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PROGRAMA //

03 de junho de 2015 | horário: 14h00 às 20h30
Typographia–Cowork, Campo Mártires da Pátria 144-A,
4050-362 Porto | sala: Auditório

14h00:
Receção aos participantes

organização:
data:

local:

SINOPSE //
A intervenção em edificado antigo pressupõe a aplicação de procedimentos que promovam o (re)aproveitamento dos recursos existentes,
tornando o processo economicamente viável e culturalmente diverso,
dois aspetos associados aos modelos de sustentabilidade.
Nesta ação abordar-se-á este tema através de um workshop onde
se promove, com base num caso prático, a discussão sobre as ações
a desenvolver até à implementação do projeto de intervenção.
Seguir-se-á um pequeno seminário onde serão abordados alguns dos
aspetos que se consideram importantes nestas ações, em particular o
reconhecimento do edifício e do seu estado, o diagnóstico da situação e algumas soluções de intervenção ao nível estrutural.
No final os participantes serão convidados a participar numa tertúlia
que focará o lado mais economicista da intervenção em edificado antigo, promovendo um debate em torno dos parâmetros que deverão
ser considerados nesta avaliação.

DESTINATÁRIOS //
Proprietários, Investidores, Projetistas, Engenheiros Civis, Arquitetos,
Empresas de Reabilitação, Técnicos de Câmaras Municipais, Finalistas
de Arquitetura e de Engenharia Civil.

Participação gratuita, sujeita às vagas existentes (Workshop: 12; Seminário: 50) e confirmação, com inscrição obrigatória em:
http://goo.gl/forms/ehNUmdMfgF

Workshop: “Metodologia de intervenção em edificado”

14h15 – 16h30
Desenvolvimento dos trabalhos e conclusões
responsável: Jerónimo Botelho

Seminário: “Sustentabilidade na reabilitação do edificado”
17h00:
Receção aos participantes
17h20 – 17h40
Inspeção e diagnóstico
orador: João Miranda Guedes
17h40 – 18h00
Reabilitação estrutural
orador: Tiago Ilharco
18h00 – 18h20
Sustentabilidade na reabilitação
orador: Joana Andrade
18h20 – 18h35
O Associativismo na promoção da reabilitação urbana: a perspetiva da
APRUPP
orador: a definir (APRUPP)

Pausa para café

Tertúlia “A equação económica na reabilitação do edificado”
19h15 – 20h30
moderador: Daniel Miranda (APRUPP)
oradores: Cláudia Cardoso (APRUPP – Grupo Repositório de Materiais),
Marta Campos (Arquiteta), Ricardo Santos (Empreiteiro) e Promotor
imobiliário a definir.
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