IV Encontro

Grandes Desafios da
Engenharia Civil
Reabilitação da Baixa do Porto
ISEP - Auditório Vitor Santos
02.05.2018
Vai decorrer no próximo dia 2 de maio, a partir
das 14:30h, no Auditório E do ISEP, o IV
Encontro Grandes Desafios da Engenharia Civil,
este ano dedicado ao tema Reabilitação da
baixa do Porto.
A baixa do Porto tem experimentado na última
década uma profunda alteração
consubstanciada na recuperação do património
arquitetónico, no aumento da oferta cultural,
nas melhorias ao nível dos transportes e de
outras infraestruturas e na promoção de locais
de lazer. Estas alterações têm atraído a
atenção de mais turistas e captado o interesse
de novos residentes, num movimento que tem
induzido ele próprio novas alterações e
aumentado a pressão sobre a organização da
cidade e sobre o parque habitacional.
É a hora de reunir e de partilhar o
conhecimento adquirido na obra feita e de
refletir e de definir o melhor caminho a seguir,
seja em outras obras na baixa do Porto que
certamente continuarão a bom ritmo, seja na
exportação do conceito para outras cidades,
em Portugal e no mundo, onde a questão da
reabilitação urbana se começa agora a colocar.

No presente Encontro, pretende
dar-se testemunho de intervenções
no edificado na baixa do Porto,
especialmente cuidadas,
demonstradoras de que, com recurso
a soluções técnicas adequadas, é
possível respeitar o compromisso
entre a preservação e a valorização
do património e a segurança e o
conforto das construções.

Programa

O Encontro Grandes Desafios da
Engenharia Civil é especialmente
dedicado a estudantes, empresas e
profissionais de engenharia. A
primeira parte é dominada pela
participação de oradores convidados,
especialistas de reconhecido mérito
na área, que partilharão as suas
experiências em intervenções
anteriores, através do relato de casos
de obra. A segunda parte contempla
o testemunho de um diplomado do
Mestrado em Engenharia Civil (MEC)
do ISEP e o reconhecimento do
mérito académico dos melhores
diplomados do MEC|ISEP, na sua
edição de 2015/2017.

edificado da Igreja e Torre dos Clérigos -

As inscrições são gratuitas, mediante
registo prévio, estando assegurada a
entrega de um certificado de
participação no final.

MEC 2015/2017

14:30 Sessão de Abertura | Tiago Abreu,
diretor do DEC
14:40 A ideia de sustentabilidade no processo
de reabilitação do centro histórico do Porto: o
edifício Padaria
Ricardo B. Santos | Diana Barros
15:00 A recuperação/reabilitação do conjunto
Porto
Aníbal Costa | Universidade de Aveiro
15:20 Debate | Moderador: José Pinto-Faria,
ISEP
15:40 Pausa para café
16:00 A experiência do DEC-ISEP na
reabilitação das construções
Carlos Félix | diretor do MEC
16:15 A prática de um diplomado do MEC na
reabilitação
Jorge Soares | Diplomado pelo MEC-ISEP
16:30 Momento Cultural
16:45 Reconhecimento do Mérito Académico
17:00 Porto de Honra
Apoios:
Ordem dos Engenheiros – Região Norte
Mota Engil
Associação de Estudantes do ISEP
+INFO: Assunção Pestana
(mamr@isep.ipp.pt)
Inscrições: aqui

