeto, construção, operação e 
manutenção de edifícios “Verdes”, casas e bairros que visam 
ajudar os proprietários e utilizadores dos edifícios a serem 
responsáveis pelo ambiente e usar os recursos de forma 
eficiente. 

 
The Building Research 
Establishment Environmental 
Assessment Method (BREEAM) 

BREEAM é um método de avaliação, classificação e certificação 
da sustentabilidade dos edifícios. Os edifícios são classificados e 
certificados através de uma escala que vai de “Aprovado”, 
'Bom', 'Muito Bom, 'Excelente' até ao nível “Excecional”. 

 
Outros sistemas de 
certificação de edifícios na 
Europa  

Descrição do Certificado Verde (Espanha), HQE (França), 
Protocollo ITAC (Itália), SBtool-PT e LiderA (Portugal), outros. 

 
Outros sistemas de 
classificação com atributos 
múltiplos para edifícios 
“Verdes”  
 

 Green Globes (originário do Canadá e trazido para os EUA 
pela Green Building Initiative). 

 The Living Building Challenge (LBC). 

 NZEB (proporcionado pelo International Living Future 
Institute para certificação de Edifícios de Balanço Energético 
Zero). 

 The Passive House (Alemão: Passivhaus). 

 EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies). 

 WELL (Certificação que promove saúde e bem-estar em 
edifícios). 
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EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO 

A unidade será executada através de: 

 discussão  

 abordagem prática  

 lições 

 encenação 

 

A unidade será avaliada através de: 

 exame 

 exame oral / exercícios 

 projeto 

 exercícios escrito / teste 

 

MÓDULO 3: MATERIAIS 

 

UNIDADES DE APRENDIZAGEM 

Unidade 1: Seleção de materiais e produtos de construção em termos de sustentabilidade 

Unidade 2: Materiais de baixo impacte ambiental 

Unidade 3: Materiais novos e inovadores 

 

Unidade 1: Seleção de materiais e produtos de construção em termos de 

sustentabilidade  

 

DESCRIÇÃO GERAL 

Nesta Unidade serão apresentados aos formandos os principais fatores que afetam a 

seleção de materiais e produtos de construção em termos de sustentabilidade e uma série 

de técnicas para facilitar essa seleção, assim como a influência/impacte desta seleção no 

desempenho dos edifícios. 

 

RESULTADOS DA APRENDIZAGEM 

Para uma conclusão bem-sucedida da Unidade, o formando deve: 

Conhecimento 

K1. Ter assimilado os principais fatores que influenciam a seleção de materiais e 
produtos de construção. 

K2. Saber, conscientemente, selecionar os materiais e produtos de construção 
adequados em termos de sustentabilidade 

Aptidões 

S1. Ser capaz de demonstrar e explicar aos outros a seleção apropriada de 
materiais e produtos de construção em termos de sustentabilidade 

S2. Aplicar técnicas que facilitam a seleção adequada de materiais e produtos de 
construção. 
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Competências 

C1. Melhorar as suas capacidades técnicas 

C2. Ajudar os profissionais a entender os materiais e produtos utilizados nos 
edifícios 

C3. Sensibilizar (o próprio e os outros profissionais) sobre os materiais e produtos 
utilizados nos edifícios 

 

ESQUEMA DO CONTEÚDO DA UNIDADE 

Conteúdo Descrição 

 
Introdução - terminologia  

 Materiais sustentáveis versus recicláveis ou “verdes”. 

 As propriedades dos materiais são definidas como os aspetos 
tangíveis, ou propriedades reais mensuráveis do material 
escolhido. Esses aspetos estão diretamente relacionados ao 
comportamento (físico) do material e à técnica de produção. 

 Muitos recursos naturais e materiais de construção exigem 
extração, processamento, refinação e, finalmente, 
fabricação, transporte e entrega antes de serem utilizados na 
construção. A energia utilizada durante esses processos é 
vulgarmente conhecida como energia incorporada. 

 
Principais materiais de 
construção e a sua influência 
no desempenho dos edifícios 

Introdução aos principais materiais de construção, suas fontes e 
influência no desempenho dos edifícios: 

 Calcário, 

 Betão, 

 Aço, 

 Alumínio, 

 Tijolos e azulejos, 

 Petroquímicos, 

 Madeira. 

 
Principais equipamentos e sua 
influência no desempenho dos 
edifícios  

A maioria dos edifícios modernos utiliza maquinaria, incluindo 
na canalização, elevadores, aquecimento e sistemas de ar 
condicionado. Breve descrição do equipamento que mais 
frequentemente é usado em edifícios e da sua influência ao 
nível do desempenho.  

 
Critérios para seleção de 
materiais 
 

 Prevenção da poluição na fabricação. 

 Reciclagem de resíduos na fabricação. 

 Reduzir energia incorporada e uso de materiais naturais. 

 Utilização de materiais locais. 

 Eficiência energética. 

 Utilização de materiais não tóxicos. 

 Longevidade, durabilidade e manutenção de materiais. 

 Reciclabilidade e reutilização. 

 Biodegradabilidade. 

 

EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO 

A unidade será executada através de: 

 discussão  

 abordagem prática  

 lições 

 encenação 
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A unidade será avaliada através de: 

 exame 

 exame oral / exercícios 

 projeto 

 

Unidade 2: Materiais de baixo impacte ambiental  

 

DESCRIÇÃO GERAL 

Nesta Unidade, serão apresentados aos formandos os materiais de baixo impacte ambiental 

(por exemplo, materiais com baixa emissão de compostos orgânicos voláteis - COV, 

materiais com baixa energia incorporada, mas também os chamados "materiais locais") e as 

suas utilizações na construção, bem como os problemas a serem considerados na sua 

seleção.  

 

RESULTADOS DA APRENDIZAGEM 

Para uma conclusão bem-sucedida da Unidade, o formando deve: 

Conhecimento 

K1. Reconhecer os fundamentos sobre as propriedades dos materiais de baixo 
impacte ambiental 

K2. Obter conhecimento detalhado acerca dos materiais de baixo impacte 
ambiental disponíveis e suas principais utilizações 

Aptidões 

S1. Ser capaz de demonstrar e explicar aos outros os materiais de baixo 
impacte ambiental disponíveis e suas principais utilizações 

S2. Pesquisar e atualizar-se sobre as novas tendências no campo de materiais 
de baixo impacte ambiental  

Competências 

C1. Melhorar as suas competências técnicas 

C2. Ajudar os profissionais a entender os materiais utilizados na construção de 
edifícios 

C3. Sensibilizar (o próprio e os outros profissionais) sobre os materiais utilizados 
em edifícios 

 

ESQUEMA DO CONTEÚDO DA UNIDADE 

Conteúdo Descrição 

Introdução aos materiais de 
baixo impacte ambiental 

 Tendências gerais relativas aos materiais utilizados na 
construção de edifícios. 

 Classificação de materiais de baixo impacte ambiental (ou 
seja, ecológicos). 

 Principais propriedades dos materiais de baixo impacte 
ambiental (questões de saúde e/ou ambientais). 

Identificação e apresentação 
de materiais de baixo impacte 
ambiental 
 

 Materiais permeáveis (permitir que a água se infiltre e 
recarregue aquíferos, em vez de serem enviadas para 
sistemas combinados de águas pluviais e esgotos). 

 Materiais reflexivos, "frios" ou brancos (ajudam a reduzir a 
temperatura do ar e os custos de energia minimizando o uso 
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de ar condicionado para refrigerar edifícios). 

 Opções sustentáveis de madeira. 

 Opções sustentáveis de betão. 

Materiais locais e seus usos em 
construção  
 

 Materiais locais (palha, pedra, terra, argamassa de argila, 
argamassa de cal) e seus usos em construção. 

 Compatibilidade com condições climáticas, culturais e 
estéticas. 

 Uso de materiais locais (por exemplo, palha, cortiça, lã) para 
fins de isolamento. 

 Impacte do transporte (redução das distâncias de transporte, 
reduzindo assim a poluição do ar produzida pelos veículos). 

