Seminário
O novo regime aplicável à reabilitação
de edifícios e frações autónomas
Principais alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 95/2019

17 de setembro de 2019

Centro de Congressos do LNEC
Lisboa • Laboratório Nacional de Engenharia Civil

Objetivo

Programa

O Decreto-Lei n.º 95/2019, de 18 de julho, estabeleceu o regime aplicável à reabilitação de
edifícios ou frações autónomas. O novo regime operou uma revisão do enquadramento legal
da construção com vista a adequá-lo às exigências e especificidades da reabilitação de edifícios.
Este Seminário visa apresentar as principais alterações introduzidas pelo novo regime. Serão
abordados os princípios fundamentais da reabilitação de edifícios e frações autónomas, e as
alterações introduzidas nos domínios regulamentares das exigências funcionais, acessibilidade,
segurança estrutural, segurança contra incêndios, comportamento acústico e comportamento
térmico e eficiência energética.
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DESTINATÁRIOS
O Seminário destina-se aos técnicos que intervêm na reabilitação de edifícios, nomeadamente
projetistas e consultores, promotores e construtores, técnicos municipais, bem como à
comunidade científica e académica, organizações representativas de grupos de interesse ligados
à reabilitação e público em geral.

Organização e apoios
O Seminário é promovido conjuntamente pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil, I.P.,
Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P., e Instituto Pedro Nunes da Universidade de
Coimbra.
Estas três entidades desenvolveram o projeto «Reabilitar como Regra», cujas propostas estiveram
na base do Decreto-Lei n.º 95/2019. O projeto RcR foi criado pela Resolução do Conselho de
Ministros n.º 170/2017, de 9 de novembro, contou com o apoio do Fundo Ambiental, e foi
acompanhado por uma rede de pontos focais constituída por 23 entidades públicas e privadas
do setor.
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Receção dos participantes
Abertura
Carlos Pina, Presidente do LNEC
1.º Painel – Uso e Habitabilidade
Moderadora: Maria de Lurdes Antunes (LNEC)
Ana Pinho, Secretária de Estado da Habitação
Ana Sofia Antunes, Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência
Princípios fundamentais da reabilitação de edifícios (Raimundo Mendes da Silva)
Exigências funcionais da habitação e da edificação em conjunto (João Branco Pedro)
Acessibilidade em edifícios (Catarina Mouraz)
Pausa para café
2.º Painel – Segurança e Conforto
Moderador: Carlos Pina (LNEC)
João Galamba, Secretário de Estado da Energia
Jorge Delgado, Secretário de Estado das Infraestruturas
José Artur Neves, Secretário de Estado da Proteção Civil
Segurança contra incêndios em edifícios (António Leça Coelho)
Comportamento térmico e eficiência energética (Vasco Peixoto de Freitas)
Comportamento acústico (Luís Godinho)
Segurança estrutural (José Manuel Catarino)
Debate
Moderadores: Raimundo Mendes da Silva (IPN), Jorge Grandão Lopes (LNEC),
e Luís Gonçalves (IHRU)
Fim dos trabalhos

Inscrições

Informações

A participação é livre, embora sujeita a inscrição e limitada à capacidade da sala. As inscrições
serão consideradas pela ordem de chegada.

LNEC | Apoio à Organização de Reuniões
Av. do Brasil 101 | 1700-066 LISBOA | PORTUGAL
tel.: 21 844 34 83 | fax: 21 844 30 14 | email: cursos@lnec.pt

Inscrição mediante o preenchimento deste formulário:

Local, data e horário
O Seminário terá lugar no Centro de Congressos do LNEC, em Lisboa, no dia 17 de setembro de
2019, das 9h00 às 13h00.

Acessibilidade
O LNEC é facilmente acessível através de transportes públicos.
Carris (www.carris.pt/pt/carreiras) Carreiras 717, 731, 750, 783
Metro Lisboa (www.metrolisboa.pt) Estação de Metro de Alvalade, percurso de dez minutos
a pé até ao LNEC.

