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Curso  Mestrado em Construções civis Ano letivo 2021/2022 

Unidade Curricular Construção sustentável ECTS 4 

Regime Obrigatório 

Ano 1º Semestre 2º semestre Horas de trabalho globais 

Docente (s) Maria de Jesus de Almeida Leão Total 112 Contacto 45 

Coordenador da área 

disciplinar  

Carlos Manuel Gonçalves Rodrigues 

 

1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Dotar o aluno de conhecimentos no âmbito da sustentabilidade ao nível da evolução do 

conceito, da construção sustentável e da aplicação de princípios sustentáveis. 

O aluno deverá adquirir competências no âmbito da percepção e interpretação dos diversos 

domínios envolvidos no âmbito do desenvolvimento sustentável, com uma abordagem 

vocacionada para o impacto do setor da construção, nomeadamente no respeita os agentes 

envolvidos, a expansão urbana e a construção em si. Deverá ainda ser capaz de aplicar os 

princípios sustentáveis e identificar estratégias para minimizar o impacto em todas as fases 

do ciclo de vida dos edifícios. 

2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Enquadramento do tema. Noções e conceitos básicos; A utilização de energia e o 

desenvolvimento sustentável. Indicadores de sustentabilidade; Desenvolvimento tecnológico 

e sustentabilidade; Enquadramento político e normativo: diretivas gerais; certificação 

ambiental; rotulagem ambiental na construção; diretivas específicas da construção; 

Construção sustentável; Minimização de consumos de energia, água e materiais. Conceito 

de eco-eficiência; Sustentabilidade e Análise de Ciclo de Vida de Estruturas; 

Enquadramento político e normativo: diretivas gerais; certificação ambiental; rotulagem 

ambiental na construção; diretivas específicas da construção; Avaliação da sustentabilidade 

na construção; Sistemas de avaliação da sustentabilidade na construção; Impato dos 

materiais na sustentabilidade da construção (qualidade do ambiente interior e exterior); 

Gestão dos recursos no âmbito da sustentabilidade na construção; Gestão do recurso 

energia. 
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3. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM 

OS OBJETIVOS DA UC 

Os conteúdos programáticos permitem que os estudantes desenvolvam competências no 

âmbito da sustentabilidade nos vários sectores e principalmente no da construção. Procura-

se que os alunos tenham uma visão do conceito da sustentabilidade de um modo 

transversal, enquadramento político, normativo e económico. A realização de trabalhos 

práticos permite a simulação da avaliação e implementação da sustentabilidade na 

construção. A definição dos trabalhos é coerente com o desenvolvimento das competências 

pois permite que os estudantes desenvolvam uma metodologia onde apliquem os diversos 

conceitos que são abordados ao longo do semestre. Nos trabalhos, os alunos têm de propor 

soluções alternativas, com melhor desempenho de modo a obter uma solução sustentável. 

4. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 
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renovável”, 3ª edição, Setembro de 2010, ISBN 978-989-96913-0-8 

Farr, D.(2007) Sustenaible Urbanism: urban design with nature, Wiley. 

LaGro, J. (2008)Site Analysis: A Contextual Approach to Sustainable Land Planning and Site 

Design, Wiley & Sons, Inc. HoboKen, New Jersy. 

Meadows, D.L.; Meadows,D.L.; Behrene, J.R.W.,  The limit to growth, MIT Press, 1972. 
 

5. METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÃO) 

As metodologias utilizadas são centradas no estudante e na dinâmica criada na aula. Neste 

sentido, a matéria é exposta, complementarmente são propostos exercícios para melhor 

compreensão dos conceitos dados. Durante as aulas pretende-se motivar os estudantes a 

participarem, emitindo opinião e apresentarem as suas dúvidas. Nesta unidade curricular 

procura-se estimular no aluno a capacidade de aprendizagem e de trabalhar em grupo, 

através da elaboração de um trabalho e pesquisas. A plataforma de e - learning é utilizada 

para a disponibilização do material de apoio e para a divulgação das atividades relacionadas 

com a unidade curricular. 



 

 

 
GUIA DE FUNCIONAMENTO DA 

UNIDADE CURRICULAR 

 
 
 
 

MODELO 
PED.008.02 

 

P á g i n a  | 3 

A avaliação é contínua e pretende avaliar as diversas etapas de aprendizagem dos 

estudantes. Neste sentido é realizado um  trabalho prático ao longo do semestre. Atendendo 

à tipologia da unidade curricular, parte das horas de contacto ocorrem por palestras. Estas 

são organizadas solicitando a participação de profissionais, especialistas na área.  

 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR 

As metodologias utilizadas baseiam-se em dar aos alunos os fundamentos teóricos 

seguidos de pequenos exemplos de aplicação dos conceitos, complementarmente são 

propostos trabalhos onde os alunos para além de demonstrarem o conhecimento das 

matérias, têm que desenvolver a capacidade de investigação, de interpretação e de 

trabalhar em grupo. 

A avaliação é definida em função das competências adquiridas e visam medir a capacidade 

que o estudante tem em desenvolver, escrever e apresentar um tema e demonstrar que 

compreendeu os objectivos propostos para o trabalho. 

 

7. REGIME DE ASSIDUIDADE 

Um trabalho de grupo e 80% de assiduidade às aulas   

 

CONTATOS E HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

(jleao@ipg.pt; Gabinete 76) 

 

8. OUTROS 

Data: 
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