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A história da construção com terra em território português tem uma longa tradição, já referida por

Vitrúvio no séc. I a.C. A construção em terra encontra-se presente em quase todo o território

nacional. De acordo com as características locais, expressa-se nas mais diversas técnicas

construtivas, como são exemplo o adobe, a taipa, o tabique, etc.

A industrialização e a crescente utilização dos novos materiais industriais padronizados,

particularmente acentuada em Portugal a partir da segunda metade do séc. XX, conduziu à

homogeneização dos diferentes métodos construtivos e ao abandono das técnicas e materiais

vernáculos, onde se incluem as técnicas de terra. Os novos materiais industriais, para além de terem

grandes necessidade de energia para o seu processamento, foram aplicados indiscriminadamente

em diferentes contextos sem o cuidado e o critério necessários (tanto ao nível térmico como

estrutural), dando origem a edifícios com bastantes debilidades no seu desempenho funcional.

No entanto, ao nível ambiental, quando comparados com materiais industrializados, os materiais

vernáculos em terra têm um reduzido impacte ambiental, sendo uma alternativa para a construção

sustentável, como o têm demonstrado alguns estudos científicos. Estes materiais são naturais, têm

pouco processamento, baixa energia incorporada e, consequentemente, reduzidos impactes

ambientais.

Este equilíbrio entre pontos fortes e fragilidades da construção em terra levanta um conjunto de

questões para as quais não há respostas imediatas e que merecem ser debatidas.

Neste contexto, a Associação Centro da Terra pretende assim promover um conjunto de conversas

temáticas, reunindo investigadores, projectistas, construtores e sociedade civil para debater de forma

imparcial a construção em terra: vantagens, desvantagens e oportunidades no contexto actual do

sector da construção. Espera-se que deste debate de ideias seja possível retirar um conjunto de

ilações que contribuam para o esclarecimento comum sobre a construção em terra, procurando o

caminho que integre o melhor da tradição e da contemporaneidade em tecnologias e materiais para

alcançar a sustentabilidade do ambiente construído.



A Associação Centro da Terra numa perspectiva de preservação do património existente e da

promoção da nova arquitectura em terra, tem reconhecido os problemas e questões da actividade

prática na construção com terra em Portugal.

Se é verdade que nos últimos 20 anos se tem vindo a assistir a um crescente interesse pelas

técnicas tradicionais de construção em Terra existentes em Portugal, e se começam a registar

alguns casos de construção contemporânea em Terra, também é verdade a grande dificuldade que

testemunham os projectistas e construtores para conseguir, com estes materiais e técnicas, dar

resposta a requisitos legais mais orientados para os materiais correntes do mercado da construção

civil.

Fazendo eco das questões, dúvidas e problemas que frequentemente têm sido levantados,

preocupa-nos a adaptação, muitas vezes descontextualizada, operada na construção em terra para

dar resposta aos parâmetros legais referentes, por exemplo, à resistência sísmica e à certificação

energética. De facto, todas as técnicas ancestrais de construção em terra têm agora que satisfazer

requisitos normativos, que apontam para caminhos e soluções que são muitas vezes contraditórios

com as características do material em causa.

A Associação Centro da Terra pretende assim lançar uma iniciativa de análise e discussão do tema

através um programa de vários debates sob o formato de “Mesa Redonda” a decorrer durante o ano.

Serão discutidos dois temas, nomeadamente a Térmica e Estruturas. Os temas serão discutidos em

sessões distintas que irão evoluindo para que por fim se possa perceber o real panorama da

Arquitectura em Terra em Portugal quanto ao seu enquadramento legal e normativo, identificar as

necessidades de informação e investigação neste campo, desenvolver um documento com as linhas

orientadoras que auxilie todos os profissionais nesta área e permita a revisão e criação de

regulamentação coerente com este tipo construção.

A ideia destes encontros é falar da situação actual da construção em terra em Portugal, e de toda a

problemática associada à sua execução, na voz de Projectistas, Construtores, Investigadores e

Peritos.

OBJECTIVOS



A questão central é que desafios se colocam à arquitetura de terra em Portugal face aos requisitos

regulamentares actuais?

A CdT acredita que estes encontros, com a partilha dos saberes e conhecimentos a vários níveis,

podem ter um contributo relevante na discussão e na redução do hiato regulamentar e normativo

referente à arquitetura de terra em Portugal, mas também na promoção e valorização deste tipo de

construção.

