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Designação 

Lighting Design e Tecnologia LED 
 

Enquadramento 

 

A Ordem dos Engenheiros, Região Norte, prosseguindo o esforço de formação na área específica do Projecto e Tecnologias de 

Iluminação, na sequência do sucesso que constituiu a 1ª edição do curso Projecto e Gestão de Iluminação Pública concluído no 

final de 2011, organiza um novo curso, abrangendo desta feita a temática do Lighting Design e Tecnologia LED.   

A luz construtora da paisagem é hoje também, um factor a ter em conta na competitividade da Cidade, um instrumento de 

projecto e de valorização dos seus espaços e do seu património e desempenha um papel fundamental na dinamização da 

actividade económica e na promoção da sua identidade.    

 
 

Objetivos Gerais 

 

O curso, de carácter generalista, propõe conteúdos e uma actualização de conhecimentos tornada indispensável face, 

designadamente, à enorme evolução tecnológica verificada no domínio do equipamento de iluminação de tecnologia LED, com 

o objectivo de capacitar os formandos para a análise e desenvolvimento do projecto e desenho de  iluminação, em particular 

com uso daquela tecnologia, desenvolvendo igualmente uma didáctica  conducente à melhoria da sensibilidade preditiva dos 

efeitos luminosos.   

A transversalidade da temática da Luz e as implicações técnicas, económicas, estéticas e ambientais presentes no Projecto de 

Iluminação, em  particular nos contextos mais urbanos, condicionam a necessidade de uma abordagem, multidisciplinar e 

integrada da sua realização, enquadrados pela matriz da Eficiência Energética com que nos confrontamos. 

 
 

Objetivos Específicos 

 

O curso, no final do percurso formativo, é suposto ter sido capaz de fornecer aos formandos, competências essenciais no 

domínio da análise desenvolvimento e modelização de um Projecto de Desenho de Iluminação, justificação luminotécnica e 

energética das soluções técnicas propostas, com destaque para os aspectos seguintes: 

Conhecimento dos conceitos e parâmetros fundamentais da luminotecnia mais directamente aplicáveis ao Lighting Design;  

Aplicação e compatibilização com critérios de Eficiência Energética; 

Actualização no desenvolvimento actual da tecnologia LED para iluminação interior e exterior e demais tecnologias 

emergentes, vantagens e principais constrangimentos; 

Domínio dos principais critérios e regras de projecto, definição das geometrias das instalações, validação e justificação 

luminotécnica e energética das soluções de implantação; 

Bases da elaboração de um Plano de Iluminação Urbano; 

Sensibilização para as diferentes funções da luz no ambiente urbano e para o seu papel decisivo na requalificação e valorização 

do espaço público e na promoção da actividade turística e dinamização das economias locais; 

Prática de utilização de softwares de cálculo e de modelização do Projecto de Iluminação. 

 
 

Público-Alvo 

Profissionais liberais (projectistas)  

Responsáveis e Técnicos ligados ao urbanismo e à gestão do espaço público  

Licenciados nas áreas de engenharia e arquitectura 
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Conteúdos Programáticos 

Prevê-se um plano de formação subdividido em seis módulos, como segue: 
 

MOD 1    TEORIA E TECNOLOGIA DA LUZ  

10h  

O fenómeno físico da luz e a percepção individual  

Luz e Visão  

Cor, Temperatura de Cor e Indice de Restituição da Cor  

Cores Primárias e Luz Branca  

Fluxo luminoso, Luminância e Iluminância  

Medida e controlo dos parâmetros luminotécnicos  

  

MOD 2  LIGHTING DESIGN  

10h  

A luz construtora do espaço  

Cultura da luz e Desenho de Iluminação  

Luz natural  

Fundamentos de ergonomia   

A luz na Cidade e na Arquitectura  

Iluminação Cénica  

   

MOD 3  ILUMINAÇÃO NO ESTADO SOLIDO (LEDs)   

10h  

Tecnologia LED  

Controlo da luz e fotometria  

Cores e materiais  

Eficiência Energética, Vida útil e Fiabilidade  

Indicações projectuais para iluminação de interiores  

Indicações projectuais para iluminação de exteriores  

   

MOD 4  CÁLCULO E MODELIZAÇÃO DO PROJECTO DE ILUMINAÇÃO  

10h  

Software de cálculo de iluminação  

Dialux  

Imagens de síntese e Simulação em computador   

3D Studio (Modelos 3D)   

Adobe Photoshop  

Renderização  

   

MOD 5  ILUMINAÇÃO ARQUITECTURAL: PROJECT WORK  

10h  

  

 MOD 6  ILUMINAÇÃO EM CONTEXTO URBANO: PROJECT WORK   

10h 
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Carga Horária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 semanas – 60 horas 

 

Sessões semanais, com ocupação de dois dias por semana (Terças e Quintas-Feiras) 
 

Data/Dia Horário 

25.09 Terça - Feira 19h00 – 21h30 

27.09 Quinta -Feira 19h00 – 21h30 

02.10 Terça - Feira 19h00 – 21h30 

04.10 Quinta -Feira 19h00 – 21h30 

09.10 Terça - Feira 19h00 – 21h30 

11.10 Quinta -Feira 19h00 – 21h30 

16.10 Terça - Feira 19h00 – 21h30 

18.10 Quinta -Feira 19h00 – 21h30  

23.10 Terça - Feira 19h00 – 21h30  

25.10 Quinta -Feira 19h00 – 21h30  

30.10 Terça - Feira 19h00 – 21h30  

06.11 Terça - Feira 19h00 – 21h30  

08.11 Quinta -Feira 19h00 – 21h30  

13.11 Terça - Feira 19h00 – 21h30  

15.11 Quinta -Feira 19h00 – 21h30  

20.11 Terça - Feira 19h00 – 21h30  

22.11 Quinta -Feira 19h00 – 21h30  

27.11 Terça - Feira 19h00 – 21h30  

29.11 Quinta -Feira 19h00 – 21h30 

04.12 Terça - Feira 19h00 – 21h30 

06.12 Quinta -Feira 19h00 – 21h30 

11.12 Terça - Feira 19h00 – 21h30 

13.12 Quinta -Feira 19h00 – 21h30 

18.12 Terça - Feira 19h00 – 21h30 
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Regime de Faltas 

Cada aluno não poderá faltar por qualquer motivo mais do que 12 horas no total do curso.  
 
 

Critérios e Metodologias de Avaliação 

Avaliação global de carácter qualitativo 

Certificado de participação 

 

Espaços e Equipamentos 

Instalações da sede da Ordem dos Engenheiros, Região Norte, à R. Rodrigues Sampaio, 123, no Porto. 

 

Inscrição 

Membros da Ordem: 500€ 
Não Membros:  650€ 
Membros Estudantes:       350€ 
Membros OE até 35 anos em situação de Desemprego com quotas em dia: Duas Inscrições gratuitas * 
 
*Vagas preenchidas por ordem de inscrição 

 
 

Número de participantes por Curso 

Mínimo: 15 
Máximo: 30 
 

Corpo Docente do Curso 

Norberto Ribeiro         Engenheiro de Projecto, EDP – Distribuição; Especialista e Consultor em Luminotecnia. 

                                     Arquitecto convidado  (a confirmar)   

 


