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Área de Formação   

582. Construção Civil e Engenharia Civil 

Itinerário de Formação  

58209. Desenho Assistido por Computador/Construção Civil 

 

Saída Profissional  

Designação: Operador/a de CAD/Construção Civil   

Nível de Qualificação: 2 

 

Modalidade de Formação  

 
Cursos de Educação e Formação 
As condições de acesso variam de acordo com o definido para cada tipologia de percurso.  

Observações  
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1. PERFIL DE SAÍDA 
 

 

Descrição Geral 

O/A Operador/a de CAD/Construção Civil é o/a profissional que, no domínio das técnicas e processos 
de construção e de acordo com as regras de segurança, higiene e ambiente, utilizando os meios 
informáticos, executa desenho de projecto de construção civil (de arquitectura, de estruturas, de redes e 
instalações especiais). 

 
 
Actividades Principais 
 
• Executar desenhos de projecto de arquitectura. 
 
• Executar desenhos do projecto de estruturas, redes e instalações especiais – especialidades. 

 
• Executar medições e elaborar desenhos, mapas e quadros para preparação de obra. 
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2. MATRIZ CURRICULAR 

 
 

 Organização em Unidades de Formação Capitalizáveis (UC) 
  

Código SGFOR 
(válido para o IEFP)  

UNIDADES CAPITALIZÁVEIS 

5820910 1. Desenho de construção civil e informática 250 horas

    

5820920 2. Desenho de arquitectura 250 horas

    

5820930 3. Desenho de especialidades 250 horas

    

5820940 4. Medições, orçamentos e preparação de obra 150 horas
 

    

  TOTAL  900 horas
 
A esta carga horária total acrescem, em função da modalidade de desenvolvimento, as cargas horárias relativas 
às componentes de formação sociocultural, científica e prática em contexto real de trabalho. 
 
Percurso Formativo 

  
 PRECEDÊNCIAS  

(A considerar no traçado de 
percursos formativos alternativos) 

ITINERÁRIO DE QUALIFICAÇÃO 
(Percurso formativo recomendado) 

    
 

 

 

1. 
Desenho de construção civil e informática 

    
 

1 

 

2. 
Desenho de arquitectura 

    
 

2 

 

3. 
Desenho de especialidades 

    
 

3 

 

4. 
Medições, orçamentos e preparação de obra 

    
 

 

 Operador/a de CAD/Construção Civil 
 

Nível de Qualificação: 2 
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3. METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO 

 
 

A organização da formação com base num modelo flexível, como o dos percursos formativos assentes 
em unidades capitalizáveis visa facilitar o acesso dos indivíduos a diferentes percursos de aprendizagem, 
bem como a mobilidade entre níveis de qualificação. Esta organização favorece o reingresso, em 
diferentes momentos, no ciclo de aprendizagem e a assunção por parte de cada cidadão de um papel 
mais activo e de relevo na edificação do seu percurso formativo, tornando-o mais compatível com as 
necessidades que em cada momento são exigidas por um mercado de trabalho em permanente mutação 
e, por esta via, mais favorável à elevação dos níveis de eficiência e de equidade dos sistemas de 
educação e formação. 
 
A nova responsabilidade que se exige a cada indivíduo na construção e gestão do seu próprio percurso 
impõe, também, novas atitudes e competências para que este exercício se faça de forma mais 
sustentada e autónoma. 
 
As práticas formativas devem, neste contexto, conduzir ao desenvolvimento de competências 
profissionais, mas também pessoais e sociais, designadamente, através de métodos participativos que 
posicionem os formandos no centro do processo de ensino-aprendizagem e fomentem a motivação para 
continuar a aprender ao longo da vida. 
 
Devem, neste âmbito, ser privilegiados os métodos activos, que reforcem o envolvimento dos formandos, 
a auto-reflexão sobre o seu processo de aprendizagem, a partir da partilha de pontos de vista e de 
experiências no grupo, e a co-responsabilização na avaliação do processo de aprendizagem. A 
dinamização de actividades didácticas baseadas em demonstrações directas ou indirectas, tarefas de 
pesquisa, exploração e tratamento de informação, resolução de problemas concretos e dinâmica de 
grupos afiguram-se, neste quadro, especialmente, aconselháveis.  
 
A selecção dos métodos, técnicas e recursos técnico-pedagógicos deve ser efectuada tendo em vista os 
objectivos de formação e as características do grupo em formação e de cada formando em particular. 
Devem, por isso, diversificar-se os métodos e técnicas pedagógicos, assim como os contextos de 
formação, com vista a uma maior adaptação a diferentes ritmos e estilos de aprendizagem individuais, 
bem como a uma melhor preparação para a complexidade dos contextos reais de trabalho. Esta 
diversificação de meios constitui um importante factor de sucesso nas aprendizagens. 
 
