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2.

CALENDARIZAÇÃO E EQUIPA

AF01 Patologias do sistema ETICS
Técnicas de diagnóstico para a
AF02 avaliação do desempenho
energético de edifícios
Técnicas de diagnóstico in situ de
apoio à reabilitação de edifícios
Regulamento de desempenho
energético de edifícios de
AF04 habitação –REH. Últimos
desenvolvimentos e Folha de
cálculo PTnZEB
AF03

Vasco Peixoto de Freitas e
Eva Barreira

5 de junho

Eva Barreira, Nuno Ramos e
Ricardo Almeida

2 e 9 de junho

Eva Barreira e Nuno Ramos

23 de junho

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

30 de junho

*

Certificação energética de
edifícios existentes

António Curado

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

Vasco Peixoto de Freitas

AF05

AF07 Simulação higrotérmica – WUFI
Manual de apoio ao projeto de
AF08 reabilitação de edifícios – Prática
profissional

Vasco Peixoto de Freitas

9 de outubro
13 de outubro

Tratamento da humidade
ascensional em edifícios antigos

Vasco Peixoto de Freitas e
Ana Sofia Guimarães

AF10

Controlo da humidade relativa em
museus

Vasco Peixoto de Freitas e
Cláudia Ferreira
Vasco Peixoto de Freitas,e
Ricardo Almeida e
Francisca Barbosa

AF12 Coberturas verdes
AF13 Coberturas em terraço
AF14

Dimensionamento térmico de
vidros - choque térmico

AF15 Humidade de condensação

22 de setembro

NunoRamos,
Ramos, Eva
Eva Barreira,
Barreira,
Nuno
Ana Sofia Guimarães,
Ana
Sofia
Guimarães
e
Ricardo Almeida, Sara
28 e 29 de setembro
RicardoCláudia
Almeida,
Sara e
Freitas,
Ferreira
Freitas
e Cláudia
Vasco Peixoto
deFerreira
Freitas

AF09

AF11 Reabilitação de edifícios escolares

14 e 15 de setembro

20 de outubro
27 de outubro

Vasco Peixoto de Freitas,e
Nuno Ramos, Sara Freitas e
Paulo Palha

3 de novembro

Vasco Peixoto de Freitas

10 de novembro

Vasco Peixoto de Freitas e
Francisca Barbosa

17 de novembro

Vasco Peixoto de Freitas

24 de novembro
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