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Alice Tavares  CICECO, RISCO, Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Aveiro, 
Coordenação da Comissão Organizadora e Científica do CONREA’21

   congresso teve uma forte aborda-
gem multidisciplinar, numa vertente sobretu-
do nacional, tendo contado com a presença 
de várias universidades e departamentos, 
entidades nacionais e regionais, bem como 
de universidades estrangeiras do Brasil (11), 
do México (2), de Espanha (1), da Bélgica (1) 
e da Albânia (1), e de empresas nacio-
nais (13). De destacar a forte presença das 
universidades nacionais através de diferentes 
departamentos / faculdades: Universidade 
do Porto (8), Universidade de Lisboa (6), 
Universidade de Aveiro (4), Universidade 
de Coimbra (4), Universidade do Minho (2), 
Universidade do Algarve (1), Universidade 
da Beira Interior (1), Politécnico de Leiria (1), 
Politécnico de Tomar (1), Politécnico de Viana 
do Castelo (1), Politécnico de Viseu (1). 
Contando ainda com a apresentação de 
trabalhos dos laboratórios: Laboratório 
Nacional de Engenharia Civil, Laboratório 

O Congresso da Reabilitação (CONREA) teve como objetivo 
congregar, num mesmo espaço de conferência, investigadores, 
técnicos, entidades e empresas, para a apresentação do que 
podem ser consideradas as boas práticas de reabilitação da 
atualidade, identificando os avanços na ciência que lhe podem 
dar suporte e as estratégias de reabilitação, a diferentes 
escalas, promovidas por entidades e técnicos.

O

Contributos do 
CONREA para o 
conhecimento da 
prática de reabilitação

Hércules, Instituto Pedro Nunes e ITECONS. 
Tendo finalmente contributos importantes da 
Direção-Geral do Património Cultural.

O CONREA foi organizado com o objetivo de 
homenagear a profícua e longa carreira do 
Professor Catedrático Doutor Aníbal Costa 
e por esse motivo foi estruturado nos três 
grandes campos presentes na sua carreira 
académica e profissional:

– Reabilitação sísmica;
– Reabilitação do Património;
– Projeto.

Durante três dias foram apresentados 
140 artigos distribuídos por estes três temas, 
por 256 autores, sendo 69 autores asso-
ciados ao tema da Reabilitação sísmica, 
107 autores de artigos do tema Reabilitação 
do Património e 101 autores associados ao 

tema de Projeto, quer enquanto projetistas 
quer enquanto investigadores. Um conjunto 
de 21 autores fez apresentações em mais do 
que um tema. Dada a abrangência territorial 
e temática do CONREA, poderá concluir-se 
que se tratou de um momento importante 
de partilha de conhecimento, de apresen-
tação de casos práticos e de investigação 
em curso, mas também o apontar caminhos 
futuros para uma sustentabilidade da reabili-
tação, da Cultura e do Ambiente.

REABILITAÇÃO SÍSMICA

A reabilitação sísmica encontra-se no presen-
te a dar passos importantes no sentido de 
melhorar a resiliência das cidades e a resis-
tência dos edifícios aos sismos. Após muitos 
anos de sensibilização dos investigadores 
e da Sociedade Portuguesa de Engenharia 
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CONREA’21EDIÇÃO ESPECIAL

Sísmica para esta problemática foi finalmente 
publicado o Decreto-Lei n.º 95/2019, que 
coloca no terreno a necessidade de avaliação 
da vulnerabilidade sísmica e insere na prática 
corrente o instrumento do Relatório de avalia-
ção da vulnerabilidade sísmica dos edifícios. 
A definição de qual o impacto da sua aplica-
ção e, nomeadamente, a definição de qual o 
momento mais adequado para a sua reali-
zação são aspetos que têm gerado dúvidas 
entre a comunidade técnica e as entidades 
municipais que a têm de gerir administrativa-
mente. Algumas das preocupações, avanços 
e contributos ficaram patentes no decurso das 
apresentações do CONREA sobre este tema.