Revela-se, ainda, de crucial importância o reforço da articulação entre as diferentes componentes de 
formação, designadamente, através do tratamento das diversas matérias de forma interdisciplinar e da 
realização de trabalhos de projecto com carácter integrador, em particular nas formações de maior 
duração, que contribuam para o desenvolvimento e a consolidação de competências que habilitem o 
futuro profissional a agir consciente e eficazmente em situações concretas e com graus de complexidade 
diferenciados. Esta articulação exige que o trabalho da equipa formativa se faça de forma concertada, 
garantindo que as aprendizagens se processam de forma integrada. 
 
É também este contexto de trabalho em equipa que favorece a identificação de dificuldades de 
aprendizagem e das causas que as determinam e que permite que, em tempo, se adoptem estratégias de 
recuperação adequadas, que potenciem as condições para a obtenção de resultados positivos por parte 
dos formandos que apresentam estas dificuldades. 
 
A equipa formativa assume, assim, um papel fundamentalmente orientador e facilitador das 
aprendizagens, através de abordagens menos directivas, traduzido numa intervenção pedagógica 
diferenciada no apoio e no acompanhamento da progressão de cada formando e do grupo em que se 
integra. 
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4. DESENVOLVIMENTO DA FORMAÇÃO 

 
 

Unidades de Formação Capitalizáveis 

 

Desenho de construção civil e informática 250 horas
1.1 Desenho técnico 50 
1.2 Tecnologias de construção 50 
1.3 Informática aplicada à construção civil 150 

 
1. 

  
   

Desenho de arquitectura 250 horas
2.1 Projecto de arquitectura 100 
2.2 Desenho de arquitectura - CAD 100 
2.3 Projecto de alterações 50 

 
2. 

  
   

Desenho de especialidades 250 horas 
3.1 Desenho topográfico 50 
3.2 Desenho de fundações e estruturas 100 
3.3 Desenho de instalações especiais  100
3.4 Desenho de infra-estruturas urbanísticas 50 

 
3. 

  
   

Medições, orçamentos e preparação de obra 150 horas 
4.1 Medições 100
4.2 Orçamentação, preparação e planeamento de obra 50

 
4. 
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Unidade de Formação 1. Desenho de construção civil e informática 
 
Itinerário  
Desenho Assistido por Computador/Construção 
Civil 

 
 

Saída Profissional 
Operador/a de CAD/Construção Civil 

 
Objectivos  
 

 Operar aplicações simples de desenho técnico. 

 Operar aplicações informáticas de escritório e de desenho assistido por computador. 

 Definir técnicas de construção aplicadas em edifícios de habitação, estruturas industriais e outras estruturas de 
apoio. 

 Identificar e caracterizar matérias e materiais utilizados em construção civil. 

 Executar desenho técnico assistido por computador. 
 

Subunidades de Formação 
N.º / 

Duração 
Designação /  

Objectivos Específicos 
Conteúdos programáticos 

   

 
1.1. 

 
50 horas 

 

 
Desenho técnico 
 
Identificar, caracterizar e 
saber utilizar os utensílios 
de desenho 
 
Interpretar projecções 
ortogonais e efectuar 
desenho de 
representação de vistas 
 
Efectuar operações de 
cálculo numérico 

 
Introdução ao desenho técnico 
 Normas do desenho 

− Generalidades 
− Papel de desenho 
− Elementos de desenho 

 Projecções 
− Representação de vistas 
− Cortes e secções 
− Leitura de projecções ortogonais 

 Sólidos geométricos 
− Leitura 
− Planificação 

 Sistemas de medidas 
− Sistema métrico (medidas lineares e decimais)  
− Áreas 
− Sistema métrico inglês 
− Sistema fraccionário 
− Escalas numéricas e gráficas 

  
Dominar os 
procedimentos de 
representação gráfica em 
desenho técnico 
 

 
Representação gráfica 
 A normalização 
 Elementos de desenho 
 As linhas e traços no desenho técnico 
 Escalas 
 Legendas 
 Alçados, cortes e secções 
 Representação gráfica 
 Escantilhões e decalques 
 Perspectivas axonométricas e cónicas 
 Cálculo de coordenadas e sistemas angulares 
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Subunidades de Formação 

N.º / 
Duração 

Designação /  
Objectivos Específicos 

Conteúdos programáticos 

   

 
1.2. 

