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A história da construção com terra em território português tem uma longa tradição, já referida por 

Vitrúvio no séc. I a.C. A construção em terra encontra-se presente em quase todo o território 

nacional. De acordo com as características locais, expressa-se nas mais diversas técnicas 

construtivas, como são exemplo o adobe, a taipa, o tabique, etc. 

A industrialização e a crescente utilização dos novos materiais industriais padronizados, 

particularmente acentuada em Portugal a partir da segunda metade do séc. XX, conduziu à 

homogeneização dos diferentes métodos construtivos e ao abandono das técnicas e materiais 

vernáculos, onde se incluem as técnicas de terra. Os novos materiais industriais, para além de terem 

grandes necessidade de energia para o seu processamento, foram aplicados indiscriminadamente 

em diferentes contextos sem o cuidado e o critério necessários (tanto ao nível térmico como 

estrutural), dando origem a edifícios com bastantes debilidades no seu desempenho funcional. 

No entanto, ao nível ambiental, quando comparados com materiais industrializados, os materiais 

vernáculos em terra têm um reduzido impacte ambiental, sendo uma alternativa para a construção 

sustentável, como o têm demonstrado alguns estudos científicos. Estes materiais são naturais, têm 

pouco processamento, baixa energia incorporada e, consequentemente, reduzidos impactes 

ambientais. 

Este equilíbrio entre pontos fortes e fragilidades da construção em terra levanta um conjunto de 

questões para as quais não há respostas imediatas e que merecem ser debatidas. 

Neste contexto, a Associação Centro da Terra pretende assim promover um conjunto de conversas 

temáticas, reunindo investigadores, projectistas, construtores e sociedade civil para debater de forma 

imparcial a construção em terra: vantagens, desvantagens e oportunidades no contexto actual do 

sector da construção. Espera-se que deste debate de ideias seja possível retirar um conjunto de 

ilações que contribuam para o esclarecimento comum sobre a construção em terra, procurando o 

caminho que integre o melhor da tradição e da contemporaneidade em tecnologias e materiais para 

alcançar a sustentabilidade do ambiente construído. 



A Associação Centro da Terra numa perspectiva de preservação do património existente e da 

promoção da nova arquitectura em terra, tem reconhecido os problemas e questões da actividade 

prática na construção com  terra em Portugal.  

Se é verdade que nos últimos 20 anos se tem vindo a assistir a um crescente interesse pelas 

técnicas tradicionais de construção em Terra existentes em Portugal, e se começam a registar alguns 

casos de construção contemporânea em Terra, também é verdade a grande dificuldade que 

testemunham os projectistas e construtores para conseguir, com estes materiais e técnicas, dar 

resposta a requisitos legais mais orientados para os materiais correntes do mercado da construção 

civil. 

Fazendo eco das questões, dúvidas e problemas que frequentemente têm sido levantados, 

preocupa-nos a adaptação, muitas vezes descontextualizada, operada na construção em terra para 

dar resposta aos parâmetros legais referentes, por exemplo, à resistência sísmica e à certificação 

energética. De facto, todas as técnicas ancestrais de construção em terra têm agora que satisfazer 

requisitos normativos, que apontam para caminhos e soluções que são muitas vezes contraditórios 

com as características do material em causa. 

A Associação Centro da Terra pretende assim lançar uma iniciativa de análise e discussão do tema 

através um programa de vários debates sob o formato de “Mesa Redonda” a decorrer durante o ano. 

Serão discutidos dois temas, nomeadamente a Térmica e Estruturas. Os temas serão discutidos em 

sessões distintas que irão evoluindo para que por fim se possa perceber o real panorama da 

Arquitectura em Terra em Portugal quanto ao seu enquadramento legal e normativo, identificar as 

necessidades de informação e investigação neste campo, desenvolver um documento com as linhas 

orientadoras que auxilie todos os profissionais nesta área e permita a revisão e criação de 

regulamentação coerente com este tipo construção. 