O conhecimento sobre o comportamento das 
alvenarias de diferentes tipologias continua 
a ser um aspeto a merecer ampla atenção e 
investigação, pela heterogeneidade material 
e de composição, mas também pelo facto 

de a caracterização do seu comportamen-
to aos sismos ainda apresentar lacunas. 
Assim, durante o CONREA foram apresen-
tados contributos relativos à caracterização 
geométrica de edifícios de alvenaria pré-có-
digos, ensaios em mesa sísmica de alvena-
rias de taipa e os resultados de ensaios à 
compressão in situ de alvenarias de pedra. 
Conjugando-se vários dados importantes 
para as fases de avaliação sísmica de alvena-
rias ordinárias, bem como métodos expeditos 
de avaliação de edifícios de alvenaria com 
pavimentos rígidos conforme foram apresen-
tados. A avaliação da segurança sísmica, 
de equipamentos (escolas) e a avaliação 
de risco sísmico de tipologias de edifícios, 
como os do século XIX ou os de alvenaria 
não reforçada, a análise do comportamen-
to de pilares ocos para estados limite de 
dano sísmico, foram aspetos abordados que 
permitiram contribuir para o esclarecimento 

das necessidades de reforço estrutural e de 
avaliação mais abrangente. A apresentação 
de casos de obra ou de propostas de reforço 
estrutural a título preventivo, os casos relati-
vos a situações pós-sismo foram abordados, 
desde o reforço de alvenarias, às questões 
de reforço de pilares com FRP ou ensaios de 
compressão diagonal em paredes resisten-
tes reforçadas com revestimentos armados. 
Não se descurando propostas de simulação 
numérica para a caracterização da ligação 
viga-pilar, a caracterização dinâmica, à defi-
nição de curvas de fragilidade à ação sísmica 
para construções de alvenarias. A avaliação 
experimental de soluções foi outro aspeto 
apresentado para os casos de reforço sísmi-
co de paredes de alvenaria de enchimento e 
de alvenarias resistentes através de testes 
de compressão diagonal, bem como para 
elementos particulares do património monu-
mental, como as abóbadas de aresta com 
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ensaios em mesa sísmica. O conhecimento 
sobre a avaliação do impacto de sismos do 
passado (1969) e a caracterização da vulne-
rabilidade sísmica de edifícios sujeitos à ação 
sísmica de sismos conhecidos foram outros 
aspetos em destaque, que podem ser contri-
butos para as ações de apoio à reabilitação 
urbana integrando a abordagem sísmica. 
Outros temas associados, como a análise 
de riscos tecnológicos em ambiente urbano, 
a análise de vulnerabilidade de elementos 
singulares de fachadas ou a apresentação 
de modelos 3D da gaiola pombalina permiti-
ram complementar informação nas respetivas 
áreas do conhecimento da sísmica.

REABILITAÇÃO 

DO PATRIMÓNIO

Nesta temática, o conceito de Património foi 
considerado no sentido alargado de edifí-
cios / estruturas classificadas e não classifi-
cadas, já que os centros antigos e históricos 
são constituídos por edifícios por vezes de 
grande valor individual ou de conjunto, do 
ponto de vista cultural e patrimonial, mas que 
formalmente não estão classificados. A clas-
sificação de Património material, apesar 
de ser importante para a sua salvaguarda, 
não se encontra suficientemente abrangente, 
pelo que a prática do fachadismo é atual-
mente corrente no país como forma de rea-
bilitação de edifícios. Este é um fenómeno 
complexo para o qual convergem faltas de 

1 | Fotografias tiradas durante o Congresso 
da Reabilitação (CONREA).

