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Vida Associativa

Novos associados empresariais GECoRPA

  a senda do alcance dos objetivos a 
que se propôs a direção GECoRPA, é muito 
satisfatório constatar que a sua massa asso-
ciativa conta agora com mais algumas déca-
das de anos de conhecimento, adicionado 
pelos seus novos cinco sócios empresariais.

Eis a lista:

CERNE – PROJETO E CONSULTORIA
A Cerne – Projeto e Consultoria é uma 
empresa de prestação de serviços de projeto 
e consultoria em Engenharia Civil, fortemente 
vocacionada para a intervenção em constru-
ções existentes. Desde a sua fundação, em 
2013, tem desenvolvido a sua atividade com 
base na forte experiência e conhecimento téc-
nico da equipa nas áreas de inspeção e diag-
nóstico estrutural e de edifícios, reabilitação e 
reforço estrutural de construções existentes 
e coordenação de projetos de reabilitação do 
património edificado, apresentando um vasto 
portefólio de intervenções de referência. 

Facebook

LUSÍADA – ARQUITECTURA & DESIGN
Este gabinete, criado no Porto em 2016 pelo 
arquitecto Bernardo Mota, tem vindo a desen-
volver projetos de proteção e reabilitação do 
património, entre outros. A Lusíada Design 
também produz conceitos na área de design 
de produto.

Website

GABINETE FERREIRA LAPA
Com sede em Aveiro e delegação em Coimbra, 
esta é uma empresa com larga experiência 
profissional, académica e científica dos seus 
principais quadros, apresentando atualmente 

soluções nos domínios correntes do projeto 
de Engenharia Civil. Esta empresa atua na 
área do património edificado, em particular no 
âmbito da inspeção e diagnóstico.

Website

SCHMITT ELEVADORES
A Schmitt é uma empresa familiar que, desde 
há seis gerações, concebe, desenvolve e pro-
duz sistemas de elevadores e componentes 
como portas, cabinas e comandos. Aliando-se 
a um conjunto selecionado de parceiros for-
necedores que passam nos rigorosos critérios 
de qualidade, a empresa consegue garantir 
níveis de segurança e fiabilidade e criar solu-
ções para todo o tipo de necessidades na 
área da reabilitação.

Website

CACAO | CIVIL ENGINEERING
A CACAO Civil Engineering, Lda. desenvolve 
atividade na produção de obras tendo-se espe-
cializado na Reabilitação e Reforço Estrutural 
das Construções. Tem apoiado diversos pro-
jetos de investigação com entidades do meio 
académico e científico português.

Linkedin

SAINT-GOBAIN WEBER PORTUGAL
A Saint-Gobain desenvolve, fabrica e comer-
cializa materiais e soluções para construção 
civil, para o ambiente e para a reabilitação 
de edifícios, construção e obras públicas, 
nomeadamente argamassas, fabricação e 
comercialização de outros produtos minerais 
não metálicos diversos e fabricação e comer-
cialização de produtos de gesso.

Website

Dulce Franco 
Henriques, 
nova associada 
individual 

  crescimento do Grémio não se 
fica pelos novos associados empresariais: 
a engenheira Dulce Franco Henriques veio 
juntar-se à lista de associados individuais do 
GECoRPA.

Além de professora adjunta do ISEL, docente 
das cadeiras de Materiais de Construção, 
de Tecnologia de Materiais de Construção, 
e de Patologia e de Diagnóstico e Medidas 
de Intervenção, é consultora técnica espe-
cializada nas áreas de patologia, construção 
e reabilitação. Realiza também inspeção, 
diagnóstico e ensaios in situ em estruturas 
de madeira, uma das suas principais áreas 
de interesse, e disso é testemunho o facto de 
ter fundado e ser responsável por um labora-
tório especializado neste tipo de estruturas.

