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 1. INTRODUÇÃO 
 
O Laboratório de Física das Construções – LFC do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de 

Engenharia da Universidade do Porto foi criado em 1991, tendo celebrado em 2016 o seu 25º aniversário. 

Foi a paixão de alguns e a visão de que a Universidade teria de ser um centro de criação de 
conhecimento e saber que permitiu implementar um laboratório de referência dotado de relevantes 
equipamentos no domínio da higrotérmica. O LFC contribuiu para a produção de mais de uma dezena de 
teses de doutoramento, para dar resposta a trabalhos de consultoria e para o desenvolvimento de projetos 
de investigação. 

O objetivo central do LFC é o estudo do comportamento higrotérmico de materiais, componentes e 
do edifício no seu conjunto, no que se refere à sua adequabilidade face às solicitações higrotérmicas 
(temperatura e humidade relativa), ao seu contributo para a eficiência energética e para o conforto, bem 
como na avaliação da durabilidade. 

Consideramos que a difusão do conhecimento é essencial, sobretudo quando permite transferir os 
conhecimentos da física das construções para a prática profissional. 

No âmbito da comemoração dos 25 anos do LFC promoveremos, durante o ano de 2017, um conjunto 
de ações de formação avançada que sintetizam o conhecimento adquirido nos últimos anos nos estudos 
experimentais realizados, nos estudos de simulação numérica desenvolvidos e na experiência prática obtida 
nas centenas de estudos de consultoria técnico-científica realizados para resolver inúmeras patologias da 
construção. 

Propomos um conjunto de 15 ações de formação constituídas por módulos de curta (4h), média (6h) e 
longa (12h) duração. 

Será nosso desejo que esta oferta formativa responda às necessidades da construção, em particular 
da reabilitação de edifícios, e que motive uma forte participação. 

 

 
Vasco Peixoto de Freitas 

(Professor Catedrático da FEUP e Diretor do LFC) 
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de conhecimento e saber que permitiu implementar um laboratório de referência dotado de 
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e para o desenvolvimento de projetos de investigação.

O objetivo central do LFC é o estudo do comportamento higrotérmico de materiais, 
componentes e do edifício no seu conjunto, no que se refere à sua adequabilidade face às soli-
citações higrotérmicas (temperatura e humidade relativa), ao seu contributo para a eficiência 
energética e para o conforto, bem como na avaliação da durabilidade.

Consideramos que a difusão do conhecimento é essencial, sobretudo quando permite 
transferir os conhecimentos da física das construções para a prática profissional.

No âmbito da comemoração dos 25 anos do LFC promoveremos, durante o ano de 2017, 
um conjunto de ações de formação avançada que sintetizam o conhecimento adquirido nos 
últimos anos nos estudos experimentais realizados, nos estudos de simulação numérica desen-
volvidos e na experiência prática obtida nas centenas de estudos de consultoria técnico-cien-
tífica realizados para resolver inúmeras patologias da construção.

Propomos um conjunto de 15 ações de formação constituídas por módulos de curta (4h), 
média (6h) e longa (12h) duração.

Será nosso desejo que esta oferta formativa responda às necessidades da construção, em 
particular da reabilitação de edifícios, e que motive uma forte participação.

         Vasco Peixoto de Freitas
      (Professor Catedrático da FEUP e Diretor do LFC)



 2. CALENDARIZAÇÃO E EQUIPA 
 

 

AF01 Patologias do sistema ETICS Vasco Peixoto de Freitas e 
Eva Barreira 5 de junho 

AF02 
Técnicas de diagnóstico para a 
avaliação do desempenho 
energético de edifícios 

Eva Barreira, Nuno Ramos e 
Ricardo Almeida 2 e 9 de junho 

AF03 Técnicas de diagnóstico in situ de 
apoio à reabilitação de edifícios Eva Barreira e Nuno Ramos 23 de junho 

AF04 

Regulamento de desempenho 
energético de edifícios de 
habitação –REH. Últimos 
desenvolvimentos e Folha de 
cálculo PTnZEB 

Vasco Peixoto de Freitas, 
Alexandre Sores Reis, José 
Nunes e Cláudia Ferreira 

30 de junho 

AF05 Certificação energética de 
edifícios existentes António Curado 14 e 15 de setembro 

AF06 
Medidas de melhoria da eficiência 
energética e da qualidade do ar 
interior em edifícios 

Vasco Peixoto de Freitas 22 de setembro 

AF07 Simulação higrotérmica – WUFI 

Nuno Ramos, Eva Barreira, 
Ana Sofia Guimarães e 
Ricardo Almeida, Sara 

Freitas e Cláudia Ferreira 

28 e 29 de setembro 

AF08 
Manual de apoio ao projeto de 
reabilitação de edifícios – Prática 
profissional 

Vasco Peixoto de Freitas 9 de outubro 

AF09 Tratamento da humidade 
ascensional em edifícios antigos 

Vasco Peixoto de Freitas e 
Ana Sofia Guimarães 13 de outubro 

AF10 Controlo da humidade relativa em 
museus 

Vasco Peixoto de Freitas e 
Cláudia Ferreira 20 de outubro 

AF11 Reabilitação de edifícios escolares 
Vasco Peixoto de Freitas e 

Ricardo Almeida e 
Francisca Barbosa 

27 de outubro 

AF12 Coberturas verdes 
Vasco Peixoto de Freitas e 
Nuno Ramos, Sara Freitas e 

Paulo Palha 
3 de novembro 

AF13 Coberturas em terraço Vasco Peixoto de Freitas 10 de novembro 

AF14 Dimensionamento térmico de 
vidros - choque térmico 

Vasco Peixoto de Freitas e 
Francisca Barbosa 17 de novembro 

AF15 Humidade de condensação Vasco Peixoto de Freitas 24 de novembro 

  

* 

Nuno Ramos, Eva Barreira, 
Ana Sofia Guimarães, 
Ricardo Almeida, Sara 

Freitas, Cláudia Ferreira e 
Vasco Peixoto de Freitas

,
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À ordem do Instituto da Construção (selecionar a opção): 

- Transferência Bancária (enviar comprovativo)  
 

(IBAN:PT50 0007 0406 0012 5670 0062 6) (SWIFT/BIC BESCPTPL) 
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Rua Dr. Roberto Frias, s/n, Ed. G 
4200-465 Porto 

Telefone:          225082190 | e-mail: ic@fe.up.pt 
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O número de inscrições está limitado à lotação da sala. 
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