1

CONREA’21

resposta em termos legislativos, regulamen-
tares, de identificação e estudo, de lacunas 
no conhecimento de práticas construtivas, 
de perda do conhecimento de técnicas tradi-
cionais, de perda de recursos humanos com 
esses saberes (quer ao nível das empresas, 
quer ao nível dos técnicos), não sendo 
por esse motivo aplicadas estratégias de 
reabilitação que tenham como premissa a 
preservação do Património. Muito decorrente 
da crise no mercado da construção que viu 
decrescer o número de edifícios concluídos 
em 77 % nos últimos vinte anos, com a 
consequente saída do país de técnicos e 
operários qualificados.

Investigação recente permitiu concluir que de 
uma base de amostragem de 385 casos de 
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SOLUÇÕES PARA A CONSTRUÇÃO
OBRA NOVA E REABILITAÇÃO

construir.saint-gobain.pt

Soluções em lã mineral para isolamento 
térmico, acústico e proteção contra o fogo.

Soluções de construção à base de gesso 
para edifícios novos ou em reabilitação.

Soluções em argamassas industriais para 
diferentes aplicações em construção.

reabilitação considerados pelos autores como 
de boas práticas, de referência, na prática 
mais de 50 % dos edifícios tinham sido demo-
lidos permanecendo apenas a(s) fachada(s). 
Esta situação, não sendo específica de uma 
região, mas uma prática comum, merece 
reflexão quer pela comunidade académica, 
quer pela comunidade técnica e instituições. 
Assim, o tema Reabilitação do Património 
abordado no CONREA trouxe contributos 
importantes nas diferentes escalas e modos 
de atuação no edificado, nomeadamente: 
o debate em torno das estratégias de inter-
venção para reuso e alteração, com contri-
buto de análises multicritério para a premissa 
de preservação de elevados níveis de auten-
ticidade; o conhecimento e as medidas de 
salvaguarda e reabilitação para o Património 
rural e ferroviário, passando pelas cartas 
patrimoniais e a perceção das comunidades 
urbanas; a reabilitação integrada de edifícios 
e de estruturas arqueológicas; a vantagem 
dos relatórios de inspeção e diagnóstico para 
intervenções mais assertivas e com redução 
de investimento financeiro, para o que pode 

contribuir a caracterização de testes in situ e 
as análises laboratoriais, quer para a caracte-
rização mecânica das estruturas quer para a 
identificação das causas de anomalias, desde 
as alvenarias aos revestimentos; os contribu-
tos científicos para a caracterização e conser-
vação de revestimentos de paredes e tetos.

PROJETO

A definição de estratégias de reabilitação 
sustentadas num conhecimento aprofundado 
exigente é uma das premissas importantes 
para o projeto (de reabilitação) e onde conver-
gem os saberes multidisciplinares dos temas 
anteriores. Assim, durante o CONREA foram 
apresentadas: as diferentes metodologias para 
a reabilitação de casos concretos de edifícios 
correntes e monumentais e equipamentos, 
nas suas variantes de conservação, alteração 
e ampliação; avaliadas soluções de melhoria 
do comportamento de alvenarias e de vigas 
com perfis e redes de fibras de vidro, soluções 
de reforço de estruturas de betão e o uso de 

painéis sanduiche híbridos; avaliados os regu-
lamentos de estruturas de betão armado; ava-
liadas as causas de dano, prevenção e repa-
ração de armaduras; avaliação do comporta-
mento dinâmico de uma ponte e apresentação 
de um modelo de casa para áreas sísmicas; 
desenvolvimento de modelos de simulação 
dinâmica térmica e medidas de reabilitação 
para o conforto térmico e qualidade do ar, 
redução de emissões de CO2; metodologias de 
reabilitação de caixilharias e de redes prediais; 
soluções de compatibilização do existente com 
exigências das acessibilidades.

NOTAS FINAIS

O CONREA‘21 apresentou-se como uma 
plataforma de debate entre os avanços cien-
tíficos, a prática de obra e as exigências 
em torno da legislação, numa vertente mul-
tidisciplinar, interinstitucional e empresarial, 
como contributo para a melhoria das práticas 
de reabilitação alicerçadas em conhecimento 
científico 
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