N

O

https://www.facebook.com/cerne.projeto
https://www.lusiadadesign.com/
https://www.ferreiralapa.com/
https://www.schmitt-elevadores.com/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQFZ2sHhOK8pBwAAAX46bIbQsi1qtB7nmpdmK5i4q1amHJHgs4c_WWETyQtN2uw5lZDd6oUtUksSvFBw56kgb-0dU_gwqL-6HLP3OVqtNoFnqpMnmWkfQxyenvZfFQa2oYeegxw=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fcacao-civil-engineering%2Fabout%2F
https://www.saint-gobain.pt/companhia/saint-gobain-em-portugal
https://www.isel.pt/docentes/maria-dulce-e-silva-franco-henriques
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Sessões de lançamento do 
Documento Estratégico do 
Património – SRU Porto e Lisboa

  om sessões no Porto e Lisboa, foi 
realizada, no mês de novembro, a apresenta-
ção do documento estratégico “Conservação 
e reabilitação do património – estratégias e 
potencialidades (2020-2030)”, que inclui um 
conjunto de recomendações consideradas 
relevantes para os atores da área da salva-
guarda do património.

A elaboração do documento, promovida pelo 
GECoRPA, foi coordenada pelo professor e 
engenheiro Vasco Peixoto de Freitas e teve a 
participação de vários especialistas, nomea-
damente Alice Tavares, Esmeralda Paupério, 
Filipe Ferreira, João Martins Jacinto, José 
Borges, Leonor Medeiros, Margarida Alçada, 
Manuel Aranha, Ricardo Gonçalves e Vítor 
Cóias. As considerações nele registadas 
levam-nos à reflexão sobre o papel fun-
damental da preservação do património e 
sobre quanto a nossa responsabilidade cole-
tiva nessa defesa é cada vez mais urgente e 

C essencial, numa altura em que se impõem exi-
gências de sustentabilidade, não só ambiental 
e económica, mas também, social e cultural, 
e em que há crescente pressão por parte dos 
setores do imobiliário e do turismo.

Durante a sessão na Alfândega do Porto (no 
âmbito da Semana da Reabilitação Urbana em 
que o Grémio esteve presente com um stand), 
a 24 de novembro, o engenheiro Vasco Peixoto 
de Freitas recebeu o diploma de associado 
honorário do GECoRPA, em reconhecimento 
do trabalho realizado durante a sua atuação 
como presidente do grémio, bem como de todo 
o seu incansável contributo pela salvaguarda do 
património construído ao longo dos anos.

Em Lisboa, a apresentação foi realizada a 
30 de novembro no Museu de Engenharia 
Civil do Instituto Superior Técnico. Ambas as 
sessões foram moderadas pela presidente do 
Grémio, engenheira Inês Flores-Colen.

Na sessão do Porto participaram como ora-
dores os engenheiros Filipe Ferreira (membro 
da Direção do GECoRPA), Vasco Peixoto de 
Freitas e Vítor Cóias. 

Na sessão de Lisboa foram oradores os 
engenheiros Vasco Peixoto de Freitas, Vítor 
Cóias e João Martins Jacinto, e o arqui-
teto José Borges (membro da Direção do 
GECoRPA). Esteve presente o engenheiro 
Fernando Pinho, em representação da Ordem 
dos Engenheiros, e a engenheira Rita Bento, 
Vice-Presidente do DECivil do IST.

O evento do Porto foi patrocinado pelas asso-
ciadas AOF, Pretensa e Umbelino Monteiro. 
Em Lisboa, a sessão teve o patrocínio da S&P 
– Clever Reinforcement Ibérica.