A ideia destes encontros é falar da situação actual da construção em terra em Portugal, e de toda a 

problemática associada à sua execução, na voz de Projectistas, Construtores, Investigadores e 

Peritos. 

OBJECTIVOS 



A questão central é que desafios se colocam à arquitetura de terra em Portugal face aos requisitos 

regulamentares actuais? 

 

A CdT acredita que estes encontros, com a partilha dos saberes e conhecimentos a vários níveis, 

podem ter um contributo relevante na discussão e na redução do hiato regulamentar e normativo 

referente à arquitectura de terra em Portugal, mas também na promoção e valorização deste tipo de 

construção. 

 

As sessões serão gravadas em formato áudio e/ou vídeo para posteriormente serem disponibilizadas 

no Forum ELNCTerra, permitindo a todos os interessados acompanharem e participarem na 

evolução desta iniciativa. 

 

Para assistir às Mesas Redondas anteriores e participar no debate entre no nosso Fórum.  

DESTINATÁRIOS 

Este evento é destinado a arquitectos, engenheiros, profissionais da construção e afins, estudantes e 

a todos os interessados nesta temática. 

A participação nos encontros é gratuita, mas pressupõe uma inscrição prévia. 

https://associacaocdterra.wixsite.com/elncterra
https://associacaocdterra.wixsite.com/elncterra
https://goo.gl/forms/j65A6VfOxHPfknVB2
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfA8kxrou_Ua1qp1lBs8J77gCFBWmFdnqRPZsEUljLfxEnlGA/viewform


Estes encontros serão realizados ao longo de 2017: 

1ª Mesa redonda – Projectistas e Construtores  

Serão apresentadas e debatidas as questões dos Projectistas e Construtores relativas aos 

problemas que enfrentam na legalização deste tipo de construção, abordando as suas experiências, 

opiniões e formuladas propostas de solução. 

2ª Mesa Redonda – Investigadores 

Serão expostos os trabalhos de investigação dos intervenientes e suas conclusões relativas ao tema 

e objectivo destes debates. As questões levantadas na 1ª Mesa redonda serão aqui apresentadas 

para que os intervenientes desta mesa, a partir da sua experiência, possam apresentar possíveis 

propostas de solução. 

3º Mesa Redonda – Projectistas e Investigadores  

Discussão dos temas e procura de soluções para implementação em projecto; elementos para expor 

e defender a construção em terra dentro das normas e regulamentos em vigor; possível proposta de 

correcção destas mesmas normas tendo em conta as características do material, técnicas e 

soluções construtivas. 

 

GERAL DOS ENCONTROS 

CALENDÁRIO 

18 de Março – 1ª Mesa Redonda – Térmica 

25 de Março – 1ª Mesa Redonda – Estruturas 

16 de Setembro – 2ª Mesa Redonda – Térmica 

18 de Novembro –  2ª Mesa Redonda – Estruturas 

Fevereiro de 2018  (a agendar) –  3ª Mesa Redonda – Térmica 

Fevereiro de 2018  (a agendar) – 3ª Mesa Redonda – Estruturas 

Abril de 2018 – Apresentação das conclusões. 

 



FORMATO DAS MESAS REDONDAS 

9:30 Abertura de Portas 

10:00 - 10:20 Inicio da Sessão 

Introdução ao tema. 

Apresentação dos Oradores 

Questões para a discussão 

10:20 - 11:00 Depoimento dos Oradores 

11:00 - 11:30 Debate 

11:30 - 11:50  Pausa 

11:50 - 12:00 Abertura do debate ao público - máximo 5 questões 

12:00 - 12:50 Debate - respostas às questões do público 

12:50 - 13:00 Fecho da Sessão – Conclusões 



LOCAL 

18 de novembro 2017 



Escasseiam em Portugal referências normativas e regulamentares que sustentem o projecto de 

execução e de reabilitação de construções onde predomine o material terra como solução estrutural 

dominante, nas suas tipologias construtivas mais comuns – taipa, adobe e bloco de terra 

compactada. As referências existentes estão maioritariamente vocacionadas para outros materiais 

