
RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2013



Organização da apresentação:

1.Acções de divulgação

2.Tertúlias

3.Grupos de trabalho

4.Organizou; Preparou; Foi convidada; Apoiou…

Actividades em 2013



Acções de divulgação

2 de Fevereiro – Artigo no Expresso com o título «Centros 
comerciais à espera da reconversão». Reportagem sobre os centros 
comerciais de primeira geração, tendo como pano de fundo a tertúlia da 
APRUPP «Vida e morte dos pequenos centros comerciais».

Anuário do Patrim ónio 2013 - Enviado no final de Outubro um artigo 
para a edição de 2013 desta publicação sob a responsabilidade da 
GECORPA.



Tertúlias

31 de Janeiro - Cinema STOP - «Vida e 
morte dos pequenos centros 
comerciais». 

Confronto de estratégias para a 
revitalização destes equipamentos, 
identificando e potencialidades e 
analisando possibilidades de 
novas ocupações ajustadas aos novos 
padrões de consumo do morador do 
centro da cidade, e a forma como estas 
intervenções se podem assumir como 
instrumentos de reabilitação urbana…



Tertúlias

21 de Fevereiro – Hospital Militar -
«Segurança contra incêndios em 
edifícios antigos»

Apresentada uma abordagem crítica 
da legislação de SCIE em vigor, uma 
visão sobre a conceção das obras de 
reabilitação face ao tema da 
segurança contra incêndios e à
aplicação da regulamentação de SCIE 
por parte dos técnicos de segurança e 
entidades licenciadoras…



Tertúlias

28 de Março – Teatro Carlos Alberto 
– «Centros Históricos ou Parques 
Temáticos»

Mote para a celebração do Dia 
Nacional dos Centros Históricos, com 
uma reflexão e debate sobre o 
caminho traçado e a traçar para os 
núcleos antigos das nossas cidades…



Tertúlias

4 de Abril – Praça D. João I – «Porto 
e Reabilitação em Debate; uma 
Tertúlia Improvável»

Tertúlia sobre os processos de 
degradação dos edifícios da cidade 
do Porto e as intervenções que têm 
sido feitas vistos por personalidades 
da cidade, não especialistas nesta 
área…





Tertúlias

6 de Julho – Ilha das Engomadeiras 
– «As Ilhas do Porto – Habitar na 
Cidade Invisível»

Organizada pelo Grupo de Trabalho 
das Ilhas, em parceria com o Curso 
de Arquitetura da Escola Superior 
artística do Porto (ESAP), promoveu 
uma reflexão sobre a regeneração 
urbana das áreas centrais da cidade, 
através da recuperação e da 
reabilitação de uma das tipologias 
mais significativas da história urbana 
dos últimos cem anos…





Grupos de trabalho

A APRUPP constituiu GTs nas seguintes áreas:

1. Legislação na reabilitação urbana e proteção do p atrim ónio

2. Segurança e risco do patrim ónio construído

3. Sensibilização para o patrim ónio nas escolas secundárias

4. Organização de tertúlias em espaços da cidade

5. Sensibilização para o valor patrimonial das Ilhas  no Porto

6. Organização de ações de formação

7. Desenvolvimento de ações de comunicação e marketi ng

8. Criação de um repositório de materiais



Grupos de trabalho

A APRUPP constituiu GTs nas seguintes áreas:

1.Legislação na reabilitação urbana e proteção do p atrim ónio

i. Desenvolvimento de acções em torno da questão do IMI nos 
centros históricos

2.Segurança e risco do patrim ónio construído

i. Co-organização da tertúlia «Segurança contra incêndios em 
edifícios antigos»



Grupos de trabalho

3. Sensibilização para o patrim ónio nas escolas secundárias

i. Criação de um protocolo e actividades sobre património com 
um agrupamento de escolas

4. Organização de tertúlias em espaços da cidade

i. Promoção de diversos debates com participação aberta

5. Sensibilização para o valor patrimonial das Ilhas  no Porto

i. Co-organização da tertúlia «As Ilhas do Porto – Habitar na 
Cidade Invisível» e apoio a uma exposição sobre o tema



Grupos de trabalho

6. Organização de ações de formação

i. Promoção de um workshop

7. Desenvolvimento de ações de comunicação e marketi ng

i. “Alimentação” do site e divulgação de acções

9. Criação de um repositório de materiais

i. Desenvolvimento da ideia e do “modelo de negócio”