 

EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO 

A unidade será executada através de: 

 discussão  

 abordagem prática  

 lições 

 encenação 

 

A unidade será avaliada através de: 

 exame 

 exame oral / exercícios 

 projeto 

 exercícios escrito / teste 

 

 

Unidade 3: Materiais novos e inovadores  

 

DESCRIÇÃO GERAL 

Nesta unidade, serão apresentados aos formandos os materiais novos e inovadores 

disponíveis ou emergentes (por exemplo, blocos com isolamento integrado, betão auto 

regenerativo, materiais de mudança de fase, etc.), as suas utilizações e propriedades. 

 

RESULTADOS DA APRENDIZAGEM 

Para uma conclusão bem-sucedida da Unidade, o formando deve: 

Conhecimento 

K1. Reconhecer os fundamentos sobre as propriedades de materiais novos e 
inovadores e suas tendências 

K2. Obter conhecimento detalhado dos materiais novos e inovadores disponíveis 
e seus usos 

Aptidões 

S1. Ser capaz de demonstrar e explicar aos outros os materiais novos e 
inovadores e suas principais utilizações 

S2. Pesquisar e atualizar-se sobre as novas tendências no campo de materiais 
novos / inovadores  
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Competências 

C1. Melhorar as suas aptidões técnicas 

C2. Ajudar os profissionais a entender os materiais novos e inovadores utilizados 
nos edifícios 

C3. Sensibilizar (o próprio e os outros profissionais) sobre os novos materiais 
utilizados nas construções 

 

ESQUEMA DO CONTEÚDO DA UNIDADE 

Conteúdo Descrição 

 
Tendências básicas em 
materiais novos e inovadores 

 Temperatura (aquecimento/arrefecimento). 

 Ventilação. 

 Iluminação. 

 Conservação da energia. 

 Custo baixo e altamente durável. 

 Sustentável/ecológico. 

 Limpo/capaz de limpeza.  

 
Lista de materiais e suas 
propriedades 

 Materiais inteligentes: piezoelétricos, eletro-estritivos, 
magneto-estritivos, ligas de memória de forma, fibras óticas, 
materiais com funções adicionadas, outros. 

 Materiais de alta tecnologia (transparentes, leves, sensíveis) 

 

EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO 

A unidade será executada através de: 

 discussão  

 abordagem prática  

 lições 

 encenação 

 

A unidade será avaliada através de: 

 exame 

 exame oral / exercícios 

 projeto 

 exercícios escrito / teste 

 
 

MÓDULO 4: DESCONSTRUÇÃO 

 

UNIDADES DE APRENDIZAGEM 

Unidade 1: Técnicas de desconstrução 

Unidade 2: Prevenção de Resíduos de Construção e Demolição (RCD) 

Unidade 3: Reutilização e reciclagem de RCD 
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Unidade 1: Técnicas de desconstrução 

DESCRIÇÃO GERAL 

Nesta unidade do Módulo 4 serão apresentadas aos formandos as principais técnicas de 

desconstrução que contribuem para a sustentabilidade, reduzindo a quantidade de 

Resíduos de Construção e Demolição (RCD) para os aterros sanitários e a extração de 

agregados naturais e, portanto, os seus impactes ambientais, por exemplo, através da 

demolição seletiva. 

 

RESULTADOS DA APRENDIZAGEM 

Para uma conclusão bem-sucedida da Unidade, o formando deve: 

Conhecimento 

K1. Saber, conscientemente, os princípios fundamentais das técnicas de 
desconstrução disponíveis 

K2. Ter adquirido um bom conhecimento sobre como identificar a técnica 
apropriada de desconstrução 

Aptidões 

S1. Ser capaz de demonstrar e explicar aos outros as técnicas de desconstrução 
apropriadas 

S2. Identificar a técnica de desconstrução apropriada para cada caso 

Competências 

C1. Aperfeiçoar as suas competências técnicas 

C2. Ajudar os profissionais a entender as técnicas de desconstrução disponíveis 

C3. Consciencializar (o próprio e outros profissionais) sobre as técnicas de 
desconstrução disponíveis 

 

ESQUEMA DO CONTEÚDO DA UNIDADE 

Conteúdo Descrição 

 
Introdução à desconstrução  

 O que é a desconstrução. 

 Viabilidade e custo-eficácia da desconstrução. 

 Decisões a serem tomadas no processo de planeamento da 
desconstrução. 

 Etapas básicas para a desconstrução dos edifícios. 

 Projetar para a Desconstrução (DfD). 

 
Técnicas de desconstrução 

 Categorias de projetos de desconstrução e suas principais 
características: 

– desmontagem estrutural completa, 

– projeto de remoção em pequena escala de elementos 
não estruturais, 

– projeto de montagem individual. 

 Métodos típicos de desconstrução (estrutural/não 
estrutural). 

 
Plano de demolição 

 Identificação de perigos. 

 Avaliação de riscos. 

 Determinação de medidas de controlo apropriadas, em 
consulta com todas as pessoas relevantes envolvidas no 
trabalho, incluindo o contratante principal, empreiteiro de 
demolição, engenheiros estruturais e operadores de 
instalações móveis. 
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EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO 

A unidade será executada através de: 

 discussão  

 abordagem prática  

 lições 

 encenação 

 

A unidade será avaliada através de: 

 exame 

 exame oral / exercícios 

 projeto 

 exercícios escrito / teste 

 

Unidade 2: Prevenção de Resíduos de Construção e Demolição (RCD) 

 

DESCRIÇÃO GERAL 

No quadro desta unidade, será apresentada aos formandos a visão geral sobre os conceitos 

básicos que conduzem à Prevenção de Resíduos de Construção e Demolição (RCD) e a 

legislação relevante existente, bem como os métodos/técnicas internacionais 

estabelecidas para a prevenção dos RCD. 

 

RESULTADOS DA APRENDIZAGEM 

Para uma conclusão bem-sucedida da Unidade, o formando deve: 

Conhecimento 
K1. Compreender os métodos/técnicas de prevenção dos RCD e legislação 
relevante em vigor 

Aptidões 

S1. Ser capaz de demonstrar e explicar aos outros os métodos/técnicas de 
prevenção dos RCD  

S2. Reconhecer os métodos/técnicas de prevenção mais adequadas dos RCD por 
caso 

Competências 

C1. Aperfeiçoar as suas competências técnicas 

C2. Ajudar os profissionais a entender os métodos/técnicas de prevenção dos RCD 

C3. Consciencializar (o próprio e os outros profissionais) sobre os métodos/técnicas 
de prevenção dos RCD 
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ESQUEMA DO CONTEÚDO DA UNIDADE 

Conteúdo Descrição 

Princípios básicos da 
prevenção dos RCD 

 As vantagens dos processos integrados na prevenção de 
resíduos. 

 Informações fundamentais sobre como maximizar o valor do 
consumidor/cliente, minimizando os resíduos através do 
ciclo de vida de projetos de construção, renovação ou 
demolição. 

Enquadramento legislativo  

 A diretiva-quadro relativa aos resíduos 2008/98/CE. 

 Protocolo de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição 
da EU. 

 Comité de Normalização Europeu (CEN), Normas EN 303. 

 Leias/Normas em cada país. 

Exemplos de medidas de 
prevenção de resíduos 

 Medidas que podem afetar o enquadramento legislativo 
referentes à geração de resíduos. 

 Medidas que podem afetar as etapas de projeto, produção e 
distribuição. 

 Medidas que podem afetar a etapa de consumo e uso.  

