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Candidaturas para Tese na área da Sustentabilidade até 15 de Dezembro de 2022



Os edifícios são responsáveis por 40% (30% em Portugal) da energia consumida anualmente (30%

em Portugal) e por 30% das emissões de gases com efeito de estufa.

Em Portugal: “cerca de 50% dos imóveis certificados apresentam

uma classe energética pouco eficiente com classes que variam entre

F e D”

Fonte: ADENE

The proportion pie charts of CO2 emissions of each itemized project in building formation stage and of CO2 emissions of 

major construction materials

Embodied Carbon Emissions of Office Building: A Case Study of China’s 78 Office Buildings Zhixing Luo a , Liu Yang a, *, 

Jiaping Liu a
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A AÇÃO POLITÍCA
EUROPEAN GREEN DEAL

Prémio para  SUSTENTABILIDADE na Construção - Green A400 PSusC’22



Fonte: Word Green Building Council

Dimensão Climática Dimensão Social e Económica

A sustentabilidade ambiental, a viabilidade económica e saúde e bem estar dos 

utilizadores dos edifícios devem ser fatores equiparados
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A marca A400 é reconhecida no mercado como um gabinete de projetos de

engenharia que otimiza e estuda sistemas construtivos, sendo uma referência

na utilização do BIM e integrando todas as valências necessárias para

desenvolver projetos de edifícios.

Apesar da crescente relevância que a temática da sustentabilidade tem

assumido, há uns anos a esta parte que os seus desígnios, fazem parte da

visão estratégica da A400, a qual pretende assumir-se como um player ativo

na necessária mudança de paradigma que a indústria da construção civil tem

que assumir.

A A400 tem investido na formação de recursos humanos e no

desenvolvimento de ferramentas no campo da Sustentabilidade e pretende

continuar a fazê-lo, nomeadamente através da atribuição de um prémio para

a melhor tese relacionada com o tema da Sustentabilidade na Construção,

desenvolvidos em estabelecimentos de ensino superior portugueses.

Temas dos Trabalhos

A tese no âmbito da Sustentabilidade na construção pode abordar 

qualquer processo, sistema ou material que directa ou indirectamente

tenha impacto na construção, podendo abordar nomeadamente:

• Materiais

• Equipamentos

• Processos Construtivos

• Processos de Design

• Desenvolvimento De Requisitos De Sustentabilidade

• Desenvolvimento De Requisitos De Saúde E Bem Estar

• Sistemas De Certificação Energética ou Ambiental
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REGULAMENTO

O Prémio para Sustentabilidade na Construção visa distinguir as melhores teses de 

mestrado ou doutoramento sobre os temas indicados neste documento, realizadas em 

estabelecimentos portugueses de ensino superior por recém mestrados, finalistas de 

mestrados  ou recém-doutorados. 

Apresentação de Candidaturas

O período para de apresentação de candidaturas através do site www.green.a400.pt é 

compreendido entre 01/01/2022 e 30/07/2022.

A validação do tema e da síntese da tese será comunicada 15 dias após a apresentação 

da respetiva candidatura.

Todas as teses elegíveis terão obrigatoriamente de serem entregues até 15/12/2022.

São admitidas a concurso teses escritas em língua Portuguesa ou Inglesa. 

São admitidas a concurso teses realizadas em estabelecimentos portugueses de 

ensino superior por recém mestrados, finalistas de mestrados  ou recém-doutorados;

A Candidatura deve ser submetida no site www.green.a400.pt .

Instrução da Tese

Com a tese devem ser apresentadas as seguintes informações:

• Nome(s) do(s) autor(es) da tese;

• Fotocópia(s) do(s) bilhete(s) de identidade do(s) candidato(s);

• Endereço(s), telefone(s), fax(es) e e-mail(s) do(s) candidato(s);

• Título da tese, classificação e ano em que foi concluída e classificada;

• Nome da instituição universitária frequentada pelo(s) candidato(s);

• Nome(s) do(s) docente(s) a quem coube a orientação do trabalho.

Constituição do Júri e Avaliação dos Trabalhos

O Júri será composto por cinco elementos, dois do corpo técnico da A400 e três 

elementos convidados do meio académico.

Os critérios gerais que presidirão à análise das teses serão a qualidade científica e 

originalidade dos trabalhos e a adequação dos respetivos temas ao âmbito do 

Prémio.

As decisões do Júri são soberanas, delas não havendo lugar a recurso.

O Júri poderá não atribuir o Prémio ou, eventualmente, decidir a sua partilha por 

várias teses concorrentes.
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Anúncio e Entrega do Prémio

A atribuição do Prémio será anunciada até 15 de Março de 2023;

Ao vencedor será atribuído um prémio monetário de € 1.500;

No caso de vários vencedores o valor monetário será distribuído em partes iguais; 

Os premiados serão divulgados no site www.green.a400.pt ;

A A400 reserva-se o direito de publicitar esta ação e o nome do vencedor em divulgações técnicas 

e/ou campanhas de marketing;

A A400 reserva-se o direito de publicar e divulgar as teses premiadas

Esclarecimentos Adicionais

Pedidos de informação ou esclarecimentos adicionais deverão ser solicitados à A400 por email, 

através do endereço green@a400.pt , com a referência “Tese sobre Sustentabilidade na 

Construção – GreenA400”.
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