
 

 

 

   

   

 

 

ENQUADRAMENTO E DESTINATÁRIOS

 

Realiza-se na Escola de Engenharia da Universidade do 

Minho no próximo dia 04 de Dezembro, entre as 13h30 

e 18h40, a Jornada "Segurança na reabilitação de 

edifícios e obras de engenharia".  

A Jornada é organizada em conjunto pela EEUM, APCGS 

e pelo CICCOPN e tem como principais destinatários 

todos os técnicos do setor da Construção que 

desenvolvem trabalhos na área de reabilitação de 

estruturas e infraestruturas.  

Esta Jornada tem como objetivo, reunindo os principais 

intervenientes no setor (Donos de Obra, Construtores, 

Fiscalização, Coordenação de Segurança em fase de 

Projeto e Obra e fornecedores) neste tipo de atividade, 

possibilitar a partilha de experiências dos diversos 

quadrantes, designadamente através da divulgação de 

informação técnica e científica sobre os diversos 

métodos e processos construtivos e respetivas medidas 

preventivas.  

A abordagem englobará os diversos tipos de obras de 

engenharia (edifícios, património arquitetónico, vias 

rodoviárias e ferroviárias, pontes, obras subterrâneas e 

infraestruturas hidráulicas) que apresentam ao longo do 

tempo uma série de patologias que implicam uma 

intervenção de modo a recuperar as caraterísticas e 

funções iniciais do edificado.  

A participação é gratuita embora sujeita a inscrição 

prévia, recepcionada por ordem de chegada e sujeita a 

lotação de auditório. 
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13h30 – 14h00 Receção aos participantes 

14h00 – 14h20 Abertura|                                                            

João Pedro Couto (UM)/ Manuel Tender 

(APCGS)/António Bastos (CICCOPN)  

14h20 – 14h40 A reabilitação na perspetiva da ACT|         

Ricardo Ceia (ACT) 

14h40 – 15h00 Segurança em reabilitação de vias 

ferroviárias|                                      

Leandro Gomes (REFER) 

15h00 – 15h20 A prevenção em reabilitação de estradas e 

obras de arte|                                         

João Baptista (Estradas de Portugal) 

15h20 – 15h40 Segurança durante a reabilitação de 

edifícios|                                             

Sandra Lapa (Tabique) 

Segurança na reabilitação de património 

arquitetónico|                                                    

João Pedro Couto (UM)/Manuel Tender (APCGS) 

 

 Prevenção na intervenção em 

infraestruturas de águas e saneamento 

em funcionamento|                              

Humberto Gonçalves (MRG) 

Degradação de estruturas de betão 

armado – Casos de obra|                                        

Rui Costa (CICCOPN) 

Debate 

Coffee break 

Prevenção na intervenção em 

infraestruturas de águas e saneamento 

em funcionamento|                              

Humberto Gonçalves (MRG) 

A especificidade de reabilitação de obras 

portuárias|                                                           

Rui Martins (APCGS) 

As particularidades de reabilitação de 

obras subterrâneas|                                                   

Filipe Casal Ribeiro (FCR) 

Trabalhos em altura em obras de 

reabilitação|                                          

Jorge Lozano (Jorge Lozano) 

Debate 

15h40 – 16h00 

16h00 – 16h20 

16h20 – 16h40 

16h40 – 17h00 

17h00 – 17h20 

17h20 – 17h40 

17h40 – 18h00 

18h00 – 18h20 

18h20 – 18h40 