 

EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO 

A unidade será executada através de: 

 discussão  

 abordagem prática  

 lições 

 encenação 

 

A unidade será avaliada através de: 

 exame 

 exame oral / exercícios 

 projeto 

 exercícios escrito / teste 

 

Unidade 3: Reutilização e reciclagem de RCD  

 

DESCRIÇÃO GERAL 

Nesta Unidade, serão apresentados aos formandos os métodos/técnicas estabelecidos para 

a reutilização e reciclagem de Resíduos de Construção e Demolição (RCD), o tipo de 

materiais constituintes dos RCD que podem ser reutilizados e/ou reciclados, bem como a 

questão da triagem e classificação dos RCD no local da construção. 
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RESULTADOS DA APRENDIZAGEM 

Para uma conclusão bem-sucedida da Unidade, o formando deve: 

Conhecimento 
K1. Compreender os métodos e técnicas de reutilização e reciclagem dos RCD 

K2. Reconhecer o tipo de materiais que podem ser reutilizados e/ou reciclados 

Aptidões 

S1. Ser capaz de demonstrar e explicar aos outros os métodos de reutilização e 
reciclagem dos RCD 

S2. Ser capaz de reconhecer o tipo de materiais que podem ser reutilizados e/ou 
reciclados 

Competências 

C1. Aperfeiçoar as suas competências técnicas 

C2. Ajudar os profissionais a entender a reutilização e reciclagem dos materiais dos 
RCD 

C3. Consciencializar (o próprio e os outros profissionais) sobre a reutilização e 
reciclagem dos materiais dos RCD 

 

ESQUEMA DO CONTEÚDO DA UNIDADE 

Conteúdo Descrição 

 
Definições relacionadas com a 
reutilização e reciclagem de 
RCD 

 Preparação para a reutilização significa verificar, limpar ou 
reparar; operações de valorização, pelo qual os produtos ou os 
componentes de produtos que assumam a natureza de resíduos 
são preparados para serem utilizados novamente, sem 
qualquer outro tipo de pré –processamento. 

 Reciclagem significa qualquer operação de valorização através 
da qual os resíduos são novamente transformados em 
produtos, materiais ou substâncias para os fins idênticos aos 
originais ou outros.  

 
Triagem/classificação dos RCD 
no local de obras 

 Fatores que afetam a classificação dos RCD no local de 
construção. 

 Processos de classificação aplicáveis/disponíveis. 

 Tipos de contentores e maquinaria.  

 
Materiais de RCD usualmente 
reutilizados e suas aplicações 
 

 Itens de fácil remoção, como por exemplo portas, hardware, 
eletrodomésticos e luminárias, que podem ser usados durante 
a própria reconstrução ou em outros trabalhos. 

 Pontas de madeira (usadas para a construção de moldes, 
lintéis e bloqueios para eliminar a necessidade de cortar 
madeira inteira), aparas de madeira que podem ser trituradas 
no local e utilizadas como adubação ou cobertura de solo.  

 O papel de parede e o gesso triturado pode ser usado, em 
quantidades moderadas, para correção do solo. 

 O tijolo, betão e alvenaria podem ser reciclados no local como 
material de enchimento, sub-base ou caminhos de acesso. 

 O excesso de isolamento das paredes exteriores pode ser 
usado em paredes interiores como material de amortecimento 

de ruído. 

 A tinta pode ser remisturada e usada em áreas de garagem ou 
armazenamento, ou como revestimento primário em outros 

trabalhos. 

 Os materiais de embalagem podem ser devolvidos aos 
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fornecedores para reutilização. 

 
Que materiais podem ser 
reciclados 

 O asfalto, betão e escombros são muitas vezes reciclados em 
agregados ou em novos asfaltos e produtos de betão. 

 A madeira pode ser reciclada em produtos de madeira como 
mobiliário, bem como em adubação, compostagem e outros 
produtos. 

 Os metais, incluindo o aço, cobre e latão, também são 
mercadorias valiosas para reciclagem. 

 
EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO 

A unidade será executada através de: 

 discussão  

 abordagem prática  

 lições 

 encenação 

 

A unidade será avaliada através de: 

 exame 

 exame oral / exercícios 

 projeto 

 exercícios escrito / teste 

 

 

MÓDULO 5: EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

 

UNIDADES DE APRENDIZAGEM 

Unidade 1: Isolamento térmico eficiente 

Unidade 2: Janelas energeticamente eficientes 

Unidade 3: Iluminação eficiente 

 

Unidade 1: Isolamento térmico eficiente 

 

DESCRIÇÃO GERAL 

Nesta unidade, será apresentada aos formandos a importância dos diversos tipos de 

isolamento térmico e os requisitos aplicáveis aos sistemas de isolamento adequados ao 

desempenho térmico em edifícios nos países do sul da Europa. Também será abordada a 

utilização dos respetivos materiais, as suas técnicas de execução, os requisitos de 

qualidade assim como a adequação e a sustentabilidade do isolamento térmico em 

aplicações técnicas na mitigação de anomalias e na reabilitação energética de edifícios. 
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RESULTADOS DA APRENDIZAGEM 

Para uma conclusão bem-sucedida da Unidade, o formando deve: 

 
Conhecimento 

 

K1. Reconhecer a utilidade dos tipos de isolamento térmico e requisitos 
dos sistemas de isolamento (do conforto térmico)  

K2. Compreender as técnicas/métodos de isolamento eficientes 

 
Aptidões 

 

S1. Ser capaz de demonstrar e explicar aos outros as técnicas/métodos de 
isolamento eficientes adequados e disponíveis  

S2. Ser capaz de pesquisar e atualizar-se sobre as novas tendências de 
isolamento térmico eficiente 

 
Competências 

 

C1. Aperfeiçoar as suas capacidades técnicas 

C2. Ajudar os profissionais a compreender as novas tecnologias aplicadas 
nos edifícios 

C3. Consciencializar (o próprio e os outros profissionais) sobre as novas 
tecnologias aplicadas nos edifícios 

 

ESQUEMA DO CONTEÚDO DA UNIDADE 

Conteúdo Descrição 

Introdução ao isolamento 
térmico 

 O que é o isolamento térmico? 

 Vantagens do isolamento térmico. 

 Estratégias de isolamento térmico. 

 Parâmetros de dimensionamento. 

 Vocabulário utilizado em isolamento térmico. 

 Tipos de isolamento térmico. 

 Regulamentos de higiene, segurança e prevenção de incêndios 
aplicáveis. 

Isolamento térmico de paredes 

 Requisitos procedentes das normas relevantes e dos códigos 
aplicáveis à construção civil. 

 Seleção do isolamento térmico de acordo com o tipo de 
paredes. 

 Materiais de isolamento térmico. 

 Critérios de seleção de materiais para isolamento térmico. 

Isolamento térmico de tetos e 
telhados 

 Seleção de materiais de isolamento térmico adequados para 
tetos e telhados. 

 Critérios de seleção de materiais para isolamento térmico. 

 Situações de humidade e condensação. 

 Risco de incêndio e outros problemas em sótãos. 

 

EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO 

A unidade será executada através de: 

 discussão  

 abordagem prática  

 lições 

 encenação 
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A unidade será avaliada através de: 

 exame 

 exame oral / exercícios 

 projeto 

 exercícios escrito / teste 

 

Unidade 2: Janelas energeticamente eficientes 

 

DESCRIÇÃO GERAL 

Nesta unidade, serão apresentados aos formandos os novos conceitos e normas sobre 

janelas energeticamente eficientes, aplicáveis nas soluções de isolamento térmico e 

acústico e nos dispositivos de sombreamento e de ventilação, assim como os requisitos 

técnicos aplicáveis aos envidraçados. Também serão apresentados os requisitos dos 

principais elementos construtivos de janelas, relativos à montagem de envidraçados e o 

sistema de etiquetagem energética de janelas eficientes. 

 

RESULTADOS DA APRENDIZAGEM 

Para uma conclusão bem-sucedida da Unidade, o formando deve: 

Conhecimento 
 

K1. Compreender os conceitos e tipologia das janelas eficientes 

K2. Saber, conscientemente, as caraterísticas básicas das janelas eficientes 

Aptidões 
 

S1. Ser capaz de demonstrar e explicar aos outros as caraterísticas básicas das 
janelas eficientes 

S2. Ser capaz de pesquisar e atualizar-se sobre os desenvolvimentos tecnológicos 
recentes das janelas eficientes 

Competências 

C1. Aperfeiçoar as suas capacidades técnicas 

C2. Ajudar os profissionais a compreender as novas tecnologias aplicadas nos 
edifícios 

C3. Consciencializar (o próprio e os outros profissionais) sobre as novas tecnologias 
aplicadas nos edifícios 

 

ESQUEMA DO CONTEÚDO DA UNIDADE 

Conteúdo Descrição 

Introdução às janelas 
energeticamente eficientes 

 Balanço energético de uma janela. 

