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Curso Mestrado em Conservação e Reabilitação do Edificado 

   

Área Científica Urbanismo e Vias de Comunicação 

   

Créditos ECTS 6 Código da Un. Curricular TLPE Ano 1 Semestre 1 Tipo Obrigatório  

   

Precedências  

   

 Horas de contacto: 

   

 Aulas teóricas  Aulas Teórico-Práticas 45 Aulas Práticas e Laboratoriais   

   

 Orientação tutorial  Estágio  Seminário   

   

 Trabalho de campo  Outra 7,5 Trabalho Autónomo 
(calculado com base nos créditos ECTS) 109,5  

   
   

Responsável José Miguel Baio Dias Categoria Professor Adjunto 

   

Professores  Categoria  

   

Objetivos de 
Aprendizagem 

O estudante deve tomar conhecimentos de diferentes técnicas de levantamento de património edificado, nomeadamente ser capaz de utilizar equipamento topográfico quer 
para efetuar levantamentos arquitetónicos quer para apoio a monitorização topográfica, técnicas de fotogrametria nomeadamente de sistemas de aeronave pilotada 
remotamente (RPAS, Remotely Piloted Aircraft System), e ainda ser conhecedor de outras técnicas como a tecnologia 3D de varrimento a laser. 
Pretende-se ainda que o estudante obtenha conhecimentos da aplicação da metodologia BIM (Building Information Modeling) para projetos de Conservação e Reabilitação do 
Património Edificado. 
 

   

Conteúdos 
Programáticos 

Capitulo 1 - Topografia: Grandezas Observáveis e Equipamento de Observação; Nivelamento Geométrico e Trigonométrico; Transporte de Coordenadas; Levantamento 
Topográfico; Controlos de Deslocamentos e Monitorização Topográfica. 
Capitulo 2 - Fotogrametria: Imagens digitais, e técnicas de otimização de imagens; Processamento, Orientação e Retificação; Levantamentos fotogramétricos por 
sistemas de aeronave pilotada remotamente (RPAS, Remotely Piloted Aircraft System) e por Tecnologia 3D de Varrimento Laser.  
Capitulo 3- Metodologia BIM para projetos de Conservação e Reabilitação do Edificado: ambiente, objetos, templates e modelação paramétrica; aplicação ao 
património edificado. 

   

Metodologias 
de Ensino 

Aulas teórico-práticas onde, depois de se abordarem os temas, são resolvidos exercícios sobre a matéria lecionada, e executados trabalhos práticos. Nas aulas o estudante deverá 
apreender as metodologias de utilização e de cálculo para depois, individualmente ou em grupo, aplicar os conceitos na execução de trabalhos práticos. Os trabalhos práticos 
consistem na execução do levantamento de uma estrutura edificada utilizando equipamento topográfico (nível e taqueómetro eletrónico),e por técnicas fotogramétricas 
utilizando um RPAS. O estudante deverá ainda integrar estes trabalhos em programas de desenho automático e usar tecnologia BIM para integrar outros projetos necessários à 
realização de reabilitação arquitetónica 

   

Avaliação A avaliação será efetuada pela execução e apresentação de trabalhos práticos, quer individuais, quer em grupo. 
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Demonstração 
da coerência 

dos conteúdos 
programáticos 

com os 
objetivos da 

unidade 
curricular 

É objetivo da unidade curricular: o desenvolvimento de competências que permitam ao estudante adquirir os conhecimentos científicos e profissionalizantes com vista à 
utilização de técnicas de levantamentos topográfico e fotogramétrico e a sua integração em ambiente BIM, e outras componentes com vista ao desenvolvimento de um projeto 
de reabilitação arquitetónica. 

   

Demonstração 
da coerência 

das 
metodologias 

de ensino com 
os objetivos de 
aprendizagem 

da unidade 
curricular 

A metodologia de ensino apoia-se na exposição dos conteúdos teóricos em sala de aula e aplicação prática.  
Os trabalhos práticos, devidamente acompanhados pelo docente, permitem ao estudante adquirir competências nas diferentes técnicas de levantamento, na área da reabilitação 
do edificado. 
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Observações  

 


