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Notícias

  evento ENCORE 2020 acontece 
na continuidade de um percurso que o LNEC 
tem vindo a percorrer há mais de três déca-
das: a defesa da conservação e reabilita-
ção do Património. Aproveitando o facto de 
Lisboa ser a Capital Verde Europeia em 
2020, o ENCORE constitui-se como fórum 
de discussão e uma oportunidade para refle-
tir as cidades do passado para o futuro. 
Como lemos no enquadramento do Encontro, 
“com a valorização explosiva dos Centros 
Históricos, as problemáticas da Conservação 
e da Reabilitação são particularmente sensí-
veis e, de repente, aspira-se em simultâneo 
a realidades construtivas quase paradoxais. 
[...] Emerge como fundamental alocar os 
recursos da ciência e da técnica em prol da 
Conservação e da Reabilitação: conhecer 
os métodos construtivos e os materiais tradi-
cionais, para poder intervir sobre o existente 
sem o descaracterizar, mas conhecer também 
as novas soluções para a sua consolidação 
e adaptação, e usar os instrumentos que as 
novas tecnologias disponibilizam ao setor.” 

A comissão organizadora do ENCORE 2020 
é presidida por Maria do Rosário Veiga. 
Entre os parceiros institucionais do ENCORE 
(Associação Portuguesa para a Reabilitação 
Urbana e Proteção do Património; Associação 
Profissional de Conservadores-Restauradores 
de Portugal; Associação Portuguesa de Cons-
trução em Madeira e seus Derivados; Asso-
ciação Portuguesa de Sociologia; Sociedade 
Portuguesa de Estudos de História de Cons-
trução) está também o GECoRPA-Grémio do 
Património, sendo a sua revista, Pedra & Cal, 
media partner do evento. Não podia deixar 
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O ENCORE 2020 decorrerá de 12 a 15 de maio 
de 2020 no Laboratório Nacional de Engenharia 
Civil, em Lisboa que será, no próximo ano, 
a Capital Verde Europeia. Com este mote, 
o encontro proporciona a oportunidade de 
pensar a sustentabilidade das cidades. 

O de o ser, já que o Grémio do Património e os 
seus associados procuram soluções e com-
promissos no mesmo âmbito que gerou estes 
encontros: “o paradigma do Conservar, como 
forma de preservar a história, as memórias, 
a ´personalidade´ própria e valiosa do tecido 
urbano; e do Reabilitar, como motor da trans-
formação urbana e instrumento de adaptação 
a novos usos, funções e exigências”.

Já confirmados como conferencistas estão 
Ana Paula Amendoeira, Diretora Regional de 
Cultura do Alentejo; Aníbal Costa, Professor 
Catedrático da Universidade de Aveiro; Jorge 
de Brito, Professor Catedrático em Engenharia 
Civil no Instituto Superior Técnico; José 
Manuel Catarino, Diretor do Departamento 
de Estruturas do LNEC; Leopoldo Gil Cornet, 
Arquitecto del Servicio de Patrimonio Histórico 
de la Dirección General de Cultura – Institución 
Príncipe de Viana, e os Arquitetos Victor Mestre 
e Sofia Aleixo.  O evento destina-se a investi-
gadores, técnicos e especialistas, oriundos de 
diferentes áreas disciplinares, de instituições 
académicas e de investigação, instituições 
de gestão do Património, empresas e órgãos 
autárquicos, atuando na área da Conservação 
e Reabilitação ou com interesse em refletir e 
discutir a questão. Ainda é possível inscrever-
-se como patrocinador  do evento 
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Tema 1. Conservação do Património 
com valor cultural
Requisitos, conceitos, estratégias, 
soluções, metodologias e práticas 
específicas para edifícios e espaços 
urbanos com valor cultural. Saberes e 
materiais tradicionais e novos materiais 
compatíveis e sustentáveis.

Tema 2. Patologia, Diagnóstico e 
Soluções na reabilitação de edifícios
Identificação de anomalias e de 
mecanismos de degradação, 
metodologias de diagnóstico, estudo de 
soluções, compatibilidade e eficácia de 
técnicas e materiais.

Tema 3. Ambiente e Economia 
circular na conservação e 
reabilitação
Economia de recursos, economia de 
energia, materiais com baixa energia 
incorporada. Redução da demolição 
e reutilização dos materiais de 
demolição.

Tema 4. Inovação e novas 
tecnologias aplicadas à conservação 
e à reabilitação
Tecnologias com carácter inovador 
(BIM, laserscanning, deteção remota, 
fotogrametria, termografia, tomografia, 
entre outras) em intervenções de 
conservação e de reabilitação do 
património.

Tema 5. Habitação e cidade: Políticas 
de regulação e preservação
Políticas de preservação. Instrumentos 
de gestão territorial. Políticas e 
Planeamento Municipal para a 
Reabilitação Urbana. Regimes e 
critérios de classificação e salvaguarda 
do património edificado urbano.

Tema 6. Gestão e manutenção do 
ambiente construido e do património 
com valor cultural
Gestão e manutenção técnica, gestão 
integrada (Facilities management), 
manutenção assistida por computador 
(MAC), enquadramento normativo, 
exemplos de boas práticas.

A reabilitação, principalmente no que 
diz respeito ao património com valor 
cultural, é uma temática multidisciplinar, 
que envolve uma diversidade de 
perspetivas e de problemáticas e a 
necessidade de conciliar requisitos 
de tipo muito diferente, exigindo 
frequentemente decisões difíceis, 
que devem ser sempre bem 
fundamentadas, no conhecimento do 
existente, das soluções possíveis e dos 
valores a preservar. Por isso propõe-se 
ainda um tema especial do Encontro, 
de âmbito mais abrangente:

Tema 7. Reabilitação: uma prática 
integrada
Identificar e garantir o cumprimento de 
exigências de segurança, salubridade, 
conforto e ambiente dos edifícios 
sem pôr em risco a preservação dos 
seus valores culturais e mantendo 
a viabilidade técnica e económica. 
Existem soluções? Casos de estudo.
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http://encore2020.lnec.pt/
http://www.lnec.pt/pt/
https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/winning-cities/2020-lisbon/
http://encore2020.lnec.pt/Encore2020PedidoPatrocinios.pdf
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S •	 Conservação	do	Património	com	valor	cultural
•	 Patologia,	Diagnóstico	e	Soluções	na	reabilitação	de	edifícios
•	 Ambiente	e	Economia	circular	na	conservação	e	reabilitação
•	 Inovação	e	novas	tecnologias	aplicadas	à	conservação	e	à	reabilitação
•	 Habitação	e	cidade:	Políticas	de	regulação	e	preservação
•	 Gestão	e	manutenção	do	ambiente	construido	e	do	património	com	valor	cultural
•	 Reabilitação:	uma	prática	integrada
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