resistentes usados em construções antigas, como a alvenaria de pedra. Escasseiam igualmente 

referências que, em complemento às anteriores, esclareçam sobre os requisitos e a correcta 

aplicação dos processos construtivos em obra. Estas circunstâncias, conjugadas com o progressivo 

desaparecimento dos mestres taipeiros e do conhecimento empírico adquirido, tenderão ao 

desaparecimento desta tradição construtiva em Portugal. É importante desenvolver iniciativas 

contínuas e articuladas, no sentido de reunir, sistematizar e interpretar a informação existente e as 

práticas actuais, para melhor identificar as lacunas existentes em termos regulamentares, aplicáveis 

à construção nova e à reabilitação. Desenvolvem-se, por isso, um conjunto de mesas redondas, 

onde se promove a discussão entre os principais agentes envolvidos nas fases de investigação, de 

concepção e de construção.  

Entende-se a investigação como uma fase central no processo de revitalização da construção em 

terra em Portugal, ao permitir caracterizar e avaliar as soluções estruturais tradicionais e correntes, e 

de avaliar e validar outras soluções construtivas, alternativas ou complementares – técnicas e 

materiais – que possam ser equacionadas, de forma credível, na fase de concepção estrutural 

destas construções.  

Âmbito e objectivos 



MODERADORES 

Idália Gomes Eng.  
Professora Ajunta no Departamento de Engenharia Civil do Instituto Superior de Engenharia de 

Lisboa do Instituto Politécnico Lisboa. Doutorou-se em Engenharia Civil na especialidade de Ciências 

da Construção na Faculdade de Ciências e Tecnologia na Universidade Nova de Lisboa em 2013, 

com uma tese no âmbito da conservação de construções de taipa, nomeadamente para a 

caracterização de argamassas de reparação. Leciona disciplinas da área de Estática, Materiais de 

Construção, Processos de Construção e Sustentabilidade na Construção do plano curricular de 

Engenharia Civil no curso de Licenciatura e Mestrado. É orientadora de alunos de doutoramento e 

mestrado tendo sido orientadora e co-orientadora de várias teses de mestrado com trabalhos já 

concluídos. Tem participado em diversos projetos de investigação na área da construção sustentável, 

tendo publicado um número significativo de artigos em revistas e congressos internacionais e 

nacionais. Consultora nZEB (2016-2020) – SouthZEB Portugal. Co-funded by the inteligente Energy 

Europe Programme of the european Union. 

Luís Mateus Eng.  
Engenheiro civil e Mestre em Construção pelo IST. Desenvolveu atividade de direção de produção e 

de direção técnica na empresa Monumenta Lda., de que é sócio. Colabora na atividade de docência 

no I.S.T., na área da reabilitação de estruturas antigas e de revestimentos. Atualmente desenvolve 

trabalhos de doutoramento no I.S.T., em parceria com o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, na 

temática dos revestimentos exteriores para construções em terra compactada. 



ORADORES 

Alice Tavares Arq.ª 
Alice Tavares é arquiteta, Investigadora no RISCO - Departamento de Engenharia Civil da 

Universidade de Aveiro e bolseira de Pós-doutoramento da Fundação para a Ciência e Tecnologia 

(FCT - SFRH/BPD/113053/2015) desde 2015. Doutorou-se em Engenharia Civil na Universidade de 

Aveiro (UA) em 2015, sob o tema “Estratégias Integradas de Reabilitação do Património edificado”. É 

orientadora de alunos de doutoramento, pós-doutoramento e mestrado na área da reabilitação do 

Património Industrial (Portugal / Brasil), Património em vias de classificação, de paisagem integrada 

e Património Otomano (Beirute, Líbano). É autora de livros capítulos de livros e artigos no âmbito da 

construção em Terra. É Vogal do Conselho Diretivo da Ordem dos Arquitetos, é Coordenadora do 

“Grupo Sísmica” da Ordem dos Arquitetos (Lisboa), membro da Direção da APRUPP (Porto) e 

presidente do CICOP.Net Portugal (Florença, Itália). Desenvolve acções no programa Europeu da 

COST Action TD1406 - Innovation in Intelligent Management of Heritage Buildings. 