As sessões têm vindo a ser gravadas em formato áudio e/ou vídeo e posteriormente disponibilizadas

no Forum do projeto, permitindo a todos os interessados acompanharem e participarem na evolução

desta iniciativa.

DESTINATÁRIOS

Este evento é destinado a arquitectos, engenheiros, profissionais da construção e afins, estudantes e 

a todos os interessados nesta temática.

A participação nos encontros é gratuita, mas pressupõe uma inscrição prévia.

https://associacaocdterra.wixsite.com/elncterra/forum
https://goo.gl/forms/ceuv3yZB4Q4NMJZm1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfA8kxrou_Ua1qp1lBs8J77gCFBWmFdnqRPZsEUljLfxEnlGA/viewform


Estes encontros são realizados segundo a seguinte plano:

1ª Mesa redonda – Projectistas e Construtores

Serão apresentadas e debatidas as questões dos Projectistas e Construtores relativas aos

problemas que enfrentam na legalização deste tipo de construção, abordando as suas experiências,

opiniões e formuladas propostas de solução.

2ª Mesa Redonda – Investigadores

Serão expostos os trabalhos de investigação dos intervenientes e suas conclusões relativas ao tema

e objectivo destes debates. As questões levantadas na 1ª Mesa redonda serão aqui apresentadas

para que os intervenientes desta mesa, a partir da sua experiência, possam apresentar possíveis

propostas de solução.

3ª Mesa Redonda – Projectistas e Investigadores

Discussão dos temas e procura de soluções para implementação em projecto; elementos para expor

e defender a construção em terra dentro das normas e regulamentos em vigor; possível proposta de

correcção destas mesmas normas tendo em conta as características do material, técnicas e

soluções construtivas.

GERAL DOS ENCONTROS

CALENDÁRIO

18 de Março 2017 – 1ª Mesa Redonda – Térmica

25 de Março 2017 – 1ª Mesa Redonda – Estruturas

16 de Setembro 2017 – 2ª Mesa Redonda – Térmica

18 de Novembro 2017 – 2ª Mesa Redonda – Estruturas

10 de Novembro de 2018 – 3ª Mesa Redonda – Térmica

11 de Novembro de 2018 – 3ª Mesa Redonda – Estruturas

Fevereiro de 2019 (a confirmar) – Apresentação das conclusões.



Programa 3ª Mesa Redonda Térmica - 10 de Novembro

9:30 Abertura de Portas

10:00 - 10:10 Inicio da Sessão

Introdução ao tema. 

Apresentação dos convidados.

10:10 – 11:00 Arquitecta Claudia Costa Santos - presidente da OASRN

Exma Sra Secretaria de Estado da Habitação Ana Pinto

Professor Raimundo Mendes da Silva – Reabilitar com Regra

11:00 - 11:30 
Apresentação do Projecto

Equipa – Arq.Maria da Luz Seixas e Eng. Lina Costa Gomes 

11:30 - 11:45 Debate

11:45 – 12:00 Pausa

12:00 – 12:20 Gregoire Paccoud - Convidado - França / Asterre / CraTerre

12:20 – 12:35 Debate

12:35 – 14:30 Almoço

14:30 – 14:50 Visita à exposição “Construir com Terra em Portugal”

14:50 – 15:00 Inicio da 2ª parte

Apresentação dos Oradores

15:00 – 15:30 Comunicações dos Oradores

15:30 – 15:45 Pausa

15:45 – 17:00 Mesa Redonda 

17:00 - 17:50 Abertura do Debate ao público

17:50 - 18:00 Fecho da Sessão – Conclusões



Programa 3ª Mesa Redonda estruturas - 11 de Novembro

9:30 Abertura de Portas

10:00 - 10:15 Inicio da Sessão

Introdução ao tema.

