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Agenda

novembro

Workshop materiais 
históricos: entre 
tradição e inovação 
Centro de Congressos do 
LNEC, Lisboa

Saberes e materiais que 
constroem e decoram Lisboa 
Dispositivos de recolha, armazenamento 
e divulgação de saberes 
Da descoberta da matéria 
à criação de saberes

Este workshop visa proporcionar um 
campo de reflexão sobre os materiais 
de construção empregues no património 
histórico e arquitetónico que, em conjunto 
com a tradição e a inovação, evocam saberes, 
culturas, técnicas de construir e de aplicar 
que urge conservar e salvaguardar. Nesta 
perspetiva, a equipa do projeto DB-HERITAGE 
(Base de dados de materiais de construção 
com interesse histórico e patrimonial - http://
db-heritage.lnec.pt/) convida os interessados 
à participação nesta iniciativa.

Os palestrantes no evento são: António 
Miranda, Ana Velosa, António Santos Silva, 
Carlos Gregório, Dória Costa, Isabel Rute 
Fontinha, Maria João Correia, Maria do 
Rosário Veiga, Marluci Menezes, Milene Gil, 
Paulina Faria, Sílvia Pereira, Teresa Sampaio, 
Tiago Ilharco. O workshop destina-se a 
investigadores, técnicos e especialistas, 
oriundos de diferentes áreas disciplinares, de 
instituições académicas, de investigação e 
de gestão, empresas e órgãos autárquicos, 
atuando na área ou com interesse pela 
temática do Património.

dezembro

4 de dezembro de  2019 
Workshop materiais históricos: 
entre tradição e inovação
Centro de Congressos do LNEC, 
Lisboa

Informações:  
Secretariado DIDCT 
Tel: +351 21 844 34 83         
email: fomacao@lnec.pt LNEC
Av. do Brasil 101 | 1700-066 Lisboa | 
Portugal 
Consulte o programa.
Inscrições aqui. 

Submissão de abstracts 
para a V Conferência 
Internacional 
“Urban e-Planning”
Instituto de Geografia e 
Ordenamento do Território, 
Universidade de Lisboa

A V Conferência Internacional “Urban 
e-Planning” realizar-se-á nos dias 6 e 7 
de abril de 2020, que terá como temas 
centrais ´Governance and Planning of 
Smart Cities´ e ´Citizens e-Participation 
in Urban Planning´. O prazo para a 
submissão de abstracts termina a 15 de 
dezembro de 2019.

O planeamento urbano tem sido 
confrontado com desafios novos 
e complexos decorrentes do uso 
generalizado das tecnologias de 
informação e comunicação em todas as 
fases do processo de gestão territorial. 
As Conferências ‘Urban e-Planning’, 
promovidas pela revista ‘International 
Journal of E-Planning Research’ (IJEPR), 
em colaboração com o Instituto de 
Geografia e Ordenamento do Território da 
Universidade de Lisboa, são um fórum 
onde são apresentados e discutidos 
anualmente os desenvolvimentos recentes 
na investigação realizada no domínio 
do e-planeamento urbano. As quatro 
conferências anteriores foram realizadas 
em 2016, 2017, 2018, e em 2019, na 
Universidade de Lisboa, com participantes 
oriundos de mais de 20 países.

Informações:  
ijepr.conference@gmail.com. 

1º SEMINÁRIO 
CIENTÍFICO 
LATINO-AMERICANO 
em questões de Risco, 
Arquitetura Humanitária 
e Gênero
Pontifícia Universidade 
Católica, Rio de Janeiro, Brasil

Risco, resiliência, arquitetura humanitária e incremental 
housing em favelas: o papel das universidades, dos(as) 
profissionais de arquitetura, das áreas sociais e das 
Marias & Marielles.

Pesquisadores e professores de diversas instituições, 
entre as quais o CIAUD, da Faculdade de Arquitectura 
da Universidade de Lisboa, a PUC-Rio (Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro), a Universidade 
Federal Fluminense, a Universidade Internacional 
de Catalunya (Master em Sustainable Emergency 
Architecture,  Barcelona) e ainda a Universidade da Beira 
Interior (Portugal) se somaram à ONG Building 4Humanity, 
com sede na cidade de Coimbra, em Portugal, para 
organizar o 1.º Seminário Científico Latino-americano em 
questões de Risco, Arquitectura Humanitária e Gênero, 
no âmbito do evento Marielle Franco Community Design 
Award #2nd edition. 

O seminário terá vários eixos temáticos: Melhoria 
habitacional e do espaço público, com ênfase no 
papel de mulheres da comunidade; Direito(s) na cidade 
e espaços de diversidade; Insurgências urbanas 
associadas ao aumento da vulnerabilidades, à exposição 
ao risco e à produção de cidade; Arquitetura de 
favela e suas dimensões; O papel de arquitetas/os e 
equipes mistas de ONGs nas favelas; Geografias da 
saúde, do risco e o uso de novas tecnologias; O papel 
da Universidade na construção de uma cidade mais 
igualitária.do património desenvolvidos.

5 e 6 de dezembro de 2019 
1º SEMINÁRIO CIENTÍFICO 
LATINO-AMERICANO 
em questões de Risco, Arquitetura 
Humanitária e Gênero
Pontifícia Universidade Católica, Rio 
de Janeiro, Brasildo Minho, Guimarães

15 de dezembro de 2019 
Submissão de abstracts para 
a V Conferência Internacional 
“Urban e-Planning”
Instituto de Geografia e Ordenamento do 
Território, Universidade de Lisboa

Informações:  
https://www.seminarioarq-humanitaria-
marielleaward.com/
semi.risco.resil.arq.hum.favelas@gmail.com

http://db-heritage.lnec.pt/workshop/programa.html
http://www.lnec.pt/pt/gca/index.php?id=870
mailto:ijepr.conference@gmail.com
http://ciaud.fa.utl.pt/index.php/pt/
https://www.fa.ulisboa.pt/index.php/pt/
https://www.fa.ulisboa.pt/index.php/pt/
http://www.puc-rio.br/index.html
http://www.puc-rio.br/index.html
http://www.puc-rio.br/index.html
https://www.uic.es/en/studies-uic/architecture/master-international-cooperation-sustainable-emergency-architecture-official
https://www.uic.es/en/studies-uic/architecture/master-international-cooperation-sustainable-emergency-architecture-official
https://www.uic.es/en/studies-uic/architecture/master-international-cooperation-sustainable-emergency-architecture-official
https://www.ubi.pt/
https://www.ubi.pt/
https://www.building4humanity.com/marielle-franco-award
https://www.building4humanity.com/marielle-franco-award
mailto:semi.risco.resil.arq.hum.favelas@gmail.com