 Definir a solução de janela mais adequada para um vão 
envidraçado. 

 Avaliação do desempenho energético dos componentes das 
janelas. 

 Etiquetagem energética de janelas (SEEP). 

Tipos e características de 
envidraçados 

 Vidros de várias camadas (uso de duas ou mais chapas de 
vidro ou película). 

 Selagem entre vidros com ar ou gás raro de baixa 

condutividade. 
 Tipos de espaçadores de vidro. 

 Revestimento de vidros de baixa emissividade. 
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Tipos e características de 
caixilhos 

 Caixilhos metálicos (alumínio). 

 Caixilhos de metal sem corte térmico. 

 Caixilhos não metálicos (PVC, madeira, fibra de vidro, 
compósitos). 

 Dimensionamento adequado dos caixilhos. 

 

EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO 

A unidade será executada através de: 

 discussão  

 abordagem prática  

 lições 

 encenação 

 

A unidade será avaliada através de: 

 exame 

 exame oral / exercícios 

 projeto 

 exercícios escrito / teste 

 

Unidade 3: Iluminação eficiente 

DESCRIÇÃO GERAL 

Nesta unidade, serão apresentados aos formandos os princípios básicos de iluminação 

eficiente, tais como as tecnologias de iluminação, os parâmetros técnicos relevantes da 

luminotecnia e as soluções e aplicações existentes de sistemas de iluminação. Serão 

também apresentados os regulamentos e normativos sobre a instalação de sistemas de 

iluminação artificial, critérios de densidade de potência luminosa (DPI) e medidas de 

redução de consumo de eletricidade. 

 

RESULTADOS DA APRENDIZAGEM 

Para uma conclusão bem-sucedida da Unidade, o formando deve: 

Conhecimento K1. Compreender as noções básicas da iluminação eficiente 

Aptidões 

S1. Ser capaz de demonstrar e explicar aos outros os princípios básicos da 
iluminação eficiente 

S2. Ser capaz de pesquisar e atualizar-se sobre os desenvolvimentos tecnológicos 
recentes da iluminação eficiente 

Competências 

C1. Aperfeiçoar as suas capacidades técnicas 

C2. Ajudar os profissionais a compreender as novas tecnologias aplicadas nos 
edifícios 

C3. Consciencializar (o próprio e os outros profissionais) sobre as novas tecnologias 
aplicadas nos edifícios 
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ESQUEMA DO CONTEÚDO DA UNIDADE 

Conteúdo Descrição 

Princípios e vocabulário da 
Iluminação 

 Parâmetros de quantidade e qualidade de luz. 

 Consumo energético. 

 Tipos e sistemas de iluminação. 

 Legislação e normativos aplicáveis à iluminação. 

Conceção da Iluminação 

 Princípios aplicados à conceção de sistemas de iluminação. 

 Expetativas e considerações na conceção de sistemas de 
iluminação. 

 Princípios de cálculo. 

 Manutenção de sistemas de iluminação. 

Conceito de iluminação 
eficiente 

 Lâmpadas energeticamente eficientes. 

 Balastros energeticamente eficientes. 

 Luminárias. 

 Dispositivos de controlo e estratégias para a economia 
energética.  

 

EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO 

A unidade será executada através de: 

 discussão  

 abordagem prática  

 lições 

 encenação 

 

A unidade será avaliada através de: 

 exame 

 exame oral / exercícios 

 projeto 

 exercícios escrito / teste 

 

 

MÓDULO 6: RENOVÁVEIS 

 

UNIDADES DE APRENDIZAGEM 

Unidade 1: Sistemas micro-eólicos em edifícios  

Unidade 2: Sistemas de biomassa para aquecimento de água e climatização 

Unidade 3: Tecnologias emergentes 
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Unidade 1: Sistemas micro-eólicos em edifícios 

 

DESCRIÇÃO GERAL 

Apresentam-se nesta unidade as características essenciais dos sistemas micro-eólicos em 

edifícios para autoprodução e autoconsumo de eletricidade, assim como a gama de 

utilização de turbinas eólicas em micro sistemas e seus componentes. Também serão 

analisados os problemas relacionados com o projeto, a instalação e manutenção de 

sistemas micro-eólicos, assim como a legislação relevante e as regras de segurança a 

respeitar. 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Para uma conclusão bem-sucedida da Unidade, o formando deve: 

Conhecimento 
K1. Compreender as noções básicas e características fundamentais dos sistemas 
micro-eólicos 

Aptidões 

S1. Ser capaz de demonstrar e explicar aos outros os princípios básicos dos 
sistemas micro-eólicos para autoconsumo em edifícios 

S2. Ser capaz de pesquisar e atualizar-se sobre os desenvolvimentos tecnológicos 
recentes dos sistemas micro-eólicos  

Competências 

C1. Aperfeiçoar as suas capacidades técnicas 

C2. Ajudar os profissionais a compreender as novas tecnologias aplicadas nos 
edifícios 

C3. Consciencializar (o próprio e os outros profissionais) sobre as novas 
tecnologias aplicadas nos edifícios 

 

ESQUEMA DO CONTEÚDO DA UNIDADE 

Conteúdo Descrição 

Introdução à energia eólica 

 Caracterização física dos ventos. 

 Mapeamento do recurso eólico. 

 Potencial energético do vento. 

 Caracterização do vento (altura, espaço e tempo). 

 Fenómenos de turbulência. 

 Desenvolvimento tecnológico e tendências do mercado de 
energia eólica. 

Características das turbinas 
eólicas   

 Princípios de funcionamento. 

 Modelos de turbinas eólicas. 

 Componentes das turbinas eólicas. 

 Características técnicas. 

 Conceção e futuros desenvolvimentos. 

 Ligação com a rede elétrica. 

Instalações eólicas com 
microturbinas 
 

 Aplicações tecnológicas. 

 Estratégias de conceção. 

 Sustentabilidade financeira. 

 Quadro institucional. 

 Equipamento de proteção individual (EPI) e regras de 
utilização.   
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EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO 

A unidade será executada através de: 

 discussão  

 abordagem prática  

 lições 

 encenação 

 

A unidade será avaliada através de: 

 exame 

 exame oral / exercícios 

 projeto 

 exercícios escrito / teste 

 

 

Unidade 2: Sistemas de biomassa para aquecimento de água e climatização  

 

DESCRIÇÃO GERAL 

 

Apresentam-se nesta unidade as características básicas das aplicações de caldeiras de 

biomassa sólida para produção de água quente para consumo próprio (caldeiras e 

recuperação de calor) e para aquecimento de espaços (piso radiante, convetores de 

parede). Serão também analisados os problemas relacionados com o projeto, a instalação e 

a manutenção dos componentes mecânicos e elétricos, assim como a legislação relevante e 

as regras de segurança e saúde a respeitar. 

 

RESULTADOS DA APRENDIZAGEM 

Para uma conclusão bem-sucedida da Unidade, o formando deve: 

Conhecimento 

K1. Saber, conscientemente, as noções básicas e características fundamentais dos 
sistemas a biomassa para aquecimento de água e climatização 

K2. Compreender as noções básicas e características fundamentais dos sistemas a 
biomassa em termos de instalação, operação e manutenção 

Aptidões 

S1. Ser capaz de demonstrar e explicar aos outros os princípios básicos dos 
sistemas a biomassa para aquecimento de água e climatização  

S2. Ser capaz de pesquisar e atualizar-se sobre os desenvolvimentos tecnológicos 
recentes dos sistemas a biomassa e climatização 

Competências 

C1. Aperfeiçoar as suas capacidades técnicas 

C2. Ajudar os profissionais a compreender as novas tecnologias aplicadas nos 
edifícios 

C3. Consciencializar (o próprio e os outros profissionais) sobre as novas tecnologias 
aplicadas nos edifícios 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
Page | 35 

Qualificação BuS Trainer  

 

Módulos de formação 

ESQUEMA DO CONTEÚDO DA UNIDADE 

Conteúdo Descrição 

Introdução à produção de calor 
por intermédio do recurso 
biomassa 

 Perspetiva histórica em termos de utilização dos recursos de 
biomassa. 