3

ESTRATÉGIAS E POTENCIALIDADES (2020-2030)

CONSERVAÇÃO E REABILITAÇÃO DO PATRIMÓNIO

COORDENAÇÃO
VASCO PEIXOTO DE FREITAS 

CONTRIBUTOS
Alice Tavares, Esmeralda Paupério, Filipe Ferreira, João Martins Jacinto, 

José Borges, Leonor Medeiros, Margarida Alçada, 
Manuel Aranha, Ricardo Gonçalves, Vasco Peixoto de Freitas, Vítor Cóias 
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Fórum do Património 2021

  eve lugar na Central Tejo, no dia 
6 de novembro, o Fórum do Património, 
organizado pela Associação Portuguesa dos 
Amigos dos Castelos (APAC), a Associação 
Portuguesa de Arqueologia Industrial (APAI) 
– que coordenou a edição deste ano –, a Asso-
ciação Portuguesa das Casas Antigas (APCA), 
a Associação Portuguesa para a Reabilitação 
Urbana e a Proteção do Património (APRUPP) 
e pelo Grémio do Património (GECoRPA).

O tema escolhido, Património Vivo, pôs em 
destaque o património que faz parte da vida 
quotidiana das comunidades, em ambiente 
urbano e rural, e propôs uma discussão sobre 
os modos em que o património pode ser pre-
servado, ativado e desfrutado no presente, 
salientando o seu valor como bem de futuro.

T Foram três os subtemas que trouxeram a 
debate a relação entre o património e as 
comunidades e através dos quais se preten-
deu compreender os desafios e as possibili-
dades de reuso, conservação e reabilitação 
do património:

· Comunidades em transição e a reabilitação 
do Património Construído;
· Comunidades Patrimoniais: metodologias 
e tecnologias de divulgação e participação;
· Educação Patrimonial para a Sustentabili-
dade e a Diversidade.

O evento propiciou a troca de ideias e a 
partilha de práticas e fomentou a reflexão 
sobre tópicos como as formas de envolvi-
mento das comunidades com o património, 

  ara a edição de 2021 das Jornadas 
de Engenharia Civil da Universidade de 
Aveiro de 2021, realizada de 29 de novembro 
a 3 de dezembro, foi programado um conjunto 
de ações desde palestras e apresentações, 
relativas às diversas áreas da Engenharia 
Civil e Reabilitação do Património, workshops, 
exposição de serviços e produtos de empre-
sas patrocinadoras do evento, até à apresen-
tação e divulgação da investigação desen-
volvida no Departamento de Engenharia 
Civil da Universidade de Aveiro, concursos 
e visitas de estudo dedicadas à comunidade 
estudantil.

P

GECoRPA e Pedra & Cal 
apoiaram as Jornadas de 
Engenharia Civil da 
Universidade de Aveiro 2021

  FUNDEC – Associação para a 
Formação e Desenvolvimento em Engenharia 
Civil e Arquitetura, em conjunto com o 
Técnico+, tem vindo a organizar palestras 
técnicas no âmbito da sua missão de valori-
zar e requalificar as pessoas e empresas que 
atuam no domínio alargado da Engenharia 
Civil e da Arquitetura através das sessões 
online gratuitas “Expert Talks”.

No dia 14 de dezembro, realizou-se, em 
parceria com o GECoRPA, a sessão com 
o título “Patologia das Madeiras e Técnicas 
de Reabilitação”. Esta palestra contou com 
a participação da associada individual enge-
nheira Lurdes Belgas e associado empresa-
rial NCREP (representado pelo engenheiro 
João Miranda Guedes).

A

Fundec Expert 
Talk promovida 
pelo GECoRPA

a necessidade da sensibilização para a 
importância do património e do trabalho 
com os jovens e com as escolas, as novas 
comunidades e comunidades em transfor-
mação, o uso de novas tecnologias, e as 
novas oportunidades para o património.

Além da participação na organização, o 
GECoRPA pôde orgulhar-se de ver entre 
os oradores os seus associados engenhei-
ro Vítor Cóias (Gestip) e arquiteta Tatiana 
Santos (Ferreira Lapa).

Fonte: Fórum do Património

O GECoRPA e a revista Pedra & Cal apoia-
ram estas jornadas através do fornecimento 
de exemplares da revista e da divulgação da 
iniciativa.

https://www.forumdopatrimonio.org/forum-21/