Organizou

APRUPP promoveu, no âmbito da 
Semana da Reabilitação Urbana no 
Porto, o evento «Mostra e Conta: 
Maratona de Projetos de Reabilitação» . 
Foram apresentados 20 projetos de 
reabilitação que promovessem a 
reabilitação urbana e a atividade dos 
gabinetes de arquitetura desenvolvida 
neste sector junto de promotores, 
técnicos e público em geral…



Co-organizou

APRUPP promoveu, no âmbito da 
Semana da Reabilitação Urbana no 
Porto, o evento «Arqui Brinca –
Arquitetura para Crianças» . Tratou-se 
de um workshop participativo, dirigido a 
crianças e famílias, com base no sistema 
de construção modular LUPO. Os 
participantes tiveram que ultrapassar 
diversos desafios para construir alguns 
edifícios emblemáticos da cidade do 
Porto, seguindo os planos apresentados 
pelos monitores... 



Preparou

PROTOCOLO ENTRE A APRUPP E O 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
ANTÓNIO NOBRE 

«Pretende-se, com esta parceria, a 
divulgação e promoção dos conceitos de 
reabilitação urbana e protecção do 
património nas escolas secundárias deste 
agrupamento, através da implementação 
de um conjunto integrado de 
actividades...»



Organizou

No âmbito do protocolo anterior, a APRUPP
organizou uma aula na Escola António 
Nobre no 16 de Abril:

1.Apresentação da APRUPP e visualização 
de PowerPoint com conceitos gerais sobre 
património;
2.Atividade de grupos com jogo de perguntas 
e respostas sobre Património;
3.Reflexão final sobre as conclusões a que 
se chegaram, incluindo apresentação de 
slides com exemplos de Património Cultural, 
Natural, Móvel, Imóvel, Tangível e 
Intangível…





Organizou

No dia 1 de Junho de 2013 teve lugar 
o 1º workshop da APRUPP intitulado 
«As estruturas de madeira em 
edificado antigo» . Durante a manhã 
decorreram duas apresentações na 
Sala de Actos da CESAP, no Largo de 
S. Domingo, Porto. Ao início da tarde 
tiveram lugar duas visitas técnicas: 
uma à Casa do Infante na Rua da 
Alfândega e outra a um Edifício na Rua 
Ferreira Borges, ambos no centro 
histórico do Porto. Contou com a 
presença de 10 participantes sócios e 
23 participantes não sócios, de Lisboa 
a Viana do Castelo…





Preparou

CARTA DE RECOMENDAÇÕES PARA 
CANDIDATURAS AUTÁRQUICAS 2013 

Foram desafiados os sócios e demais 
cidadãos a apresentarem sugestões para 
a elaboração de uma carta de 
recomendações sobre a reabilitação 
urbana e a proteção do patrim ónio que 
serviu como documento de referência da 
APRUPP e que foi enviada a todas as 
candidaturas autárquicas. Foi construída 
em torno de três eixos de referência: 
Património, Desenvolvimento Económico-
Social e Cidadania e Governação...



Organizou

A APRUPP organizou no bar do Edifício 
AXA, Porto , nos dias 3, 4, 6, 9 e 10 de 
Setembro debates sobre o tema 
«Reabilitação Urbana, Patrim ónio e 
Cidadania» com candidatos à
presidência do executivo municipal do 
Porto. Foi debatido o tema da reabilitação 
urbana e proteção do património tendo 
por base a carta de recomendações 
sobre a reabilitação urbana e a proteção 
do património dirigida a todas as 
candidaturas das passadas eleições 
autárquicas…



Co-organizou

As associações Amo Portugal, APRUPP, 
Campo Aberto e Cidadãos do Porto 
organizaram no auditório da AICCOPN, 
Porto , no dia 5 de Setembro o debate 
sobre o tema «Que fará o próximo 
Presidente da Câmara pelo ambiente e 
natureza no Porto?» com os candidatos 
à presidência do executivo municipal do 
Porto. Foram convidados todos os 
candidatos que eram publicamente 
conhecidos como tais no final de Julho de 
2013...