Apresentação dos convidados

10:15 - 10:30 Engenheiro Bento Aires - presidente da OERN

10:30 - 11:00 
Apresentação de Projecto de Investigação

Daniel Oliveira – Universidade do Minho

11:00 - 11:20 Debate

11:20 – 11:40 Pausa

11:40 – 12:10 Rowland Keable - Convidado – Inglaterra

12:10 – 12:30 Debate

12:30 – 14:30 Almoço

14:30 – 14:45 Inicio da 2ª parte

Apresentação dos Oradores

14:45 – 15:30 Comunicação dos Oradores

15:30 – 15:45 Pausa

15:45 – 17:00 Mesa Redonda 

17:00 - 17:50 Abertura do Debate ao público

17:50 - 18:00 Fecho da Sessão – Conclusões



LOCAL

ORDEM DOS ARQUITECTOS Secçao REGIONAL NORTE  
Rua de Álvares Cabral 144, Porto

10 de novembro 2018

3  mesa redonda térmicaa

~



Âmbito e objectivos

Nos últimos anos, a eficiência energética, e numa visão mais alargada o conceito de

sustentabilidade, tornaram-se temas dominante no sector da construção. O sector é um dos maiores

consumidores de recursos naturais e responsável por cerca de um terço das emissões de carbono.

Para mitigar estes impactes, a nível europeu foram traçadas metas para 2020 e 2050 que visam a

redução das necessidades de energia de fonte não renovável nos edifícios. A directiva para o

desempenho energético dos edifícios (EPBD) conduziu à definição de um novo paradigma de

edifícios, como são exemplo os edifícios de balanço energético nulo (ZEB – Zero Energy Buildings).

No panorama nacional, desde 1990 que tem sido implementada legislação no sentido de promover a

melhoria do comportamento térmico dos edifícios. Esta legislação foi, até hoje, alvo de várias

mudanças, mas sempre com enfoque nas tipologias construtivas utilizadas na atualidade, não

refletindo a especificidade das construções tradicionais que utilizam materiais como a pedra e a

terra. Assim, a regulamentação vigente baseia o estudo do comportamento térmico dos edifícios em

parâmetros como o coeficiente de transmissão térmica, o fator solar e a redução das consequências

das pontes térmicas. A mais recente transposição da EPBD para a regulamentação nacional (DL

116/2013), veio definir requisitos que pela sua extrema exigência limitam e condicionam a utilização

dos sistemas construtivos em terra como até agora tinham sido utilizados. Assim, é importante

avaliar se a metodologia atualmente utilizada traduz o comportamento real destes edifícios. Por outro

lado, é também determinante analisar possíveis limitações provocadas pela regulamentação no

âmbito da construção ou reabilitação de edifícios em terra.



Ana Velosa Eng.ª

MODERADORES

Vasco Moreira Rato Eng.º

Equipa de projeto

Maria da Luz Seixas Arq.ª

Lina Costa Gomes Eng.ª

ORADORES

Alexandre Ferreira Arq.º

Jorge Fernandes Arq.º

Helena Corvacho Eng.º

Miguel Mendes Arq.º

Patrícia Botelho Eng.ª

Vasco Freitas Eng.º

Convidado estrangeiro

Gregoire Paccoud Arq.º



Ana Velosa Eng.
Professora Associada no Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Aveiro. Doutorou-se

em Engenharia Civil na Universidade de Aveiro em 2006 com uma tese no âmbito da caracterização

e desenvolvimento de materiais para a reabilitação do património edificado. Leciona disciplinas da

área da Física e Tecnologia de Edifícios e da Conservação e Reabilitação da Construção do plano

curricular de Engenharia Civil. É orientadora de alunos de doutoramento e mestrado tendo sido

orientadora e co-orientadora de várias teses de doutoramento e mestrado já concluídas. Tem

coordenado e participado em diversos projetos de investigação, tendo publicado um número

significativo de artigos em revistas e congressos internacionais e nacionais. Participa na RILEM TC -

Specifications for non-structural grouting of historic masonries and architectural surfaces e tem

ampla colaboração internacional, tendo realizado um ano sabático no Norwegian Institute for Cultural

Heritage Research. É representante da Universidade de Aveiro no Projeto SOS Azulejo e

coordenadora pela UA do projeto ReabilitaDomus (Inovadomus). É membro de diversas

organizações, entre as quais o ICOMOS, a APRUPP e o CdT. É atualmente Diretora do Mestrado

Integrado em Engenharia Civil da Universidade de Aveiro e Vice-Diretora da Licenciatura em

Reabilitação do Património.

MODERADORES

Vasco Moreira Rato Eng.
Professor Auxiliar do Departamento de Arquitetura e Urbanismo do ISCTE-Instituto Universitário de

Lisboa, onde coordena a área científica de tecnologias da arquitetura, e é investigador no ISTAR-IUL

e no VitruviusFabLab-IUL. Licenciado em arquitetura, tem mestrado em construção (IST/UTL) e é

doutorado pela UNL em Engenharia Civil (especialidade de Reabilitação do Património Edificado).