 Biomassa como armazenamento de energia solar. 

 Tipos de biomassa como combustível: origem agrícola e 
florestal. 

 Vantagens da utilização do aquecimento a biomassa. 

 Barreiras para o crescimento do sector da biomassa. 

Características da biomassa, 
abastecimento e combustão 

 Madeira como combustível: 

– Seleção da biomassa (estilha, toro, briquete ou pellet), 

– Teor de humidade, 

– Poder calorífico da biomassa, 

– Composição da madeira, 

– Qualidade e normalização, 

– Comparação de custos. 

 Processos e Parâmetros de combustão (aquecimento, 
secagem, combustão ou pirólise/gaseificação): 

– Processo de combustão, 
– Eficiência da combustão, 
– Controlo da combustão (proporção estequiométrica, 

fator Lambda), 

– Emissões, 

– Eficiência do sistema. 

Sistemas de aquecimento a 
biomassa 

 Avaliação técnica de sistemas (a pellets, estilhas ou toros). 

 Dimensionamento de sistemas. 

 Dispositivos hidráulicos. 

 Armazenamento de biomassa. 

 Requisitos da chaminé. 

 Regras a seguir na instalação. 

 Avaliação e prevenção dos riscos de saúde, segurança e de 
incêndio. 

 Regulamentos e normalização aplicável. 

 Operação e manutenção. 

 

EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO 

A unidade será executada através de: 

 discussão  

 abordagem prática  

 lições 

 encenação 

 

A unidade será avaliada através de: 

 exame 

 exame oral / exercícios 

 projeto 

 exercícios escrito / teste 
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Unidade 3: Tecnologias emergentes 

 

DESCRIÇÃO GERAL 

Abordam-se nesta unidade as tecnologias emergentes nos domínios dos Recursos 

Renováveis de Energia (RRE), nomeadamente as bombas de calor eficientes para 

aquecimento e arrefecimento ambiente, as novas tecnologias de conversão térmica e 

fotovoltaica de energia solar, os sistemas de geotermia superficial, os sistemas de 

distribuição centralizada de calor (district heating), as redes inteligentes de resposta 

rápida de produção e consumo de energia (smart-grids) e os bancos de armazenamento de 

gelo (ice storage), entre outros exemplos. Também se apresentam as soluções e aplicações 

de escala urbana ao nível dos edifícios assim como programas de incentivo relevantes e a 

legislação aplicável. 

 

RESULTADOS DA APRENDIZAGEM 

Para uma conclusão bem-sucedida da Unidade, o formando deve: 

Conhecimento 
K1. Reconhecer as principais tecnologias emergentes de RRE aplicáveis a edifícios 

K2. Compreender as principais características das tecnologias emergentes de RRE 

Aptidões 

S1. Ser capaz de demonstrar e explicar aos outros as principais características das 
tecnologias emergentes de RRE 

S2. Ser capaz de pesquisar e atualizar-se sobre as novas tecnologias aplicadas nos 
edifícios 

Competências 

C1. Aperfeiçoar as suas capacidades técnicas 

C2. Ajudar os profissionais a compreender as novas tecnologias aplicadas nos 
edifícios 

C3. Consciencializar (o próprio e os outros profissionais) sobre as novas tecnologias 
aplicadas nos edifícios 

 

ESQUEMA DO CONTEÚDO DA UNIDADE 

Conteúdo Descrição 

Bombas de calor eficientes 
para aquecimento e 
arrefecimento 

 Teoria e Aplicações de bombas de calor. 

 Esquema técnico do ciclo da bomba de calor. 

 Tipos de sistemas de bomba de calor (circuito-fechado, 
circuito-aberto, híbrido). 

 Custos de um sistema de bomba de calor. 

 Procedimentos de operação e controlo. 

 Conceção do permutador de calor no solo. 

 Ferramentas de dimensionamento e simulação para bombas 
de calor geotérmicas. 

Novas tecnologias de 
conversão solar 

 Tipologias inovadoras de conversão solar integradas em 
edifícios. 

 Módulos fotovoltaicos transparentes – janelas solares. 

 Sistemas automáticos de posicionamento de painéis solares.  
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 Novos sistemas de climatização solar. 

 Painel solar híbrido térmico e fotovoltaico (PV/T). 

 Inovação em sistemas de água quente solar na produção 
combinada de água quente sanitária (AQS) e climatização. 

Sistemas de armazenamento de 
energia de RRE 

 Células de combustível. 

 Baterias de Lítio-ar. 

 Utilização de hidrogénio para armazenamento de energia. 

 Armazenamento térmico de energia (banco de gelo). 

Desenvolvimentos nas redes de 
distribuição e produção de 
energia 

 Aquecimento e arrefecimento centralizado: 

– Fatores chave nos sistemas de distribuição centralizada.  

– Abastecimento por uma variedade de fontes. 

– Balanço entre a oferta e procura de geração de calor. 

 Redes inteligentes de energia: 

– Redes de primeira geração. 

– Redes distribuídas. 

– Esquemas avançados de integração de calor e 

eletricidade. 

 

EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO 

A unidade será executada através de: 

 discussão  

 abordagem prática  

 lições 

 encenação 

 

A unidade será avaliada através de: 

 exame 

 exame oral / exercícios 

 projeto 

 exercícios escrito / teste 

 

MÓDULO 7: CICLO DE VIDA 

 

UNIDADES DE APRENDIZAGEM 

Unidade 1: Perspetiva de Ciclo de Vida 

Unidade 2: Custos de Ciclo de Vida 

Unidade 3: Integração de critérios de sustentabilidade no processo de conceção 

 

Unidade 1: Perspetiva de Ciclo de Vida  
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DESCRIÇÃO GERAL 

Nesta unidade, os formandos aprenderão sobre as principais características do ciclo de vida 

de uma construção sustentável (edifício), ou seja, desde a extração de materiais até ao 

final da fase de vida útil da construção e, mais especificamente, o que é uma Avaliação do 

Ciclo de Vida (ACV), as suas principais fases, bem como as informações necessárias para 

realizar uma ACV de um edifício (não se pretende que os formandos aprendam a realizar 

uma ACV, mas precisam entender o que é necessário para realizar uma ACV e como os 

resultados da ACV podem ser usados). 

 

RESULTADOS DA APRENDIZAGEM 

Para uma conclusão bem-sucedida da Unidade, o formando deve: 

Conhecimento 

K1. Compreender totalmente o processo de Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) e as 
suas principais fases 

K2. Saber, conscientemente, as informações que são necessárias para realizar uma 
ACV 

K3. Ter adquirido um bom conhecimento de como os resultados da ACV podem ser 
usados 

Aptidões 

S1. Ser capaz de demonstrar e explicar aos outros as principais características de 
um Ciclo de Vida de um edifício 

S2. Aplicar o processo de Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) a edifícios  

Competências 

C1. Aperfeiçoar as suas competências técnicas 

C2. Ajudar os profissionais a entender o processo de ACV aplicado aos edifícios 

C3. Consciencializar (o próprio e os outros profissionais) sobre a perspetiva de ciclo 
de vida 

 

ESQUEMA DO CONTEÚDO DA UNIDADE 

Conteúdo Descrição 

Noções básicas sobre a 
perspetiva de ciclo de vida 

 A filosofia do ciclo de vida. 

 Conceitos importantes na quantificação do impacte 
ambiental dos edifícios e dos produtos que os compõem. 

 As fases de ciclo de vida dos edifícios. 

 Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) como ferramenta para 
avaliar os impactes ambientais. 

Ciclo de vida dos materiais 

 Perspetiva do ciclo de vida de elementos/materiais de 
construção. 

 Questões ambientais fundamentais relacionadas com os 
materiais básicos de construção. 

 Considerações económicas e sociais que precisam de ser 
feitas para selecionar materiais sustentáveis para edifícios. 

Avaliação de Ciclo de Vida 
(ACV) 

 ACV como ferramenta para a avaliação quantitativa de um 
material utilizado, fluxos de energia e impactes ambientais 
dos produtos. 

