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Objetivos 

A Unidade Curricular de Processos de Construção II surge na continuidade da unidade 
curricular de Processos de Construção I. Nesta pretende-se que o estudante adquira 
competências de processos construtivos na área dos revestimentos, desde as 
superfícies enterradas até às coberturas dos edifícios. Pretende-se assim que o 
estudante adquira competências para poder optar por as soluções mais adequadas em 
cada caso, face a todos os condicionalismos. 

The curricular unit Construction Processes II appears in the continuity of the curricular 
unit of Processes of Construction I. Its intended that the student acquire knowledge of 
constructive processes in the area of the coatings, from the buried surfaces to the 
roofs of the buildings. It is intended that the student acquire knowledge to be able to 
choose the most appropriate solutions in each case, in the face of all the constraints. 

Cap. 1. Caves - Soluções de impermeabilização e drenagem. Sistemas de 

impermeabilização e drenagem de paredes e pavimentos em contacto com o terreno. 

Cap. 2 – Paredes - Revestimentos de paredes e tetos com aplicação aderente ao 

suporte ou independente do suporte. Classificação dos revestimentos de paredes. 

Tipos de materiais: argamassas em reboco, revestimentos em pedra natural ou 

artificial ou cerâmicos, revestimentos do tipo ETICS, revestimentos em placas aplicados 

em “fachadas ventiladas” com IT, revestimentos por pintura. Caraterização. e avaliação 

da qualidade de revestimentos de paredes. Anomalias mais frequentes e sua origem. 

Cap. 3 – Pavimentos - Revestimentos de pisos: pedra natural; elementos cerâmicos em 

pavimentos; revestimentos em linóleo ou vinílicos. Classificação dos revestimentos de 

pavimentos. 

Cap. 4: - Caixilharias e vidros - Tipos de caixilharias e de vidros. Ventilação em vãos de 

janela e porta. 

Cap. 5 – Coberturas - Soluções de coberturas inclinadas e planas de edifícios; 

estruturas e elementos de revestimento. Zonas singulares. Sistemas de 

impermeabilização de zonas singulares de coberturas inclinadas e planas.  