Tem experiência profissional académica e empresarial nas áreas dos materiais para arquitetura e

reabilitação de edifícios, da gestão de projeto, das tecnologias de construção e da eficiência

energética em edifícios. Desenvolve atualmente atividades de ensino e de investigação relacionadas

com a sustentabilidade, a eficiência energética e os materiais em arquitetura.



Grégoire Paccoud Arq.
Grégoire Paccoud studied Architecture and specialized in earthen architecture in CRAterre in 2005.

He’s been working since then with CRAterre team on heritage, habitat and training projects

internationally as well as locally.

He also provided technical assistance, survey and diagnostics for rammed earth heritage

preservation and retrofitting around Lyon, and coordinated until february 2018 a research project with

Craterre in Grenoble School of Architecture to improve knowledge of the spread of rammed earth in

the region and provide tools to the local authorities for its management.

He’s now coordinator in AsTerre (french network of earthbuilding professionals) and working with the

national coordination group about environmental data for earthbuilding techniques. He’s currently

specializing in buildings environmental quality.

convidado



Lina Sereno da Costa Gomes Eng.ª
Em 1996 conclui a licenciatura em Engenharia Civil no Instituto Superior Técnico da Universidade

Técnica de Lisboa. Iniciou o seu percurso profissional no sector privado na área de pavimentos

rodoviários, tendo em 1999 ingressado no sector público. Integrou os departamentos de obras

municipais das Câmaras Municipais de Serpa, Moura e Castro Marim onde exerceu funções de

fiscalização de várias obras, algumas delas em blocos de terra comprimida. Paralelamente

desenvolveu a sua atividade enquanto projetista de edifícios, concretizando os seus primeiros

projetos de especialidades de construções em taipa. Em 2006, criou a empresa E2L, Lda, onde,

entre outros trabalhos de engenharia, continua a sua atividade de projetista e fiscalização de

construções em taipa e blocos de terra comprimida. Em 2008, a E2L integra a marca AECO,

arquitetura, engenharia e construção em conjunto com as empresas Arquisol e Betão e Taipa,

desenvolvendo projetos em parceria. Em 2011 funda a empresa PSI Quadrado - Engenharia, Lda,

onde coordenou equipas de projetistas de construções em terra. Em 2012 torna-se Perito Qualificado

do Sistema de Certificação Energética de Edifícios, é autora de projectos de edifícios de construção

em terra com classificação A e A+. Atualmente, a temática da construção em terra ocupa um lugar de

destaque na sua atividade, sobre a qual se mantém em constante aprendizagem.

Equipa de projecto

Maria da Luz Silva Dias Seixas Arq.ª
Em Janeiro de 1996 conclui a licenciatura em Arquitectura na Faculdade de Arquitectura da

Universidade Técnica de Lisboa. Em 1998, funda a empresa Arquisol, arquitetura e planeamento,

Lda. Desenvolve diversos projetos de construção corrente e de reabilitação de construções em taipa.

Entre 1999 e 2002 integrou o corpo docente do Curso de Mestre de Construção Tradicional da

Escola de Desenvolvimento Rural em Serpa. Em 2004 funda a empresa Betão e Taipa, da qual é

Diretora técnica. Nesta data concretiza o seu primeiro projeto de raiz, em taipa. Desde então tem

desenvolvido vários projetos e obras em taipa e blocos de terra comprimida. Em 2008, criou a marca

AECO, arquitectura, engenharia e construção que agrupa as empresas Arquisol, E2L e Betão e

Taipa, que mantêm parcerias desde o início da atividade. Em 2009, funda a BTPro, empresa que se

dedica à produção de BTC’s, materiais à base de terra e cal. Atualmente, na Arquisol coordena

vários trabalhos de recuperação e construção de raiz, em terra crua. Na Betão e Taipa tem em curso

diversas obras de reabilitação e de construção nova em taipa.



Jorge Fernandes Arq.º
Licenciado em Arquitectura pela Universidade de Évora (2007) e mestre em Construção e

Reabilitação Sustentáveis (2012) pela Universidade do Minho, com a dissertação “O Contributo da

Arquitectura Vernácula Portuguesa para a Sustentabilidade dos Edifícios”. Entre 2007-2012 foi

colaborador no gabinete “Armadilha Solar — arquitectura, energia, ecologia”.

