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Acesso ao Ensino Superior

A conclusão de um TeSP permite a obtenção de um 
diploma de Técnico Superior Profissional .
Os titulares do TeSP em Construção civil podem 
ingressar no ensino superior através de concurso 
especial.

Plano de Formação 

1º Ano/1º semestre
Tecnologias de informação e comunicação
Desenho e interpretação de projetos
Matemática
Inglês técnico
Materiais de construção
Noções de resistência de materiais e estruturas

1º Ano/2º semestre
Noções de direito e contratação pública
Medições e orçamentos
Técnicas e processos construtivos
Segurança e riscos de incêndio
Obras de terra e fundações
Topografia e ambiente

2º Ano/ 1ºsemestre
Instalações técnicas de edifícios
Reabilitação do património edificado
Técnicas de reparação e reforço de estruturas
Gestão e controlo orçamental
Planeamento, gestão de obras e contratos
Métodos e técnicas de manutenção

2º Ano/ 2ºsemestre
Formação em contexto de trabalho 
(Estágio com 750 horas em empresas parceiras).

Construção 
Civil

TeSP Cursos Técnicos 
Superiores Profissionais
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Acesso às Licenciaturas do 
instituto superior de engenharia 
com dispensa da prova nacional 
de acesso ao ensino superior.

O curso é reconhecido pela 
Associação dos Agentes Técnicos 
de Arquitetura e Engenharia 
(AATAE) e pelo Sindicato dos 
Agentes Técnicos de Arquitetura e 
Engenharia (SATAE).



Atividades profissionais

 y Planeamento, coordenação e fiscalização de obras de 
construção nova e de reabilitação;

 y Elaboração de mapas de medições e orçamentação 
de obras;

 y Avaliação de custos e realização de controlo 
orçamental de obras;

 y Interpretação de projetos de Arquitetura, Engenharia 
Civil e caracterização geométrica de edificações;

 y Aplicação de conhecimentos de contratação pública 
e direito do trabalho no contexto da construção civil e 
obras públicas;

 y Implementação da legislação no âmbito da Higiene e 
Segurança no Trabalho e da Segurança contra Risco 
de Incêndio nas obras de construção civil;

 y Aplicação dos princípios de intervenção no património 
e do presumível valor de transação dos imóveis.

O curso Técnico Superior Profissional em 
Construção Civil visa formar profissionais aptos 
para planear, coordenar e fiscalizar obras de 
construção nova e de reabilitação

O curso é acreditado pela Associação dos 
Agentes Técnicos de Arquitetura e Engenharia 
(AATAE) e pelo Sindicato dos Agentes 
Técnicos de Arquitetura e Engenharia 
(SATAE), podendo os futuros diplomados 
inscreverem-se  diretamente nestas 
entidades profissionais.
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O que são os TeSP? 

Os Cursos Técnicos Superiores Profissionais 
(CTeSP) são formações superiores. Estes cursos 
têm a duração de quatro semestres letivos e 120 
créditos (ECTS) e conferem um diploma de Técnico 
Superior Profissional.  

Quem se pode candidatar?

 y Alunos com o ensino secundário completo, ou 
equivalente;

 y Titulares de CET, CTeSP ou grau de ensino 
superior;

 y Maiores de 23 anos..

O que conferem? 

 y Diploma de técnico superior profissional;

 y Acesso ao Ensino Superior através de concurso especial.

Quais as vantagens dos TeSP?

 y Acesso aos apoios sociais previstos para os estudantes 
do ensino superior (bolsas de estudo, alimentação, 
alojamento em residências universitárias, serviços 
médicos);

 y Estágio com duração de 1 semestre já assegurado, 
através de protocolos entre a UAlg e entidades e 
empresas da região;

 y Continuação de estudos na UAlg, sem necessidade de 
realização de exames nacionais ou de provas de acesso a 
licenciaturas específicas.




