
A Reabilitação Urbana e a  
eficiência energética do edificado

organização: Cooperativa de Ensino Superior 
Artístico do Porto (CESAP); Escola Superior 
Artística do Porto (ESAP); Laboratório 
Investigação de Arquitectura (LIA) da ESAP; 
Agência de Energia do Porto (AdEPorto)
data: 30 de Maio de 2015   
horário: 09h00m às 13h00m e das 15h00m às 17h00m 
local: ESAP - Palacete de Belomonte – Rua de Belomonte, 49 - Porto 
GPS: 41°08’33.3”N / 8°36’58.5”W | sala: Edifício e Sala B2

SINOPSE //

A Escola Superior Artística do Porto (ESAP) ministra cursos na área das 
artes há mais de 30 anos no Centro Histórico do Porto. Esta localiza-
ção foi mantida sempre como uma opção estratégica, que permitiu 
aos longo destas décadas estar presente e constituir-se como uma 
instituição integrada localmente. 

Como escola de ensino superior, manteve também um papel de labo-
ratório vivo, incidindo sobre a investigação da prática da reabilitação 
arquitectónica.

Um dos aspectos fundamentais que emerge hoje neste contexto é o 
da introdução da eficiência energética em edifícios de valor patri-
monial. Esta tipologia de intervenções coloca o risco de provocar 
impactos negativos sobre esse valor, caso sejam equacionados es-
sencialmente factores de ordem técnica. Em paralelo, a performance 
energética dos edifícios tradicionais e históricos é pouco estudada, 
pelo que se torna necessário aprofundar o conhecimento sobre estes 
edifícios de modo a identificar as melhores estratégias para melhorar 
a sua performance sem diminuir o seu valor patrimonial.

O parque edificado da Cooperativa de Ensino Superior Artístico no Porto 
(CESAP), cobrindo várias tipologias patrimoniais do centro histórico do 
Porto, permite abarcar esta estratégia de reabilitação energética. Assim, 
foi delineado um projecto exploratório que pretende adquirir um conheci-
mento base que sustentará futuras estratégias de reabilitação energética.

DESTINATÁRIOS //

Projetistas, Engenheiros Civis, Arquitetos, Empresas de Reabilitação, Técni-
cos de Câmaras Municipais, Finalistas de Arquitetura e de Engenharia Civil.

PROGRAMA //

09h00 
Recepção dos participantes e visita livre à exposição sobre a temática da 
reabilitação arquitectónica

09h30 - 10h15 
Introdução 
orador: Paolo Marcolin, Diretor do Mestrado Integrado em Arquitetu-
ra (MIA) da ESAP

ESAP/Árvore: um campus universitário no centro histórico do Porto 
orador: Susana Milão, Diretora do Departamento de Arquitetura da ESAP 

09h30 - 10h15 
Pausa para Café na varanda do Palacete de Belomonte

10h30 – 11h30: 
Arquitetura, cidade e património 
orador: Michele Cannatà - LIA (ESAP)

Eficiência Energética nos Edifícios da CESAP/ESAP: Projecto Exploratório 
orador: Joaquim Flores – LIA (ESAP)

Eficiência energética em edifícios reabilitados pela SRU Porto Vivo 
orador: Emanuel Sá (AdePorto)

11h30 – 13h00:  
Visita guiada ao Palacete de Belomonte 
Arq.to Telmo Castro e Arq.to Gonçalo Louro

15h00 – 17h00: 
Visita a um edifício reabilitado pela SRU Porto Vivo, focando na compo-
nente de eficiência energética 

SEMANA 
EUROPEIA DO 
DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 
30 MAIO - 05 JUNHO

Participação gratuita, sujeita às vagas existentes (30) e confirmação, 
com inscrição obrigatória em: http://goo.gl/forms/ehNUmdMfgF
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