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1. Destinatários 

Como definido no Artigo 14º do Decreto Legislativo Regional nº 125 de 30 de 

Junho de 2010, que aprova o regime jurídico do combate à infestação por 

térmitas (SCIT). 

2. Objectivos 

2.1. Objectivo Geral 

Promover a aquisição de competências nos seguintes domínios: 

- Determinação da presença de infestação por térmitas, avaliação da 

sua extensão e identificação da espécie envolvida; 

- Análise da vulnerabilidade dos edifícios à infestação por térmitas, 

discriminando as medidas de melhoria consideradas necessárias; 

- Avaliação da eficácia e certificação das operações de desinfestação 

implementadas; 

 

2.2. Objectivos Específicos 

O Formando deverá no final da formação: 

 Ser capaz de identificar as principais ordens de insectos e outros 

artrópodes habitualmente presentes em construções; 

 Ter capacidade de identificar os principais grupos de organismos vivos 

que degradam madeira aplicada; 

 Conhecer as diversas formas de inspecção de infestantes de habitações 

e madeiras abandonadas; 

  Equacionar o impacto de um foco de infestação detectado para o 

ambiente e as zonas urbanas circundantes; 



 Conhecer as medidas de dizimação da infestação por térmitas e outras 

pragas, bem como as diferentes estratégias de gerir o problema; 

 Dominar a nova Legislação de combate às térmitas nos Açores (regime 

jurídico do combate à infestação por térmitas SCIT), por forma a 

aconselhar os proprietários e usufrutuários na redução de focos de 

vulnerabilidade e na tomada de decisão sobre estratégias de dizimação 

e no encaminhamento a dar aos processos de gestão da infestação; 

 Gerir as dinâmicas relacionais despoletadas e a informação recolhida 

aquando das fiscalizações, no estrito respeito pela privacidade dos 

utentes e confidencialidade das informações. 

 

3. Conteúdos 

 
Módulos Conteúdo Âmbito Local Duração 

I Entomologia Geral 
Diversidade e bases de identificação dos 
artrópodes 

Teórico Anfiteatro 

23 Junho. 9.00-
12.30 

3h30 (Paulo Borges) 

II Entomologia Geral 
Diversidade e bases de identificação dos 
artrópodes 

Prático Lab. (UA) 

23 Junho 14.00-
18.00 

4h00 (Paulo Borges; 
Orlando Guerreiro) 

III Biologia aplicada 
Identificação dos principais grupos de 
organismos vivos que degradam madeira 
aplicada 

Teórico Anfiteatro 

24 Junho  9.00-
12.30 

3h30 (Lina Nunes) 

IV 
Biologia e 
Detecção 

Identificação das térmitas subterrâneas e 
de madeira viva 

Prático 
Campo e 
Lab (UA) 

24 de Junho 14.00-
18.00 

4h (Lina Nunes; P. 
Borges; Orlando 
Guerreiro; Sónia 
Duarte) 

V Biologia 
Biologia e ecologia e controlo das 
espécies de térmitas. 

Teórico Anfiteatro  

25 de Junho 9.00-
11.30 

2h30 (Lina Nunes & 
Sónia Duarte) 

VI Combate 
Métodos de combate quimico e nova 
Directiva Europeia para os Insecticidas 

Teórico Anfiteatro 

25 de Junho 11.30-
12.30 

1h00 (David H 
Lopes) 

VII 
Biologia e 
Detecção 

Observação do habitat das térmitas de 
madeira seca e formas de entender a sua 
localização. 

Prático 
Habitações 
e Lab (UA) 

25 de Junho 14.00-
18.00 

4h (Paulo Borges,  



Lina Nunes, Orlando 
Guerreiro ) 

VIII Legislação 

Apresentação do Sistema de Certificação 
de Infestação por Térmitas (SCIT) como 
uma medida do dispositivo de gestão 
integrada da infestação: análise de casos 
práticos 

Teórico-prático Anfiteatro 

26 de Junho 9.00-
12.00 

3h (Ana Arroz) 

IX Avaliação 

O papel do SCIT no processo de gestão 
integrada de risco da infestação. 

