
os desafios do novo regime de reabilitaçáo de edificios

dec-lei  95/2019

apresentação e debate
4.dezembro.2019 | 14:30-18:00

auditório da biblioteca central
universidade de trás-os-montes e alto douro
quinta de prados – vila real

Organização

Universidade de Trás os Montes e 
Alto Douro

Observatório da Construção de 
TMAD

Instituto Pedro Nunes

INOV@ UTAD

Apoios

Equipa do projeto
“Reabilitar como Regra” (RcR)

Câmara Municipal de Vila Real

Delegação Distrital de Vila Real da 
Ordem dos Engenheiros

entrada livre | inscrição obrigatória
programa na página seguinte

Projeto INOV@UTAD, nº da operação NORTE-01-0246-FEDER-000039, cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) através do NORTE 2020 (Programa Operacional Regional do Norte 2014/2020)

inovação na abordagem regulamentar

e nas estratégias de reabilitação de edifícios



Entrada livre
Inscrição obrigatória: https://forms.gle/3uWdTtCBhcrsm8iV8
Contactos <observatorio.construcao@utad.pt>

Objetivo

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.

O projeto RcR, desenvolvido pelo LNEC, IHRU e IPN, foi criado 
pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 170/2017, de 9 de 
novembro, e esteve na base do Decreto-Lei n. 95/2019. 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.

Participação

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 e 
grupos de interesse ligados à reabilitação e público em geral.

Terá lugar no Auditório da Biblioteca Central da Universidade 
Trás-os-Montes e Alto Douro, na Quinta de Prados, 5001-801 
Vila Real, no dia 4 de dezembro.

Decreto Lei  95/2019 
Apresentação e debate

4 de dezembro de 2019
14h30 Abertura (representantes da UTAD, CMVR, OEDDVR, Equipa RcR)

15h00 Abordagens temáticas (oradores da equipa RcR)

Princípios fundamentais da reabilitação de edifícios (DL 95/2019)

Exigências funcionais da habitação e da edificação em conjunto e o 
RGEU

Acessibilidade em edifícios

Comportamento acústico

16h15 Pausa para café

16h30 Abordagens temáticas (oradores da equipa RcR)

Comportamento térmico e eficiência energética 

Segurança contra incêndios em edifícios

Segurança estrutural

17h20 Mesa redonda | debate

18h00 Encerramento

Programa

Auditório da Biblioteca Central 
Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro,

Vila Real

https://forms.gle/o4YGTYq4FSQNkLNz6

