
 

 

 
Acústica nos Edifícios - Projeto 

 
 
 

 Enquadramento: 

 
O estudo da acústica nos edifícios pressupõe a análise das fontes de ruído, bem como o 

condicionamento e dimensionamento das envolventes, tendo por objetivo o isolamento sonoro. 
Cada edifício deve ter as características adequadas à sua utilização, pelo que o conhecimento das 
particularidades das fontes de ruído e dos processos de cálculo, nas áreas da acústica arquitetural, 
são fundamentais, além da imprescindível compreensão e implementação da regulamentação 
nacional.  

 

 Destinatários: 

 
 Engenheiros civis; 
 Engenheiros mecânicos; 
 Outros técnicos interessados em desenvolver competências na área de acústica de edifícios; 
 Finalistas de cursos de Engenharia. 

 

 Objetivos: 

 
No final da frequência deste módulo os formandos ficarão: familiarizados com alguns métodos 
de cálculo de isolamentos a sons de condução aérea e a sons de percussão bem como do tempo 
de reverberação e do nível de avaliação de equipamentos LArT, estando capacitados para 
elaborar e interpretar projetos de condicionamento acústico. 

 

 Conteúdos programáticos: 

 
 Fundamentos de Acústica 

 Acústica – conceitos físicos 
 Descritores dos sons  
 Unidades lineares e logarítmicas, aritmética logarítmica  
 Análise no domínio da frequência  
 Exercícios práticos  

 
 Elementos de Acústica Arquitetural 

 Absorção sonora e reverberação  
 Lei da massa  
 Transmissão marginal  
 Condicionamento acústico e isolamento sonoro  
 Normas EN ISO 12354 - parte 1, parte 2, parte 3 parte 6 e NP EN ISO 717 parte 1 e 

parte 2, EN1435- parte 1, EN10140 parte 1, parte 2, parte 3, parte 4 e parte 5   
 Software de Cálculo - Sonarchitect e Insul 
 Exercício prático 



 

  

 

 Enquadramento Legislativo 
 Normativo – Acústica de Edifícios Decreto-lei nº 9/2007  
 Decreto-Lei n.º 96/2008  
 Normas EN ISO 12354 - parte 1, parte 2, parte 3 parte 6 e NP EN ISO 717 parte 1 e 

parte 2, EN1435- parte 1, EN10140 parte 1, parte 2, parte 3, parte 4 e parte 5   
 Exercícios práticos 

 

 Projeto acústico e Formação Prática Simulada 
 Cálculo para projeto de condicionamento acústico 
 Correções devidas à transmissão marginal  
 Casos práticos da aplicação das normas e legislação em vigor e realização dos 

cálculos para elaboração de um projeto de condicionamento acústico. 
 Casos práticos (SONarchitect + Insul) 

 

 Duração: 
 

32 Horas 
 

 Data(s)/horário da próxima ação: 

 
Terça-feira 
20h30 – 22h30 

Quinta-feira 
20h30 – 22h30 

07/03/2023(*) 09/03/2023(*) 
14/03/2023 16/03/2023 
21/03/2023 23/03/2023 
28/03/2023 30/03/2023 
04/04/2023 06/04/2023 
11/04/2023 13/04/2023 
18/04/2023 20/04/2023 

- - 27/04/2023 
                          (*) Esta sessão decorre das 20:30h às 23:30h. 
 

 

 Local: 
 

 Formação presencial à distância (c/ recurso a plataforma interativa com vídeo e áudio, 
onde formador e formandos participam em tempo real). 

 

Valor (isento de IVA ao abrigo do Artigo 9º do CIVA): 
 

 499,00€ 
Por favor, consulte no campo seguinte os descontos que temos para si 
 

Inclui: 
 Certificado de Formação Profissional com registo no SIGO (Plataforma Nacional do 

Ministério da Economia e do Emprego e Ministério da Educação e Ciência para registo de 
Formação Profissional); 

 Anexo AS-Formação – documento com indicação dos conteúdos abordados no decorrer 
do curso e das competências adquiridas pelo(a) participante; 

 Código de registo para acesso ao Passaporte Qualifica; 
 Envio de todos os documentos via email (incluindo o recibo). 



 

  

 

 Descontos: 
 

 10% sobre o valor da inscrição se for estudante no presente ano letivo, exceto alunos com 
estatuto trabalhador-estudante; 

 10% sobre o valor da inscrição por cada novo participante por si indicado (sem limite no 
número de participantes indicados para a ação em causa). 

 

NOTA: estes descontos são cumulativos, ou seja, poderá beneficiar de todos nesta ação. 
 

 Meios de pagamento: 
 

 Transferência bancária – NIB: 0010 0000 5019 8100 0013 5 - ASFormação, Unip. Lda 
(solicitamos e agradecemos o envio do comprovativo); 

 Multibanco, numerário ou cheque nas nossas instalações. 
 

NOTA: Em caso de adiamento do início da ação (por falta de formandos ou qualquer outro motivo 
da responsabilidade da AS Formação), o valor pago por cada participante será restituído de imediato. 

 

 Documentos necessários para a inscrição: 

 
 Ficha de inscrição online (pode aceder em https://forms.gle/9Tuv2GkMmwHYKPy18. Se 

não abrir, por favor copie o link e cole no browser); 
 Comprovativo de pagamento (pode ser uma foto, via email para geral@asformacao.com). 

 
IMPORTANTE: Os dados indicados pelo(a) participante na ficha de inscrição serão utilizados de 
forma automática para a emissão do Certificado de Formação Profissional e restantes documentos. 
Pede-se por isso o maior cuidado no seu preenchimento (erros, acentos, uso incorreto de 
maiúsculas/minúsculas, etc…). 
A inscrição só será considerada válida após a receção dos documentos acima indicados. 
 

 Requisitos / Pré-Requisitos: 
 

Os participantes deverão ter um computador com acesso à internet e webcam.  
 

 Contactos: 

 
Alexandre Sarmento – Formação, Unipessoal, Lda 
Urbanização Chave, 19 A – 1º Dto Frente 
3810–081 Aveiro 
 
Telefones: 234 420 883 (Geral) | 234 199 165 (Formação Profissional) 
Telemóveis: 96 3263922 | 91 6217239 | 93 3987304 

                               
www.asformacao.com | geral@asformacao.com | www.facebook.com/asformacao 

 
 

AS Formação… 
…a formar desde 1993. 