 As quatro fases do quadro metodológico da ACV. 

 Uso de métricas de sustentabilidade na ACV. 

 Seleção de materiais utilizando a ACV. 
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EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO 

A unidade será executada através de: 

 discussão  

 abordagem prática  

 lições 

 encenação 

 

A unidade será avaliada através de: 

 exame 

 exame oral / exercícios 

 projeto 

 exercícios escrito / teste 

 

Unidade 2: Custos de Ciclo de Vida  

 

DESCRIÇÃO GERAL 

Nesta unidade do módulo 7, serão apresentados aos formandos os custos que ocorrem no 

ciclo de vida de uma construção/edifício (incluindo custos de aquisição, manutenção e 

final de vida), juntamente com os sistemas disponíveis de incentivos económicos para 

energia eficiente e fontes de energia renováveis. 

 

RESULTADOS DA APRENDIZAGEM 

Para uma conclusão bem-sucedida da Unidade, o formando deve: 

Conhecimento 

K1. Reconhecer os custos das construções sustentáveis ao longo do seu ciclo de 
vida 

K2. Ter adquirido um bom conhecimento de como lidar com os custos que ocorrem 
no ciclo de vida de uma construção 

Aptidões 

S1. Ser capaz de demonstrar e explicar aos outros os Custos de Ciclo de Vida (CCV) 
das construções 

S2. Ser capaz de pesquisar e atualizar-se sobre os custos do ciclo de vida de 
construções sustentáveis  

Competências 

C1. Aperfeiçoar as suas competências técnicas 

C2. Ajudar os profissionais a entender o processo de CCV de um edifício 

C3. Consciencializar (o próprio e os outros profissionais) sobre os CCV  

 

ESQUEMA DO CONTEÚDO DA UNIDADE 

Conteúdo Descrição 

Introdução aos Custos de Ciclo 
de Vida (CCV) 
 

 O que são Custos de Ciclo de Vida (CCV) e os benefícios do seu 
uso. 

 Como a metodologia CCV apoia a sustentabilidade. 

 A aplicação da CCV para a tomada de decisões no ambiente 
construído. 
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Descrição da metodologia CCV 

 Custos relacionados com o edifício que precisam de ser tidos 
em consideração: 

– Custos iniciais - Compra, aquisição e custos de construção, 

– Custos de combustível (custos de energia & água), 
– Operação, Manutenção, e custos de reparação, 

– Custos de substituição, 

– Valores residuais - Valores de revenda ou valores de 
recuperação ou custos de eliminação, 

– Encargos financeiros - Pagamentos de juros de empréstimos  

– Benefícios ou custos não monetários. 

 Esquemas de incentivos económicos para uso eficiente de 
energia e fontes de energia renováveis. 

 Parâmetros para análise do valor atual. 

 Cálculo do CCV e critérios de avaliação. 

 Avaliação da incerteza na análise CCV. 

Exemplos de uso de CCV Exemplos de casos de estudos analisados através do uso do CCV. 

 

EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO 

A unidade será executada através de: 

 discussão  

 abordagem prática  

 lições 

 encenação 

 

A unidade será avaliada através de: 

 exame 

 exame oral / exercícios 

 projeto 

 exercícios escrito / teste 

 

Unidade 3: Integração de critérios de sustentabilidade no processo de 

conceção  

 

DESCRIÇÃO GERAL 

Nesta unidade, os formandos aprenderão a integrar critérios de sustentabilidade no 

processo de conceção das construções/edifícios, em conjunto com as partes interessadas 

relevantes no processo (cliente, arquiteto, outros designers e consultores e, 

possivelmente, também futuros ocupantes) e de acordo com a finalidade do edifício. 

 

RESULTADOS DA APRENDIZAGEM 

Para uma conclusão bem-sucedida da Unidade, o formando deve: 

 

Conhecimento 
K1. Ter adquirido um bom conhecimento de como integrar critérios ambientais/de 
sustentabilidade no processo de conceção do edifício   
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Aptidões 

S1. Ser capaz de demonstrar e explicar aos outros os critérios ambientais/de 
sustentabilidade aplicados no processo de conceção do edifício 

S2. Aplicar a integração de critérios relacionados com o ambiente e a eficiência 
energética no processo de conceção do edifício 

Competências 

C1. Aperfeiçoar as suas competências técnicas 

C2. Ajudar os profissionais a entender os critérios de sustentabilidade aplicados no 
processo de conceção do edifício 

C3. Consciencializar (o próprio e os outros profissionais) sobre critérios de 
sustentabilidade no processo de conceção do edifício 

 

ESQUEMA DO CONTEÚDO DA UNIDADE 

Conteúdo Descrição 

Introdução à sustentabilidade 
no processo de conceção de 
edifícios 

 Componente ambiental (capacidade do ambiente em 
suportar um nível definido de qualidade ambiental e taxas 
de extração de recursos naturais). 

 Componente social (capacidade de um sistema social 
funcionar num nível definido de bem-estar social e em 
harmonia).  

 Componente económica (capacidade de uma economia para 
suportar um nível definido de produção).  

Componente ambiental 
 Indicadores (principais e adicionais) que precisam ser 

identificados e selecionados. 

Componente social 
 Indicadores (principais e adicionais) que precisam ser 

identificados e selecionados. 

Componente económica 
 Indicadores (principais e adicionais) que precisam ser 

identificados e selecionados. 

Ferramentas que facilitam a 
integração da sustentabilidade 
no processo de conceção de 
edifícios 
 

 Ferramentas não interativas (diretrizes de conceção 
sustentável, listas de verificação e catálogos de elementos). 

 Ferramentas de análise - baseadas em computador (por 
exemplo, programas de simulação de desempenho de 
edifícios) ou ferramentas físicas (por exemplo, céu 
artificial). 

 Métodos de avaliação ambiental - classificados em dois 
grupos: métodos quantitativos e qualitativos. 

 

EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO 

A unidade será executada através de: 

 discussão  

 abordagem prática  

 lições 

 encenação 

 

A unidade será avaliada através de: 

 exame 

 exame oral / exercícios 

 projeto 

 exercícios escrito / teste 
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MÓDULO 8: PEDAGOGIA 

 

UNIDADES DE APRENDIZAGEM 

Unidade 1: Estratégias de comunicação 

Unidade 2: Estratégias de motivação 

Unidade 3: Resolução de conflitos e mediação 

Unidade 4: Resolução de problemas 

Unidade 5: Treino Prático 

Unidade 6: Uso de dispositivos de comunicação 

Unidade 7: Autoaperfeiçoamento 

Unidade 8: Assertividade 

 

Unidade 1: Estratégias de comunicação 

 

DESCRIÇÃO GERAL 

Nesta Unidade do Módulo 8 serão apresentadas aos formandos as estratégias de 

comunicação que podem ser aplicadas durante o processo de ensino. 

 

RESULTADOS DA APRENDIZAGEM 

Para uma conclusão bem-sucedida da Unidade, o formando deve: 

Conhecimento 

K1. Reconhecer as metodologias de como se comunicar melhor com estudantes / 
outros profissionais 

K2. Obter um bom conhecimento das estratégias de comunicação disponíveis. 

Aptidões 

S1. Ser capaz de se comunicar melhor com seus alunos e outros profissionais 

S2. Ser capaz de transferir o seu conhecimento para os estudantes de forma 
mais eficaz 

Competências 

C1. Organizar melhor o seu trabalho 

C2. Comunicar de forma mais eficaz com outros profissionais (incluindo 
formandos) 
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ESQUEMA DO CONTEÚDO DA UNIDADE 

Conteúdo Descrição 

Princípios de comunicação 

 Terminologia e utilidade. 

 Formas de se comunicar efetivamente com sua equipa. 

 Passos para uma comunicação eficaz no local de trabalho: 
– Desenvolver uma estratégia de comunicação, 

– Criar um processo de comunicação, 

– Multiplicar as mensagens, 

– Explicar o porquê, 

– Criar processos de retorno (feedback). 