Organizou

A APRUPP organizou no Auditório da 
Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, 
Braga , no dia 11 de Setembro o debate 
sobre o tema «Reabilitação Urbana, 
Patrim ónio e Cidadania» com os 
candidatos à presidência do executivo 
municipal de Braga. Foi debatido o tema 
da reabilitação urbana e proteção do 
património tendo por base a carta de 
recomendações sobre a reabilitação 
urbana e a proteção do património 
dirigida a todas as candidaturas das 
passadas eleições autárquicas…



Outros…



A APRUPP organizou uma visita 
guiada ao Seminário Maior do Porto 
no âmbito do 17º aniversário da 
declaração de Porto Patrim ónio 
Mundial . Apesar de toda a evolução 
e mutações que ao longo dos 
tempos ocorreram no Centro 
Histórico do Porto, e de que o 
conjunto edificado do Seminário 
Maior é exemplo vivo, ainda hoje o 
conjunto urbano apoiado no velho 
casco medieval proporciona uma 
coerência e homogeneidade que 
justificaram a sua classificação…

Organizou





Foi convidada

A APRUPP participou como convidada nos eventos:

1. 2ª Conferência do ciclo FAZER OUVIR O PORTO , sob o tema 
«Como reabilitar o Porto?» realizada no dia 23 de Fevereiro no 
Clube dos Fenianos Portuenses, Porto.

2. Encontros de Amarante organizados por e na sede da equipa de 
Coordenação do Movimento Independente AMARANTE SOMOS 
TODOS que no dia 6 de Setembro teve como tema «Reabilitação 
do edificado» , Amarante.

3. Seminário Porto Patrim ónio Mundial organizado pelo ICOMOS 
Portugal , sob o tema «boas práticas em reabilitação urbana»
realizado no dia 25 de Outubro no Cinema Passos Manuel, Porto.



Foi convidada

3. Reunião com a candidatura do BE à CM de Lisboa no dia 28 de 
Agosto com a presença do candidato à Presidência (João 
Semedo) e a candidata à Assembleia Municipal (Ana Drago), 
tendo por mote a Carta de Recomendações . A candidatura 
aproveitou a oportunidade para conhecer a APRUPP e ausculta-la 
sobre algumas das propostas constantes do programa eleitoral...



Apoiou

A APRUPP apoiou o Seminário Reabilitação de Edifícios sob o tema 
«Aplicação da regulamentação técnica da construção nas obras de 
edifícios existentes» promovido pelo LNEC e que teve lugar no dia 11 de 
Janeiro nas instalações do laboratório, Lisboa.



Apoiou

No âmbito da Semana da Reabilitação Urbana no Porto, a APRUPP 
apoiou o Prémio Nacional de Reabilitação Urbana. Este apoio resultou 
do acordo alcançado entre a APRUPP e os promotores do prémio, através 
do qual foram criadas condições especiais de candidatura para 
operações de reabilitação de menor dimensão (até 500m2) que 
usufruíram de um ajustamento no valor final da inscrição.



Apoiou

Na sequência da tertúlia sobre as Ilhas, a APRUPP apoiou a exposição 
«Ilhas do Porto em exposição» com trabalhos sobre este tema, de 
alunos finalistas 2012/2013 do Mestrado Integrado em Arquitetura da 
Escola Superior Artística do Porto que teve lugar no mês de Julho no 
espaço da Estação de Metro de S. Bento ...



A APRUPP apoiou a candidatura do GT “criação do repositório de 
materiais” ao concurso de ideias PORTO INOVA , iniciativa do Pelouro 
do Conhecimento e Coesão Social da Câmara Municipal do Porto, no
âmbito da atividade do Centro de Inovação Social - CIS Porto. Fez parte 
dos 12 finalistas selecionados entre as 84 ideias a concurso e recebeu a 
10 de Setembro uma menção honrosa que possibilitou a continuação 
da parceria com o CIS Porto na elaboração do plano de negócios e plano 
de marketing.…

Apoiou



Apoiou

A APRUPP apoiou o seminário «Porto Patrim ónio Mundial» organizado 
no Porto pelo ICOMOS Portugal e destinado a promover a discussão 
sobre o processo de reabilitação seguido nos últimos anos na zona 
histórica do Porto – Patrim ónio Mundial , apresentando ideias e projetos 
de pequena escala mais integradores da diversidade, das tipologias e 
sobretudo das pessoas que dão sentido a todo este património…



Apoiou

A APRUPP apoiou o «Seminário Internacional de Reforço e 
Reabilitação – Materiais e Tecnologias» organizado a 6 de Dezembro 
no Porto pela FEUP e pela Hilti Portugal e destinado a abordar o vasto 
tema da intervenção estrutural em construções existentes, focando em 
particular o estado de desenvolvimento e a aplicação de materiais e 
tecnologias na área da reabilitação e reforço de estruturas…



FIM