 
50 horas 
 

 
Tecnologias de 
construção 
 
Identificar e caracterizar 
matérias e materiais 
utilizados em construção 
civil 
 

 
Materiais e estruturas de construção civil 
 Inertes 
 Tijolos cerâmicos e não cerâmicos 
 Diferentes tipos de revestimento 
 Canalizações de 

− Água 
− Gás 
− Esgotos 
− Águas pluviais 
− Sistemas eléctricos e de telecomunicações 

 Diferentes tipos de portas e janelas 
− Medidas standard 
− Materiais para fabrico 

 Cofragens 
 Betão armado 

− Tipos de varão 
− Armaduras de ferro 
− Cofragens 
− Cofragens de molde 

 Betão pré-esforçado 
 Coberturas 

− Estruturas de apoio a coberturas 
− Tipos de telha cerâmica 
− Tipos de coberturas 

 
  

Caracterizar e definir 
técnicas de construção 
aplicadas nas diferentes 
fases de edificação de 
uma obra 
 

 
Técnicas de construção 
 Técnicas de construção de 

− Edifícios de habitação 
− Estruturas Industriais 
− Pontes e outras estruturas 
− Estruturas de madeira 
− Estruturas de alumínio 
− Canalizações 
− Estruturas de gás 
− Estruturas eléctricas 
− Estruturas de telecomunicações 

 
 

 
1.3. 

 
150 

horas 

 
Informática aplicada à 
construção civil 
 
Identificar, caracterizar e 
saber utilizar diferentes 
tipos de software 

 
Processador de texto e folha de cálculo 
 Hardware (introdução básica) 
 Software (identificação e caracterização) 
 Técnicas de processamento de texto 
 Técnicas de processamento de folhas de cálculo 
 Técnicas de criação e apresentação de diapositivos 
 Técnicas de utilização da Internet 
 Impressoras (técnicas de manuseamento) 

− Impressoras normais 
− Impressoras de traçado (plotter) 

 Formatos de papel utilizados nas impressoras 
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Subunidades de Formação 

N.º / 
Duração 

Designação /  
Objectivos Específicos 

Conteúdos programáticos 

   

 
1.3. 

 
 

 
Informática aplicada à 
construção civil 
 
Identificar e caracterizar o 
software de desenho e 
iniciar a sua utilização 
 

 
Introdução ao desenho assistido por computador 
 Arquitectura do sistema 
 Área do título 
 Área dos pull-down, menus 
 Área dos toolbar  

− Barra de ferramentas ícones 
− Propriedades dos objectos 
− Flutuante 

 Indicador do rato 
 Indicador do sistema de coordenadas 
 Janela de desenho 
 Coordenadas 
 Barra de estados 
 Janela flutuante da linha de comandos 
 Barra de movimentação 
 Display scroll bars in Windows (barra de deslocamento) 
 Abrir, fechar e guardar o desenho 

 
 

  
Caracterizar os 
procedimentos técnicos 
para operar com um 
posto CAD 
 

 
Comandos e potencialidades do CAD 
 As unidades de medida 
 Os sistemas de coordenadas 
 Os comandos de  

− Configuração 
− Edição 
− Modificação 
− Visualização 
− Averiguação 

 Os comandos de desenho 
 Layers 
 Blocos e bibliotecas 
 Tramas 
 Texto e estilos 
 Cotagem 
 Impressão 
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Unidade de Formação 2. Desenho de arquitectura 
 
Itinerário  
Desenho Assistido por Computador/Construção 
Civil 

 
 

Saída Profissional 
Operador/a de CAD/Construção Civil 

 
Objectivos  
 

 Identificar os factores a considerar na elaboração de um projecto de arquitectura. 

 Ler e interpretar toda a informação técnica de um projecto de arquitectura. 

 Elaborar os desenhos do projecto de arquitectura com recurso ao desenho assistido por computador - CAD. 

 Elaborar os desenhos de alterações a um projecto de arquitectura com recurso ao desenho assistido por 
computador - CAD. 

 

Subunidades de Formação 
N.º / 

Duração 
Designação /  

Objectivos Específicos 
Conteúdos programáticos 

   

 
2.1. 