Tipos de estratégias de 
comunicação 

 As estratégias verbais de comunicação podem ser divididas 
em duas categorias de comunicação: escrita e oral.  

 As estratégias de comunicação não-verbal consistem 
principalmente em pistas visuais, como linguagem corporal, 
expressões faciais, distância física entre comunicadores ou o 
tom de voz. 

 As estratégias de comunicação visual (usadas no local de 
trabalho para chamar a atenção e fornecer documentação) 
podem ser vistas através de sinais, páginas da web e 
ilustrações. 

 

EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO 

A unidade será executada através de: 

 discussão  

 abordagem prática  

 lições 

 encenação 

 

A unidade será avaliada através de: 

 exame 

 exame oral / exercícios 

 projeto 

 exercícios escrito / teste 

 

 

Unidade 2: Estratégias de motivação  

 

DESCRIÇÃO GERAL 

Nesta Unidade, serão apresentadas aos formandos as estratégias de motivação mais 

conhecidas e amplamente utilizadas para melhorar a motivação dos funcionários/alunos. 

Um excelente indicador de uma gestão de sucesso é aquele que tem empregados que estão 

motivados para desempenhar os seus trabalhos a um nível alto.  
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RESULTADOS DA APRENDIZAGEM 

Para uma conclusão bem-sucedida da Unidade, o formando deve: 

 
Conhecimento 

K1. Reconhecer as estratégias para melhorar a motivação dos funcionários/alunos 

K2. Obter um bom conhecimento das estratégias de motivação aplicáveis. 

 
Aptidões 

S1. Ser capaz de melhorar a motivação de um empregado e/ou estudante 

S2. Ser capaz de aumentar o desempenho dos funcionários/alunos 

 
Competências 

C1. Organizar melhor o seu trabalho 

C2. Aumentar o desempenho de outros profissionais 

 

ESQUEMA DO CONTEÚDO DA UNIDADE 

Conteúdo Descrição 

 
Introdução à necessidade de 
motivação dos funcionários 

 A capacitação ocorre quando os indivíduos de uma 
organização recebem autonomia, autoridade, confiança e 
encorajamento para realizar uma tarefa. 

 Empreendedorismo incentiva os funcionários a buscar novas 
ideias e dá-lhes a autoridade para promover essas ideias. 

 
Fornecer um sistema de 
recompensas eficaz 

 Tipos de recompensas: 

– As recompensas extrínsecas são administradas 
externamente. São o resultado de uma avaliação feita por 
alguém, geralmente um supervisor ou gerente de nível 
superior, 

– As recompensas intrínsecas são autoadministradas (o 
estímulo motivacional é interno e não depende das ações 
de outras pessoas). 

 Elementos de um sistema efetivo de recompensa. 

 
Redesenhando carreiras 

As tentativas de redesenhar carreiras podem incluir: 

 O aumento do trabalho, o que aumenta a variedade de 
tarefas que um trabalho inclui, 

 Rotação de trabalho que atribui a uma pessoa diferentes 
trabalhos ou tarefas de diferentes pessoas de forma 
temporária, 

 O enriquecimento do trabalho, que proporciona um 
funcionário com mais responsabilidade e autoridade. 

 
Criar flexibilidade 

 A Flexibilidade horária, que permite que os funcionários 
estabeleçam e controlem o seu próprio horário de trabalho, é 
uma forma das organizações atenderem às necessidades dos 
seus funcionários.  

 Outras opções que as organizações podem considerar:  

– Uma semana de trabalho comprimida, ou seja, uma 
forma de tempo flexível que permite que um trabalho a 
tempo inteiro seja concluído em menos de 40 horas, 
semana de trabalho de cinco dias, 

– A partilha de emprego ou a geminação ocorre quando 
um trabalho a tempo inteiro é dividido entre duas ou 
mais pessoas. 

 Teletrabalho, também chamado de flexiplace, ou seja, um 
tipo de trabalho que permite que pelo menos uma parte do 
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horário de trabalho programado seja concluída fora do 
escritório, sendo uma das opções o trabalho em casa. 

 

EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO 

A unidade será executada através de: 

 discussão  

 abordagem prática  

 lições 

 encenação 

 

A unidade será avaliada através de: 

 exame 

 exame oral / exercícios 

 projeto 

 exercícios escrito / teste 

 

Unidade 3: Resolução de conflitos e mediação  

 

DESCRIÇÃO GERAL 

Nesta Unidade do Módulo de "Pedagogia" serão apresentados aos formandos os princípios da 

resolução e da mediação de conflitos. 

 

RESULTADOS DA APRENDIZAGEM 

Para uma conclusão bem-sucedida da Unidade, o formando deve: 

Conhecimento 

K1. Obter um bom conhecimento dos princípios básicos de resolução e mediação 
de conflitos  

K2. Estar bem consciente de como efetuar a resolução e a mediação de conflitos  

Aptidões 

S1. Ser capaz de resolver qualquer problema que possa surgir nas relações intra-
trabalho 

S2. Ser capaz de atuar como mediador na resolução de conflitos 

Competências 
C1. Organizar melhor o seu trabalho 

C2. Colaborar mais efetivamente com outros profissionais 

 

ESQUEMA DO CONTEÚDO DA UNIDADE 

Conteúdo Descrição 

 
Fundamentos da resolução de 
conflitos 
 

 Tipos de conflitos. 

 Competências essenciais para lidar com conflitos. 

 Estratégias para lidar com conflitos: 

– Competir ou lutar 

– Colaborar 

– Compromisso ou negociação 
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– Negação ou evasão 

– Suavizar o problema 

 Praticar a mediação 

 
Negociação 
 

 Visão geral de teorias e modelos, estabelecendo princípios 
fundamentais para negociação efetiva. 

 Exercícios de negociação prática para desenvolver 
conhecimentos e competências, abrangendo tópicos como 
contratos comerciais, setor público e danos corporais. 

 

EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO 

A unidade será entregue através de: 

 discussão  

 abordagem prática  

 lições 

 encenação 

 

A unidade será avaliada através de: 

 exame 

 exame oral/exercícios 

 projeto 

 exercícios escrito/teste 

 

 

Unidade 4: Solução de problemas 

 

Descrição Geral 

Nesta Unidade serão apresentadas aos formandos as estratégias e técnicas de resolução de 

problemas (quando se trabalha com dificuldades operacionais). 

 

RESULTADOS DA APRENDIZAGEM 

Para uma conclusão bem-sucedida da Unidade, o formando deve: 

 
Conhecimento 

K1. Obter um bom conhecimento das estratégias de resolução de problemas que 
funcionem 

K2. Estar bem consciente de como aplicar as estratégias de resolução de problemas 

 
Aptidões 

S1. Ser capaz de identificar e resolver os problemas 

S2. Ser criativo quando apresenta soluções 

 
Competências 

C1. Organizar melhor o seu trabalho 

C2. Comunicar de forma mais eficaz com outros profissionais 
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ESQUEMA DO CONTEÚDO DA UNIDADE 

Conteúdo Descrição 

 
Noções básicas de resolução de 
problemas 

 O que é a resolução de problemas? 

 Passos básicos na resolução de problemas: 

– Definição do problema, 

– Gerar alternativas, 

– Avaliar e selecionar alternativas, 

– Implementar soluções. 

 Competências necessárias para a resolução de problemas. 

 
Etapas da resolução de 
problemas 
 

 Avaliar o problema. 

 Gerir o problema. 

 Tomar decisões. 

 Resolver o problema. 

 Examinar os resultados. 

 
Plano de resolução de 
problemas 
 

 

Exercício: Criar planos de resolução de problemas. 

 

EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO 

A unidade será entregue através de: 

 discussão  

 abordagem prática  

 lições 

 encenação 

 

A unidade será avaliada através de: 

 exame 

 exame oral/exercícios 

 projeto 

 exercícios escrito/teste 

 

Unidade 5: Treino prático  

 

DESCRIÇÃO GERAL 

Na Unidade 5 do Módulo de “Pedagogia” serão apresentados aos formandos os princípios 

básicos de como treinar os conceitos trabalhados até aqui, por outras palavras, "como 

aplicar a teoria à prática". 