Treino de competências de relação 
interpessoal.  

Exercício de simulação de casos práticos 

Teórico-prático  Anfiteatro 

26 de Junho 14.00-
18.00 

4h (Ana Arroz) 

X Combate e Gestão 
Monitorização e controle In Situ de 
térmitas em habitações 

Teórico-Prático 
Anfiteatro  

Habitações 

27 de Junho 9.00-
13.00 

4h (Paulo Borges e 
Lina Nunes) 

XI Inspeção 
Inspecção e aspectos relacionados com a 
segurança estrutural 

Teórico Anfiteatro 

27 de Junho 14.00-
19.00 

4h (Helena Cruz) 

XII Avaliação Teórica Teste Teórico-Prático  Laboratório 

28 de Junho 9.00-
13.00 

2 Turnos de 2 Horas 
cada 

XIII Avaliação Relatório de Inspeção Prático Habitações 

28 de Junho 14.00-
18.00 

4h  

 

4. Metodologias 

Nas aulas teóricas recorrer-se-á fundamentalmente ao método expositivo, nas 

suas variantes participadas. Nos espaços curriculares teórico-práticos será 

privilegiada a demonstração das aprendizagens e estimulada a participação 

dos formandos em formatos tão diversos como a realização de exercícios 

práticos de identificação de espécies, o role playing, o role taking, etc., de 

forma a integrar e dinamizar os diversos conteúdos. 

5. Elementos e critérios de Avaliação 

Cada formando deverá: 

 realizar um Relatório de uma Inspecção, que será avaliado em termos  

da pertinência e exaustividade das avaliações efectuadas, da 

adequação das sugestões e da qualidade do apoio prestado ao utente; 



 realizar provas práticas de identificação de espécies em laboratório, de 

modo a comprovar a qualidade da sua avaliação pericial e o domínio 

das características morfológicas e ecológicas das térmitas e outros 

insectos que provocam estragos na madeira; 

 realizar um exercício de simulação de casos práticos, com vista a 

avaliar a precisão das interpretações da lei e a a adequação das 

medidas de monitorização e controle propostas. 

 

6. Formadores, numero de formandos e critérios de selecção 

 

Os formadores envolvidos são: 
 
Prof. Paulo A. V. Borges (Docente da Universidade dos Açores – Dep. de 

Ciências Agrárias – CITA-A – Grupo da Biodiversidade dos Açores) 

 

Prof. Lina Nunes (Laboratório Nacional de Engenharia Civil; CITA-A Grupo da 

Biodiversidade dos Açores) 

 

Prof. Helena Cruz (Laboratório Nacional de Engenharia Civil) 

 

Prof. David Horta Lopes (Docente da Universidade dos Açores – Dep. de 

Ciências Agrárias) 

 

Prof. Ana Moura Arroz (Docente da Universidade dos Açores – Dep. de 

Ciências da Educação – CITA-A Grupo da Biodiversidade dos Açores) 

 

Dr. Orlando Guerreiro (Aluno de Doutoramento da Universidade dos Açores – 

Dep. de Ciências Agrárias – CITA-A – Grupo da Biodiversidade dos Açores) 

 

Dr.ª Sónia Duarte (Aluna de Doutoramento da Universidade dos Açores – Dep. 

de Ciências Agrárias – CITA-A – Grupo da Biodiversidade dos Açores; 

Laboratório Nacional de Engenharia Civil/ LNEC) 

 



 
 
 
 
 
Número de formandos: 
 
Para se obter uma eficácia nas acções práticas da formação será necessário 

considerar a admissão de apenas 18 formandos por acção. Havendo mais do 

que 18 candidatos será feita uma análise curricular baseada nos seguintes 

critérios (A: Nota de Licenciatura e/ou Mestrado; B: Conjunto do CV; C: Carta 

de Motivação) 

 

8.Custo de participação 

A inscrição será de 1000 Euros por participante. Este montante incluí 

documentação e transporte nas saídas de campo. 

 

. 

 