Correntemente, é doutorando na Universidade do Minho onde desenvolve investigação sobre os

Princípios de Sustentabilidade da Arquitectura Vernácula Portuguesa, com enfoque no desempenho

térmico, conforto e avaliação do desempenho de ciclo de vida, explorando novas formas de integrar

esses conhecimentos na arquitectura contemporânea.

Possui formação na aplicação do Sistema de Certificação Energética sendo PQ no Sistema de

Avaliação da Sustentabilidade de Edifícios – SBToolPT.

É co-coordenador da Iniciativa reVer (www.rever.pt) e membro da International Initiative for a
Sustainable Built Environment (iiSBE).

oradores

Alexandre Ferreira Arq.º
Nasceu em 1980 na cidade do Porto. Licenciado em Arquitectura pela Universidade Lusíada do

Porto, em 2003. O seu percurso profissional iniciado em 2004, levou-o a desenvolver uma actividade

profissional multidisciplinar, disseminada em concursos, projectos e obras de várias escalas por

Portugal, Espanha, Itália e Islândia. Perito Qualificado em Térmica desde 2009, complementou a sua

formação de base com o Curso Geral de Gestão da Porto Business School em 2013. Tem

colaborado e participado na concepção de conferências e concursos na área da Arquitectura. Para lá

do âmbito profissional, envolve-se desde 2008 na génese e na participação activa em movimentos

cívicos e políticos. É Vice- Presidente do Conselho Directivo Regional do Norte da Ordem dos

Arquitectos desde 2014.



Helena Corvacho Eng.º
Professora Associada e Coordenadora da Secção de Construções do Departamento de Engenharia

Civil da Faculdade de Engenharia da UP.

Desenvolve a sua actividade de investigação no âmbito do Laboratório de Física das Construções da

mesma Faculdade, com uma dedicação de mais de 30 anos à temática do Comportamento Térmico

de Edifícios.

Fez parte da Comissão que elaborou os regulamentos nacionais de desempenho energético dos
edifícios.

oradores

Miguel Ferreira Mendes Arq.
Arquitecto pela Universidade Lusíada Lisboa / Faculdade Arquitectura Politécnico Milão, Itália (1989-

95). Master’s Degree in Ecological Architecture pelo Biosphere2 / Instituto Arquitectura São

Francisco, EUA (1995). Post-Master (DSA) Architecture de terre pelo CRAterre-ENSAG, França

(2000-2002).

Arquitecto independente, que privilegia uma abordagem bioclimática e humanista da arquitectura,

assente na valorização das Culturas Construtivas Locais, numa perspectiva de Desenvolvimento

Sustentável. Defensor e promotor de processos participativos.

Trabalha como projectista, formador, consultor e responsável pelo acompanhamento de obras, em

Portugal e vários países. Trabalha frequentemente em programas de desenvolvimento, combate à

carência e resposta a catástrofes, no domínio da arquitectura e construção.

Membro do CRAterre e colaborador do Programa Habitat daquele laboratório francês. Membro

fundador da Associação Centro da Terra.



oradores

Vasco Freitas Eng.º
Professor Catedrático (Construções) do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de

Engenharia da Universidade do Porto – FEUP, Diretor do Laboratório de Física das Construções –

LFC da FEUP, desde a sua criação (1993) e Presidente do GECORPA.

É autor de cerca de 350 publicações científicas, coordenador ou autor de cerca de 280 estudos no

domínio da Higrotérmica e Patologia da Construção no Instituto da Construção e coordenador ou

coautor de cerca de 650 estudos e projetos nos seguintes domínios: Comportamento Higrotérmico

de Edifícios; Patologia e Reabilitação de Edifícios; Ventilação Natural de Edifícios; Comportamento

Térmico e Comportamento Acústico, no âmbito da sociedade “ Prof. Engº. Vasco Peixoto de Freitas,

Lda”.