 

RESULTADOS DA APRENDIZAGEM 

Para uma conclusão bem-sucedida da Unidade, o formando deve: 

Conhecimento 
K1. Obter conhecimentos básicos de como aplicar a teoria à prática 

K2. Estar bem ciente dos princípios básicos da formação prática 
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Aptidões 

S1. Ser capaz de aplicar os conhecimentos teóricos na prática 

S2. Ser capaz de transferir o seu conhecimento para os alunos de forma mais 
eficaz (através da prática) 

Competências 
C1. Melhorar o desempenho de uma equipa de profissionais 

C2. Melhorar ou aperfeiçoar uma habilidade recém-adquirida 

 

ESQUEMA DO CONTEÚDO DA UNIDADE 

Conteúdo Descrição 

 
Princípios da prática 

 A diferença entre prática e treino. 

 O valor do exercício. 

 Incentivar a aprendizagem ativa através da prática. 

 
Princípios da melhoria do 
ensino através da prática 

 Sair para além da zona de conforto. 

 Trabalhar em direção a metas específicas bem definidas. 

 Concentrar-se intensamente nas atividades práticas. 

 Receber e responder a feedback com alta qualidade. 

 Desenvolver um modelo mental de especialização. 

 

EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO 

A unidade será executada através de: 

 discussão  

 abordagem prática  

 lições 

 encenação 

 

A unidade será avaliada através de: 

 exame 

 exame oral / exercícios 

 projeto 

 exercícios escrito / teste 

 

Unidade 6: Uso de dispositivos de comunicação  

 

DESCRIÇÃO GERAL 

Nesta Unidade serão apresentados aos formandos os benefícios, para o processo de 

aprendizagem, da utilização de dispositivos de comunicação (por exemplo, telemóveis, 

hardware e software de computador e rede, videoconferência e ensino à distância). 

 

RESULTADOS DA APRENDIZAGEM 

Para uma conclusão bem-sucedida da Unidade, o formando deve: 

Conhecimento 
K1. Estar bem consciente de como comunicar melhor com os seus alunos usando 
os dispositivos de comunicação apropriados 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
Page | 49 

Qualificação BuS Trainer  

 

Módulos de formação 

K2. Obter conhecimentos básicos dos dispositivos de comunicação disponíveis que 
podem ser utilizados para fins educacionais. 

Aptidões 
S1. Ser capaz de comunicar melhor e mais eficazmente com seus alunos e outros 
profissionais 

Competências 
C1. Organizar melhor o seu trabalho 

C2. Comunicar de uma forma mais eficaz com os outros profissionais 

 

ESQUEMA DO CONTEÚDO DA UNIDADE 

Conteúdo Descrição 

 
Introdução ao uso de 
dispositivos de comunicação na 
formação  

 Quais são as conquistas para alunos e professores/ 
formadores da utilização de dispositivos de comunicação? 

 Como usar dispositivos de comunicação nas áreas de 
formação vocacional e na educação geral voltada para o 
trabalho. 

 Escolher o dispositivo certo: 
– Portátil ou fixo? 

– Símbolos ou texto? 

– Discurso sintético ou digitalizado (gravado)? 

– Dedicado ou baseado no computador? 

 

EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO 

A unidade será executada através de: 

 discussão  

 abordagem prática  

 lições 

 encenação 

 

A unidade será avaliada através de: 

 exame 

 exame oral / exercícios 

 projeto 

 exercícios escrito / teste 

 

 

Unidade 7: Autoaperfeiçoamento  

 

DESCRIÇÃO GERAL 

Nesta Unidade do Módulo de “Pedagogia”, serão apresentados aos formandos os modos de 

autoaperfeiçoamento (ou seja, novas metodologias pedagógicas, atividades profissionais, 

novas tendências, informações, conhecimento, etc.). 
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RESULTADOS DA APRENDIZAGEM 

Para uma conclusão bem-sucedida da Unidade, o formando deve: 

Conhecimento 
K1. Estar bem consciente de como pode melhorar para realizar de forma mais 
eficaz o ensino 

Aptidões 

S1. Ser capaz de evoluir para o benefício do processo educacional 

S2. Identificar as ferramentas e técnicas mais adequadas que irão facilitar a sua 
auto melhoria 

Competências 
C1. Organizar melhor o seu trabalho e ensino 

C2. Comunicar de uma forma mais eficaz com os outros profissionais e alunos 

 

ESQUEMA DO CONTEÚDO DA UNIDADE 

Conteúdo Descrição 

 
Rotas para o desenvolvimento 
pessoal 

• Ganhar um diploma avançado numa área dentro da educação 
é uma maneira fantástica de ganhar uma nova perspetiva. 

• Conselhos/avaliações dos administradores. 
• A experiência é talvez o melhor professor. 
• O planeamento pode proporcionar valiosas oportunidades de 

aprendizagem através da autorreflexão. 
• Literatura. 
• A Tutoria (Mentoring) pode ser uma ferramenta inestimável 

para o crescimento e desenvolvimento profissional. 

 Participação em workshops/conferências de desenvolvimento 
profissional. 

 As redes sociais e a internet. 
• Observações professor – professor. 

 
Melhorar a forma de ensinar 

• Adição de novas estratégias de ensino: 

– definição de conceitos, 

– aprendizagem recíproca, 

– a estratégia de quebra-cabeças. 
• Aprender mais sobre a aprendizagem.  
• Melhorar a maneira de diferenciar a instrução.  

 
Ser organizado 

 Organização do tempo. 

 Organização dos arquivos digitais. 

 Organização de projetos 

 Manter a sala de aula em ordem. 

 

EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO 

A unidade será executada através de: 

 discussão  

 abordagem prática  

 lições 

 encenação 

 

A unidade será avaliada através de: 

 exame 
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 exame oral / exercícios 

 projeto 

 exercícios escrito / teste 

 

 

Unidade 8: Assertividade  

 

DESCRIÇÃO GERAL 

Nesta unidade os formandos serão ensinados sobre as estratégias de afirmação, ou - em 

outras palavras - sobre como reagir com confiança e rapidez em situações que requerem o 

controlo do comportamento dos alunos. 

 

RESULTADOS DA APRENDIZAGEM 

Para uma conclusão bem-sucedida da Unidade, o formando deve: 

Conhecimento 

K1. Obter conhecimentos básicos das estratégias disponíveis para se tornar mais 
assertivo 

K2. Estar bem ciente de como gerir o comportamento de seus alunos 

Aptidões 
S1. Ser capaz de criar desafios para seus alunos 

S2. Ser capaz de fornecer qualquer tipo de apoio necessário aos alunos (depois) 

Competências 
C1. Melhorar o desempenho dos estudantes 

C2. Comunicar de forma mais eficaz com os alunos 

 

ESQUEMA DO CONTEÚDO DA UNIDADE 

Conteúdo Descrição 

 
Princípios da assertividade 
 

 Características do comportamento assertivo. 

 Resultados do comportamento assertivo. 

 Os benefícios de ser assertivo. 

 Técnicas da disciplina assertiva.  

 
Formas para os professores se 
tornarem mais assertivos 

 Conhecer e cumprimentar. 

 Esclarecimento das expectativas. 

 Começar com um plano forte. 

 Posicionar-se na classe. 

 Contacto visual. 

 Lembretes não-verbais. 

 Desafiar os alunos de vez em quando. 

 Fazer perguntas em vez de dar instruções. 

 Auxílios visuais, posters e ferramentas do quadro interativo. 

 
Desenvolver competências de 
assertividade 

 Valorizar-se e aos seus direitos. 

 Expressar as suas necessidades e desejos com confiança. 

 Reconhecer que não se consegue controlar o comportamento 
das outras pessoas. 

 Expressar-se de uma forma positiva. 

 Estar aberto a críticas e elogios. 
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 Aprender a dizer “Não”. 

 Usar técnicas de comunicação assertiva. 

 

EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO 

A unidade será executada através de: 

 discussão  

 abordagem prática  

 lições 

 encenação 

 

A unidade será avaliada através de: 

 exame 

 exame oral / exercícios 

 projeto 

 exercícios escrito / teste 
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