Apresentação
do

Sistema de Qualificação
Para a Reabilitação
do Edificado e do Património

7 de novembro de 2018, 17:00
Hotel Sheraton, Sala New Orleans
Rua Latino Coelho, 1, Lisboa

1. PORQUÊ O SQREP?
A reabilitação do edificado adquiriu grande relevância e tem vindo a ultrapassar
a construção de novos edifícios. Ao mesmo tempo, a conservação do património
cultural construído, desde as edificações vernáculas e casas senhoriais, até aos
edifícios e centros históricos, vem assumindo uma importância crescente para a
economia global do País e está cada vez mais presente nas preocupações e
expetativas dos cidadãos.
Geralmente, a reabilitação do edificado é mais complexa do que a construção
corrente, exigindo das empresas metodologias e tecnologias apropriadas. Tais
exigências acentuam-se quando está em causa o Património, em relação ao qual a
postura dos vários agentes tem de ser radicalmente diferente. O sucesso das
intervenções de reabilitação do edificado e, sobretudo, o da conservação e restauro
do Património, fica seriamente comprometido se essas intervenções não forem
entregues a empresas com a necessária qualificação.
O Sistema de Qualificação para a Reabilitação do Edificado e do Património
(SQREP), é um conjunto estruturado de procedimentos destinado a validar as
competências das empresas do setor da construção que se pretendem dedicar a
estes dois segmentos especializados, aplicável às três principais áreas de atividade:
Projeto e consultoria
Inspeções e ensaios
Execução (empreiteiros e subempreiteiros).
A qualificação duma empresa segundo o SQREP permite classificá-la em
Especialidades segundo a capacidade técnica evidenciada, e em Classes, segundo a
dimensão das obras que estão em condições de executar, tendo em conta a
qualidade e a quantidade dos seus recursos humanos, a sua estrutura organizativa e
a sua experiência curricular.
Deste modo, o sistema permite fazer depender o acesso das empresas à
prestação de serviços de reabilitação do edificado e do património da posse das
necessárias competências.
Mais informações em www.sqrep.pt
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2. DESTINATÁRIOS DO SQREP
O SQREP destina-se a vários grupos de parceiros interessados do setor da
reabilitação do edificado e da conservação do Património:


Donos de Obra e entidades promotoras



Empresas fornecedoras de serviços



Profissionais dos vários níveis de qualificação



Entidades certificadoras de pessoas e de empresas



Entidades formadoras



Formadores.

3. PROGRAMA
Horas

Designação/Tema

Orador(a)

17:00-17:15

Registo dos participantes

17:15-17:30

Boas-vindas e apresentação

Vasco Freitas (GECoRPA)

17:30-17:45

O valor do Património Cultural e a importância da
sua salvaguarda

Maria Calado (Centro
Nacional da Cultura)

17:45-18:00

A reabilitação estrutural e a competência dos
agentes

Luís Guerreiro (Instituto
Superior Técnico)

18:00-18:15

SQREP – Conceito e desenvolvimento

Vítor Cóias

18:15-18:45

SQREP - Demonstração

João Martins

18:45-19:00

Esclarecimentos e encerramento

19:00

Cocktail
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4. ORADORES
Maria Calado
Professora Associada da FAUTL, Licenciada em História pela
Universidade de Lisboa, pós-graduada em Museologia, e Doutorada
em Arquitetura pela UTL. Investigadora em áreas como Arquitetura,
Urbanismo e Património Cultural, com obras publicadas sobre essas
temáticas.
Tem colaborado em Planos Diretores, Planos de Salvaguarda e
Valorização, bem como em Projetos Culturais e Artísticos de Lisboa,
com destaque para a Carta do Património desta cidade. Tem vários
projetos e obras premiadas. Coordenou as Jornadas Europeias do
Património do Conselho da Europa em 2002 e 2003 e dirigiu o
Laboratório de Valorização do Património da FAUTL entre 20042009. É atualmente a presidente da direção do Centro Nacional de
Cultura.

Luís Guerreiro
Professor Associado do Departamento de Engenharia Civil,
Arquitectura e Georrecursos do IST.
Investigador no Instituto de Engenharia de Estruturas, Território e
Construção (ICIST) na área da Engenharia Sísmica e, em
particular, da Reabilitação e Proteção Sísmica do Património
Histórico. Autor de elevado número de publicações e textos
didáticos da suas áreas de especialização.

5. SOBRE OS AUTORES
Vítor Cóias
Engenheiro civil (IST), dedica-se à área da reabilitação de edifícios e outras construções há mais de
trinta e oito anos. Fundou várias empresas vocacionadas para a reabilitação do edificado e do
Património, que dirigiu até 2011. É membro fundador do GECoRPA – Grémio do Património. É
membro da comissão especializada do ICOMOS para as estruturas do Património Cultural
Construído (ISCARSAH) e do Conselho Consultivo do ICOMOS-Portugal. Tem três livros e várias
dezenas de artigos e comunicações publicados sobre temas relacionados com a reabilitação.
João Lourenço Martins
Licenciado em Informática de Gestão, especialista em informática há mais de 20 anos. Iniciou a sua
atividade informática na Fundação para a Divulgação das Tecnologias de Informação, foi docente
universitário, assessor do Conselho de Administração do IAPMEI e Diretor-geral de uma empresa
pública municipal. Foi consultor informático e de gestão de várias empresas dos mais diversos ramos
de atividade. Desenhou e desenvolveu várias soluções informáticas. É coautor de um livro técnico. É
gestor na Oz, Lda, PME inserida na esfera do diagnóstico de estruturas construídas. É sócio e
administrador da Iogene, Lda.
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