Patrícia Nunes Ferreira Botelho Eng.º
Licenciada em Engenharia Civil, ramo de Estruturas e Construção, pelo Instituto Superior Técnico em

1994, e Mestrado Pré-Bolonha em Construção, pelo Instituto Superior Técnico, em 2002. É

formadora do Sistema de Certificação Energética (SCE) na Adene desde 2007, na Faculdade de

Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa, entre 2007 e 2010, no ISQ Tagus Park – Oeiras

entre 2009 e 2013 e do South ZEB desde 2015. Tem incidido a sua actividade não só na área da

formação de profissionais do sector da construção, mas principalmente na área a eficiência

energética, certificação energética e identificação de patologias construtivas. Para si, o grande

desafio é identificar os pontos fracos das construções, corrigi-los e encontrar o potencial de eficiência
energética de cada construção.



11 de novembro 2018

3  mesa redonda estruturasa

LOCAL

ORDEM DOS ENGENHEIROS REGIaO NORTE  
R. de Rodrigues Sampaio 123, Porto

~



Escasseiam em Portugal referências normativas e regulamentares que sustentem o projecto de

execução e de reabilitação de construções onde predomine o material terra como solução estrutural

dominante, nas suas tipologias construtivas mais comuns – taipa, adobe e bloco de terra

compactada. As referências existentes estão maioritariamente vocacionadas para outros materiais

resistentes usados em construções antigas, como a alvenaria de pedra. Escasseiam igualmente

referências que, em complemento às anteriores, esclareçam sobre os requisitos e a correcta

aplicação dos processos construtivos em obra. Estas circunstâncias, conjugadas com o progressivo

desaparecimento dos mestres taipeiros e do conhecimento empírico adquirido, tenderão ao

desaparecimento desta tradição construtiva em Portugal. É importante desenvolver iniciativas

contínuas e articuladas, no sentido de reunir, sistematizar e interpretar a informação existente e as

práticas actuais, para melhor identificar as lacunas existentes em termos regulamentares, aplicáveis

à construção nova e à reabilitação. Desenvolvem-se, por isso, um conjunto de mesas redondas,

onde se promove a discussão entre os principais agentes envolvidos nas fases de investigação, de

concepção e de construção.

Entende-se a investigação como uma fase central no processo de revitalização da construção em

terra em Portugal, ao permitir caracterizar e avaliar as soluções estruturais tradicionais e correntes, e

de avaliar e validar outras soluções construtivas, alternativas ou complementares – técnicas e

materiais – que possam ser equacionadas, de forma credível, na fase de concepção estrutural

destas construções.

Âmbito e objectivos



Idália Gomes Eng. Eng.ª

MODERADORES

Luís Mateus Eng. Eng.º

Equipa de projeto

Daniel Oliveira Eng.º

ORADORES

Alice Tavares Arq.ª

Anibal Costa Eng.º

Humberto Varum Eng.º

João Miranda Guedes Eng.º

Mariana Correia Arq.ª

Miguel Rocha Arq.ª

Convidado estrangeiro

Rowland Keable Arq.º



MODERADORES

Idália Gomes Eng.
Professora Ajunta no Departamento de Engenharia Civil do Instituto Superior de Engenharia de

Lisboa do Instituto Politécnico Lisboa. Doutorou-se em Engenharia Civil na especialidade de Ciências

da Construção na Faculdade de Ciências e Tecnologia na Universidade Nova de Lisboa em 2013,

com uma tese no âmbito da conservação de construções de taipa, nomeadamente para a

caracterização de argamassas de reparação. Leciona disciplinas da área de Estática, Materiais de

Construção, Processos de Construção e Sustentabilidade na Construção do plano curricular de

Engenharia Civil no curso de Licenciatura e Mestrado. É orientadora de alunos de doutoramento e

mestrado tendo sido orientadora e co-orientadora de várias teses de mestrado com trabalhos já

concluídos. Tem participado em diversos projetos de investigação na área da construção

sustentável, tendo publicado um número significativo de artigos em revistas e congressos

internacionais e nacionais. Consultora nZEB (2016-2020) – SouthZEB Portugal. Co-funded by the

inteligente Energy Europe Programme of the european Union.

Luís Mateus Eng.
Engenheiro civil e Mestre em Construção pelo IST. Desenvolveu atividade de direção de produção e

de direção técnica na empresa Monumenta Lda.. Colabora na atividade de docência no I.S.T., na

área da reabilitação de estruturas antigas e de revestimentos. Atualmente desenvolve trabalhos de

doutoramento no I.S.T., em parceria com o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, na temática dos

revestimentos exteriores para construções em terra compactada.



convidado

Rowland Keable
Honorary Professor Rowland Keable, UNESCO Chair on Earthen Architecture

Director Rammed Earth Consulting CIC and Earth Building UK and Ireland Project Officer

Rowland has worked with rammed earth technology since 1985 including Passivhaus local authority

classrooms where thermal and humidity loads are an issue. Acting as consultants in each case the

work was carried out by non-earth specialist designers and contractors.