 
100 

horas 
 

 
Projecto de arquitectura 
 
Ler e interpretar 
desenhos de projecto de 
arquitectura 
 
 

 
Leitura e interpretação de projecto 
 As plantas de: 

− Localização 
− Implantação 
− Fundação 
− Pisos 
− Tectos 
− Coberturas 

 Representações convencionais em planta 
− Equipamento sanitário 
− Electrodomésticos 
− Móveis 
− Revestimentos 
− Acabamentos 

 Alçados, cortes e secções 
 Normas e simbologia 
 Plantas de trabalho 

 
 
 

 
Identificar e relacionar os 
vários aspectos que 
concorrem para a 
elaboração do projecto de 
arquitectura 

 
Arquitectura 
 Património como referencia fundamental 
 Estilos arquitectónicos 
 Ordenamento do território / planeamento urbano 

− Construção 
− Ambiente 
− Qualidade de vida 

 Arquitectura portuguesa 
 Composição de um projecto de arquitectura 
 Elaboração de esboços (detalhes construtivos) 
 Desenho de perspectiva cónica interior e exterior (outras perspectivas) 
 Alçados 
 Maquetismo 

− Materiais utilizados em maquetas 
− Escalas de redução 
− Estilos arquitectónicos na construção de maquetas 
− Interpretação de plantas, alçados e secções 
− Conversão de desenhos bidimensionais em tridimensionais 
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Subunidades de Formação 

N.º / 
Duração 

Designação /  
Objectivos Específicos 

Conteúdos programáticos 

   

 
2.2. 

 
100 

horas 
 

 
Desenho de 
arquitectura - CAD 
 
Elaborar desenhos do 
projecto de Arquitectura 
com recurso à utilização 
de comandos de desenho 
a 2 dimensões  
 

 
Desenho de arquitectura CAD (2D) 
 Elaboração de esboços para trabalhar em CAD 
 Fichas informativas sobre representação convencional de vários 

complementos de arquitectura para trabalhar em CAD 
 Plantas, cortes e alçados 
 Sistema de cotagem dos projectos 
 Templates úteis ao desenho 
 Ampliação de detalhes 

 
  

Elaborar desenhos do 
projecto de Arquitectura 
com recurso à utilização 
de comandos de desenho 
a 3 dimensões  
 
 

 
Desenho de arquitectura CAD (3D) 
 Linguagem tridimensional 
 Comandos e ferramentas do software 

 
2.3. 

 
50 horas 

 
 

 
Projecto de alterações 
 
Elaborar desenhos de 
alterações ao projecto 
 

 
Desenho de alterações 
 Cores convencionais 
 Alterações em obra 
 Aditamentos 
 Telas finais 
 Caderno de encargos 
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Unidade de Formação 3. Desenho de especialidades 
 
Itinerário  
Desenho Assistido por Computador/Construção 
Civil 

 
 

Saída Profissional 
Operador/a de CAD/Construção Civil 

 
Objectivos  
 

 Identificar e caracterizar métodos de representação topográfica. 

 Executar desenhos topográficos com recurso ao desenho assistido por computador – CAD. 

 Executar os desenhos de projecto fundações e estrutura com recurso ao desenho assistido por computador - CAD. 

 Executar os desenhos dos projectos de instalações especiais com recurso ao desenho assistido por computador - 
CAD. 

 

Subunidades de Formação 
N.º / 

Duração 
Designação /  

Objectivos Específicos 
Conteúdos programáticos 

   

 
3.1. 

 
50 horas 

 

 
Desenho topográfico 
 
Identificar e caracterizar 
os métodos de 
representação de 
terrenos, equipamentos e 
sistemas de medição 
 
 

 
Topografia – representação 
 Escalas gráficas 
 Escalas numéricas 
 Curvas de nível e normal 
 Planimetria 
 Altimetria 
 Representação do relevo no terreno 
 Elementos de um mapa 

− Legenda 
− Orientação 
− Escala 

 Utilização de GPS simples 
 Representação morfológica de uma região 

− Mapas topográficos 
− Perfis topográficos 
− Blocos diagramas 

 
  

Identificar e caracterizar a 
representação em 
desenho topográfico dos 
elementos constituintes 
 

 
Topografia - desenho 
 Generalidades 
 Classificação de cartas 
 Representação do relevo 
 Representações convencionais e inscrições em desenho topográfico 
 Perfis (cortes verticais em terreno) 

 
 

 
3.2. 

 
100 

horas 

 
Desenho de fundações 
e estruturas 
 
Ler e interpretar os 
desenhos do projecto de 
fundações e estrutura 

 
Projecto de fundações e estrutura – representação 
 Diferentes tipos de plantas 

− Localização 
− Implantação 
− Fundação 
− Pisos 
− Vigamento 
− Coberturas 

 Alçados e cortes 
 Análise de matérias e materiais 
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Subunidades de Formação 

N.º / 
Duração 

Designação /  
Objectivos Específicos 

Conteúdos programáticos 

   

 
3.2. 

