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Sessão 4 do Fórum 
Arquitetura e Paisagem 
[+ qualidade] 2030
Paisagens urbanas 
para responder aos 
novos desafios?
Sessão online 
na plataforma Zoom

O processo de concentração da população 
nas cidades e a sua desordenada 
expansão originam gradualmente 
múltiplas disfuncionalidades e perda de 
qualidade no processo de habitar. Entre 
as zonas periurbanas não planeadas e 
desqualificadas, e os centros históricos 
gentrificados, multiplicam-se desafios. O 
objetivo desta sessão é abordar - perante 
questões tão emergentes como a mitigação 
e adaptação às alterações climáticas, 
e a necessidade da descarbonização, 
os desequilíbrios sociais ou a pandemia 
da covid19 – de que modo uma nova 
conceção de espaços públicos, de 
habitações e equipamentos pode contribuir 
para uma sociedade mais sustentável e 
onde se viva melhor, introduzindo rigor na 
reabilitação urbana, incentivando o reuso e 
a reciclagem de edifícios e zonas urbanas, 
e a naturalização das cidades.

Moderada por Rui Serrano, da Ordem 
dos Arquitetos, esta sessão contará 
com a presença de um dos nossos 
associados, engenheiro Vítor Cóias, 
como um dos oradores.

23 setembro 16h00-17h30 2021 
Sessão 4 do Fórum Arquitetura e 
Paisagem [+ qualidade] 2030
Paisagens urbanas para 
responder aos novos desafios?
Sessão online na plataforma Zoom

Informações:  
Todas as sessões deste fórum serão 
realizadas online, das 16h00 às 17h30, 
através da plataforma Zoom no endereço 
https://videoconf-colibri.zoom.us/j/9611385602

Mais informações aqui.  

IV Simpósio de 
Argamassas e Soluções 
Térmicas de Revestimento
Universidade de Coimbra 
– Auditório ITECONS

O setor da construção conhece, atualmente, um 
período de crescimento de construção nova e de 
reabilitação. As argamassas, quer se destinem 
à execução de juntas de assentamento quer se 
destinem à execução de revestimentos, continuam 
a ser produtos de construção recorrentes em todo o 
tipo de edificações.
A escolha mais adequada de uma argamassa, 
quer do ponto de vista das suas características 
físicas e higrotérmicas, quer do ponto de vista 
de compatibilidade, quer ainda do ponto de vista 
da sustentabilidade, continua a ser uma tarefa 
complexa e desafiante.
A deposição de resíduos em aterros revela-se, 
também, relevante face aos problemas ambientais 
associados. Neste âmbito, a incorporação de 
resíduos em argamassas de construção pode 
mitigar este problema e contribuir para melhorar 
algumas das características dessas argamassas.
A melhoria do comportamento energético dos 
edifícios continua, ainda, a ser relevante na redução 
de consumos e no aumento da sustentabilidade 
no setor da construção. Neste âmbito mantém-se 
o crescimento expressivo das soluções usadas em 
Isolamento Térmico de Edifícios (do tipo Argamassas 
Térmicas e/ou ETICS), como solução de melhoria do 
comportamento energético dos edifícios.
Face ao exposto, considera-se de grande 
importância a investigação para aprofundar todo 
este conhecimento, em particular no que se refere 
ao comportamento das argamassas em serviço, 
muitas vezes distinto do seu comportamento 
laboratorial.

A Pedra&Cal é “media partner” deste evento. Um 
número especial será publicado com os artigos 
selecionados no âmbito da temática da revista.

Informações:  
www.itecons.uc.pt/projectos/argamassas2022

7.º Fórum 
Internacional 
de Património 
Arquitetónico 
Brasil-Portugal
Museu Histórico Nacional, 
Paço Imperial, Palácio 
Capanema e Sítio Burle 
Marx – Rio de Janeiro, Brasil

O 7.º FIPA – Fórum Internacional de 
Património Arquitetónico Brasil-Portugal 
será realizado nos dias 13, 14 e 15 
de julho de 2021, no Museu Histórico 
Nacional, Paço Imperial, Palácio Gustavo 
Capanema e Sítio Roberto Burle Marx na 
cidade do Rio de Janeiro.
Este evento é chancelado pelo Comité 
organizador da União Internacional 
dos Arquitetos (UIA) para integrar o 
calendário de eventos culturais do Rio 
2021 – Capital Mundial da Arquitetura 
UNESCO UIA.
O fórum decorrerá em paralelo com o 
27.º Congresso Mundial de Arquitetos 
UIA2020RIO, o mais importante evento 
de arquitetura mundial, programado 
também no Rio de Janeiro e promovido 
pela União Internacional dos Arquitetos e 
pelo Instituto de Arquitetos do Brasil.
O tema da sessão de 2021 é “Todos os 
mundos – O Património que nos une”.

O objetivo principal do FIPA é 
promover debates interdisciplinares 
e interinstitucionais a fim de que o 
conhecimento científico decorrente 
da investigação, da prática de 
intervenção no “sítio” e da gestão 
e promoção do Património Cultural 
consigam um espaço de diálogo e de 
troca de informação relevante.

13, 14 e 15 de julho  2021
7.º Fórum Internacional de Património 
Arquitetónico Brasil-Portugal
Museu Histórico Nacional, Paço Imperial, Palácio 
Capanema e Sítio Burle Marx – Rio de Janeiro

27-28 de janeiro de 2022
IV Simpósio de Argamassas 
e Soluções Térmicas de Revestimento
Universidade de Coimbra – Auditório ITECONS

Informações: 
www.fipabrasil.com.br

Setembro Janeiro

Agenda

https://videoconf-colibri.zoom.us/j/9611385602
https://pnap.dgterritorio.gov.pt/sites/default/files/Forum_2021.pdf
http://www.itecons.uc.pt/projectos/argamassas2022
http://www.fipabrasil.com.br