Rowland is also involved in writing construction codes and standards both in the UK, Europe and

Africa.

Rowland was an active member of a group working on a European skills training standard ECVET for

earth structures. His participation lead to the publication of UK standard training documents for earth

building and plasters.

Rowland continues to pursue standards harmonization with the British Standards Institution in pursuit

of the first Euro norm for earth building.

Work in standards is another facet of a career that has involved building, teaching, training,

researching, publishing and taking a 'by all means' approach to acceptance and use of earth as a

building material.



Equipa de projeto

Daniel Oliveira Engº
Professor Associado da Universidade do Minho. Os seus principais interesses de investigação estão

relacionados com o comportamento sísmico, reforço de estruturas de alvenaria e construção em

terra.

Participou em inúmeros projetos de investigação no domínio do comportamento de construções

tradicionais de alvenaria, foi supervisor de mais de 50 alunos de mestrado e doutoramento, e autor

de dezenas de publicações científicas na área do comportamento estrutural de construções de

alvenaria.

Desenvolveu atividade de investigação e coordenação em 3 comités técnicos da RILEM

relacionados com o comportamento de estruturas de alvenaria e construção em terra. É coordenador

adjunto do mestrado internacional em Análise Estrutural de Monumentos e Construções Históricas

(SAHC).



ORADORES

Alice Tavares Arq.ª
Arquiteta (FAUP), Investigadora no RISCO - Departamento de Engenharia Civil da Universidade de

Aveiro, Professora Assistente convidada e bolseira de Pós-doutoramento da Fundação para a

Ciência e Tecnologia desde 2015. Doutorou-se em Engenharia Civil na Universidade de Aveiro (UA)

em 2015, sob o tema “Estratégias Integradas de Reabilitação do Património edificado”. Orientadora

de alunos de doutoramento, pós-doutoramento e mestrado na área da Reabilitação do Património,

desde o Industrial (Portugal / Brasil), Património em vias de classificação, de paisagem integrada e

Património Otomano (Beirute, Líbano). Autora de livros, capítulos de livros e artigos no âmbito da

construção em Terra e sistemas construtivos tradicionais. Vogal do Conselho Diretivo da Ordem dos

Arquitetos, é Coordenadora do “Grupo Sísmica” da Ordem dos Arquitetos (Lisboa), Presidente da

Direção da APRUPP (Porto) e Presidente do CICOP.Net Portugal (Florença, Itália). Desenvolve

acções no programa Europeu da COST Action TD1406 - Innovation in Intelligent Management of

Heritage Buildings.

Aníbal Costa Prof.º
Professor Catedrático na Univ. de Aveiro. Licenciado em Engenharia Civil pela FEUP; Doutor e

Agregado em Engenharia Civil pela FEUP; Presidente da Sociedade Portuguesa de Engenharia

Sísmica; Membro dos Corpos Sociais do ICOMOS de Portugal; Membro da Direção do CICOP-Net

de Portugal; Membro da Comissão de Infraestruturas da Diocese do Porto; Especialista em

Estruturas pela Ordem dos Engenheiros; Membro Conselheiro da Ordem dos Engenheiros

Editor de 18 livros e revistas com publicação nacional e internacional, autor de 80 capítulos de livros

nacionais e internacionais, 92 artigos em revistas internacionais, 44 em revistas nacionais e mais de

500 artigos em conferências nacionais e internacionais. É orientador de inúmeras teses de

Doutoramento e Mestrado.

Em parceria com a Direção Regional da Cultura – Norte e com a Direção Geral do Património

Cultural acompanhou as intervenções de reabilitação e reforço estrutural do património nacional

durante cerca de 20 anos.

Tem trabalhado em vários projetos de colaboração com o tecido industrial procurando desenvolver

técnicas de reparação e reforço de estruturas existentes, tendo essa colaboração originado mais de

600 relatórios técnicos.

Esteve ligado a centenas de projetos de Reabilitação.