 

 
Desenho de fundações 
e estrutura 
 
Identificar e relacionar os 
vários aspectos que 
concorrem para a 
elaboração do projecto 
fundaçoes e estrutura 
 
 

 
Estruturas de betão 
 Projectos de estabilidade em betão armado 
 Betão armado (composição) 
 Cofragens 
 Varões de ferro (tabelas normalizadas) 
 Armaduras 

− Lajes 
− Vigas 
− Pilares 
− Outras 

 Simbologia 
 Normas 

 
  

Elaborar os desenhos do 
projecto de fundações e 
estrutura com recurso ao 
desenho assistido por 
computador  
 
 

 
Projecto de fundações e estrutura - CAD 
 Ferramentas em programas de desenho 
 Projecto 
 Simbologia do desenho 

− Armaduras 
− Cofragens 
− Betão armado 

 
 

 
3.3. 

 
100 

horas 

 
Desenho de instalações 
especiais 
 
Ler e interpretar os 
desenhos dos projectos 
instalações especiais 
 
 

 
Projecto de instalações especiais – representação 
 Materiais utilizados nas diferentes áreas de 

− Saneamento (esgotos) 
− Abastecimento (água, gás, electricidade, telecomunicações) 

 Regras do desenho esquemático 
 Simbologia 
 Normas 

 
  

Elaborar os desenhos do 
projecto de instalações 
especiais  com recurso ao 
desenho assistido por 
computador  
 
 

 
Projecto de instalações especiais - CAD 
 Ferramentas em programas de desenho 
 Projectos 
 Simbologia do desenho esquemático para: 

− Redes de esgoto 
− Redes de abastecimento de água 
− Redes de abastecimento de gás 
− Redes de abastecimento de electricidade 
− Redes de abastecimento de telecomunicações 
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Unidade de Formação 4. Medições, orçamento e preparação de obra 
 
Itinerário  
Desenho Assistido por Computador/Construção 
Civil 

 
 

Saída Profissional 
Operador/a de CAD/Construção Civil 

 
Objectivos  
 

 Identificar materiais e respectivas condições de aplicação/montagem/construção. 

 Medir projectos de arquitectura e especialidades. 

 Conhecer as regras de orçamentação. 

 Elaborar mapas, desenhos e gráficos de planeamento de obra. 

 Analisar projectos e detectar erros e omissões. 
 

Subunidades de Formação 
N.º / 

Duração 
Designação /  

Objectivos Específicos 
Conteúdos programáticos 

   

 
4.1. 

 
100 

horas 
 
 

 
Medições 
 
Identificar e caracterizar 
materiais utilizados na 
construção 
 

 
Materiais na construção 
 Identificação dos materiais utilizados em construção civil 
 Tabelas de materiais (actualizadas) 

− Sua organização 
− Sua actualização 

 Legislação aplicável aos materiais 
 Equipamentos e processos construtivos 

 
  

Efectuar medições nas 
diferentes partes 
constituintes do projecto e 
quantificar os materiais 
necessários 
 
 

 
Medição em projecto 
 Análise das diferentes partes componentes do projecto 

− Peças escritas 
− Peças desenhadas 
− Peças esquematizadas 
− Outras 

 Métodos e técnicas de medição 
 Medições por actividade 
 Aplicações informáticas de medição 
 Medições em obra 
 Sistemas de qualidade 
 Pareceres técnicos 
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Subunidades de Formação 

N.º / 
Duração 

Designação /  
Objectivos Específicos 

Conteúdos programáticos 

   

 
4.2. 

 
50 horas 

 

 
Orçamentação, 
preparação e 
planeamento de obra 
 
Identificar os custos que 
incidem sobre o preço de 
uma obra, calcular preços 
de trabalhos correntes de 
construção civil, elaborar 
autos de medição e 
detectar erros e omissões 
em fase de preparação de 
obra. 
 
 

 
Preparação de obra 
 Componentes do projecto 
 Diversas actividades necessárias à concretização da obra 
 Medição de cada actividade 

− Quantidade de trabalho 
− Quantidade de materiais 
− Mão-de-obra 
− Equipamentos 
− Serviços 
− Encargos sociais 
− Taxas 

 Tabelas de preços 
− Fornecedores 
− Empresas 
− Subempreiteiros 

 Orçamentos 
− Custos globais 
− Encargos 
− Margens (revisão de preços) 

 Acompanhamento, preparação e execução de obra 
 Medições in loco 

− Detectar erros 
− Omissões 
− Incongruências 
− Alterações 

 Autos de medição 
 Revisão de preços 
 Elaboração de propostas 

 

 


