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Luís Paulo dos Santos Lopes  

Nota curricular 

 

- Engenheiro civil (I.S.T. - 1989) 

- Especialista em Engenharia Acústica (Ordem dos Engenheiros – 2002) 

- Projetista / consultor em Engenharia Acústica e responsável técnico do gabinete 

Acustiprojecto, lda (1997 /...) 

- Avaliador técnico do IPAC (Inst. Português de Acreditação, I.P.), para os laboratórios de 

ensaio com acreditação na área 'Acústica e Vibrações' (2004 / …)  

- Coordenador da especialização em Engenharia Acústica da Ordem dos Engenheiros 

(triénio 2013 – 2016) 

- Coordenador da área 'Acústica de Edifícios' da Soc. Portuguesa de Acústica (2005/ …) 

- Responsável do laboratório de ensaios acústicos Noiselab (2008-2011) 

- Formador em diversas ações de formação em ‘Acústica de Edifícios’ e ‘Acústica 

Ambiental’, designadamente: DGA-IPAMB (2001); Soc. Port. Acústica (2002 - 2003); 

ISEL (2003 - 2006); Ordem dos Arquitetos (2004 – 2011); ITE-CONS (2006 – 2007);  

C. M. Lisboa (2015); ADENE (2014 / ...) 

- Autor e co-autor de diversas comunicações em Congressos e Encontros de Acústica, 

designadamente 'Acústica 98 – Lisboa'; 'Acústica 2004 – Guimarães'; Acústica 2008 – 

Coimbra'; 'Internoise 2010 – Lisboa' e 'Acústica 2012 – Évora' 

- Membro do corpo docente do curso de pós-graduação em ‘Acústica das Edificações’ da  

Faculdade de Engenharia da Universidade Católica (2006 – 2011) 

- Co-autor do programa de cálculo acústico de edifícios CAEd (*) (2008)  

- Co-autor do capítulo “Equipamentos e Instalações” inserido no livro “Acústica nos 

Edifícios – J. Patrício;  ed. Publindústria” (2008) 

- Assessor da Direcção Geral do Ambiente para a elaboração do RRAE - Regulamento dos 

Requisitos Acústicos dos Edifícios, introduzido pelo Dec.Lei 129/2002 (2001). 

- Técnico superior em duas empresas instaladoras de condicionamentos acústicos e 

vibráticos, Prosom, Lda (1985 – 1989) e Acustecna, Lda (1989 – 1996) 

 

Lisboa, janº 2022 

 

(*)
 copyright by: João Mariz Graça; Jorge Viçoso Patrício e Luís Santos Lopes 
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