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ASSUNTO: 
Representação da APRUPP no 3.º Fórum internacional "BIN@TMPORTO" - Business & Innovation 
Network,  promovido pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) - 25/10/2012 
 
 
RELATÓRIO: 
Em 25 de Outubro de 2012, Paula Cândida Pereira Morais, sócia da APRUPP e membro integrante do 
Grupo de Trabalho "Legislação", a pedido da direcção, foi representante da APRUPP no evento 
"BIN@TMPORTO", designadamente na Action Tank  com o tema "Urban Rehabilitation and Sustainable 
Construction - Rehabilitation and sustainability versus codes and regulations". 
 
O "BIN@TMPORTO" é um evento internacional promovido pela FEUP (que em 2012 decorreu entre 24 e 
26 de Outubro no Porto e em 2013 irá decorrer no Brasil), e dedicado ao debate da inovação e da 
tecnologia enquanto ferramentas catalisadoras da economia, visando a criação de consórcios de 
Investigação & Desenvolvimento Tecnológico (I&DT), a transferência de tecnologias e a partilha de 
experiências em vários domínios, tais como entre outros as indústrias criativas, as tecnologias aplicadas 
às ciências físicas e da saúde, a indústria aeronáutica, a sustentabilidade energética, a bioengenharia e 
os novos materiais, mobilidade e transportes, o design industrial, as cidades do futuro, etc. 
 
O programa do "BIN@TMPORTO" integrou várias iniciativas, de entre as quais um conjunto de 12 
sessões Action Tanks temáticas, cujo objectivo principal visa a criação de plataformas de networking. 
A representação da APRUPP decorreu na Action Tank com o tema "Urban Rehabilitation and Sustainable 
Construction - Rehabilitation and sustainability versus codes and regulations", moderada pela Arq. 
Virginia Gallego Guinea do Instituto de Ciências da Construção Eduardo Torroja de Madrid (ES). 
 
O debate da Action Tank centrou-se no papel da reabilitação como ferramenta de sustentabilidade na 
preservação do património imobiliário desde que a mesma seja acompanhada por legislação e normas 
técnicas adaptadas. A Arq. Virginia Guinea apresentou o exemplo da legislação espanhola em matéria 
de segurança contra incêndio em edifícios e o trabalho que está a ser desenvolvido pelo Instituto 
Eduardo Torroja no estudo de critérios mínimos (inferiores às exigências da legislação - que define 
exigências para edifícios de construção nova) por forma a servirem de guia para os técnicos projectistas 
em obras de reabilitação de edifícios existentes e que fisicamente não conseguem dar cumprimento aos 
critérios exigidos pela legislação. Por sua vez, a APRUPP apresentou as normas de excepção 
introduzidas recentemente pelo Governo português no Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, e que 
em determinadas circunstâncias possibilitam a não aplicação de algumas normas técnicas nas 
intervenções em edifícios existentes. 
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