ORADORES

Humberto Varum Prof.º
Professor Catedrático da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. De 1997 a 2014

desenvolveu as suas atividades docentes e de investigação no Departamento de Engenharia Civil da

Universidade de Aveiro. Desde 2010 é Honorary Lecturer na University College of London (UCL),

Reino Unido.

É Membro Integrado da Unidade de Investigação “CONSTRUCT, Instituto de I&D de Estruturas e

Construção”.

Os seus principais interesses de investigação estão centrados na avaliação, reabilitação e reforço

sísmico de estruturas.

É membro da Direção do Instituto da Construção, da Universidade do Porto. É Expert Member do

ISCEAH (International Scientific Committee of Earthen Architectural Heritage), desde 2011. É

membro da Rede Ibero-Americana PROTERRA, desde 2012.

Participou em várias missões de reconhecimento pós-sismo, nomeadamente em L’Aquila (Itália,

2009), Lorca (Espanha, 2011), Emília-Romanha (Itália, 2012) e Gorkha (Nepal, 2015).

João Miranda Guedes Eng.º
Prof. Auxiliar do Departamento de Engenharia Civil da FEUP, doutorado em Estruturas em

Engenharia Civil pela FEUP. Docente do Curso de Pós Graduação em Estudos Avançados em

Reabilitação do Património Edificado (EARPE) da FEUP, sendo desde 2016 membro da Comissão

Científica. Fundador e Sócio-gerente do NCREP – Consultoria em Reabilitação do Edificado e

Património, Lda. Co-fundador da APRUPP - Associação para a Reabilitação Urbana e Protecção do

Património. Autor e co-autor de mais de 150 publicações científicas em congressos, seminários,

revistas técnicas e científicas, de 6 relatórios técnicos para a Comissão Europeia e de mais de 130

relatórios técnicos pelo Instituto da Construção da FEUP para entidades públicas e privadas. Co-

organizou, conferências nacionais sobre a reabilitação do património construído em parceria com a

Ex-DGEMN (2002 e 2005) o Ex-IGESPAR (2010). Orientou e orienta trabalhos de mestrado e

doutoramento na área da reabilitação e intervenção em edificado antigo. Acompanha trabalhos de

inspecção, diagnóstico, avaliação, intervenção e monitorização estrutural em edificado existente.

jguedes@ncrep.pt



ORADORES

Mariana Correia Arq.ª
PhD, MArch, DPEA-Terre, Arquiteta. Presidente da Escola Superior Gallaecia; Diretora do Ci-ESG; 

Presidente do ICOMOS-ISCEAH; Membro do Conselho de Coordenação PROTERRA e do Conselho 

de Direção ICOMOS-Portugal;Especialista do ICOMOS-CIAV; Consultora de Património Mundial; 

Especialista em avaliações Reativas e Técnicas, com missões de Património Mundial na Europa, 

África, Ásia e Médio Oriente; Perita da A3ES. Realizou revisões técnicas, avaliações científicas e de 

financiamento para organizações internacionais. Como Investigadora-Principal ganhou financiamento 

para projetos em programas nacionais (FCT:Seismic-V) e Programas europeus (Cultura2000: projeto 

VerSus; EuropaCriativa: projeto 3dPast). Autora e coeditora de 23 livros, 150 capítulos/artigos; deu 

aulas, conferencias e foi keynote speaker em 30 países. Premiada em 2017, com Prémio Europeu de 

Intervenção em Património Arquitetónico (AADIPA-Cat.D); Distinguida em 2016 pela Comissão 

Europeia, como Coordenadora de projeto.

Miguel Rocha Arq.
É arquitecto e desenvolve actividade profissional em Portugal e Espanha como consultor e formador

em técnicas de construção com terra, tanto no âmbito da conservação do património como da

construção nova.

Foi coordenador do Curso de Mestre de Construção Civil Tradicional, na Escola Profissional de

Serpa; coordenador de obras em empresas de conservação e restauro do património; técnico de

património na Unidad de Promoción y Desarollo do Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad

de España e assessor para a construção com terra no projecto turístico hoteleiro da SAIP-Sociedade

Alentejana de Investimentos e Participações.

É director do CEDACTerra, Centro para o Estudo e Desenvolvimento da Arquitectura e Construção

com Terra e é membro activo de várias organizações nacionais/internacionais dedicadas à difusão da

arquitectura de terra.