Aníbal Costa Prof.º  
Professor Catedrático na Univ. de Aveiro. Licenciado em Engenharia Civil pela FEUP; Doutor e 

Agregado em Engenharia Civil pela FEUP; Presidente da Sociedade Portuguesa de Engenharia 

Sísmica; Membro dos Corpos Sociais do ICOMOS de Portugal; Membro da Direção do CICOP-Net 

de Portugal; Membro da Comissão de Infraestruturas da Diocese do Porto; Especialista em 

Estruturas pela Ordem dos Engenheiros; Membro Conselheiro da Ordem dos Engenheiros 

Editor de 18 livros e revistas com publicação nacional e internacional, autor de 80 capítulos de livros 

nacionais e internacionais, 92 artigos em revistas internacionais, 44 em revistas nacionais e mais de 

500 artigos em conferências nacionais e internacionais. É orientador de inúmeras teses de 

Doutoramento e Mestrado. 

Em parceria com a Direção Regional da Cultura – Norte e com a Direção Geral do Património 

Cultural acompanhou as intervenções de reabilitação e reforço estrutural do património nacional 

durante cerca de 20 anos.  

Tem trabalhado em vários projetos de colaboração com o tecido industrial procurando desenvolver 

técnicas de reparação e reforço de estruturas existentes, tendo essa colaboração originado mais de 

600 relatórios técnicos.  

Esteve ligado a centenas de projetos de Reabilitação. 



ORADORES 

Daniel Oliveira Profº 
Professor Associado da Universidade do Minho. Os seus principais interesses de investigação estão 

relacionados com o comportamento sísmico, reforço de estruturas de alvenaria e construção em 

terra. 

Participou em inúmeros projetos de investigação no domínio do comportamento de construções 

tradicionais de alvenaria, foi supervisor de mais de 50 alunos de mestrado e doutoramento, e autor 

de dezenas de publicações científicas na área do comportamento estrutural de construções de 

alvenaria. 

Desenvolveu atividade de investigação e coordenação em 3 comités técnicos da RILEM 

relacionados com o comportamento de estruturas de alvenaria e construção em terra. É coordenador 

adjunto do mestrado internacional em Análise Estrutural de Monumentos e Construções Históricas 

(SAHC). 

Carlos Chastre Engº  
Licenciado e doutorado em Engenharia Civil e mestre em Engenharia de Estruturas. Professor do 

Departamento de Engenharia Civil da Universidade NOVA de Lisboa e Investigador no CERIS. 

Diretor do Laboratório de Estruturas da Universidade NOVA. Membro da Comissão 6 da fib 

(International Federation for Structural Concrete) e dos grupos de trabalho GT2 e GT4 do IPQ. 

Integra várias comissões editoriais de revistas científicas e congressos internacionais. Desenvolve 

investigação nas áreas de reabilitação de estruturas de betão e de alvenaria, reforço com compósitos 

de FRP e pré-fabricação de estruturas, com especial ênfase no comportamento dos materiais e das 

ligações estruturais. É autor de mais de uma centena de publicações científicos 

(http://docentes.fct.unl.pt/carloschastre/), tendo orientado diversas teses de mestrado, doutoramento 

e pós-doutoramento.  Venceu o Prémio Nacional BES Inovação na área de Novos Materiais e 

Tecnologias Industriais em 2009. 



ORADORES 

Paulo Lourenço Profº 
Professor catedrático do Departamento de Engenharia Civil da Universidade do Minho. Responsável 

do Grupo de Estruturas e Co-Diretor do Instituto para Sustentabilidade e Inovação em Estruturas de 

Engenharia (www.isise.net). Interesses na área dos ensaios não destrutivos, técnicas avançadas de 

análise numérica e experimental, técnicas de reforço inovadoras e engenharia sísmica. É 

especialista em conservação de construções antigas e trabalhou como consultor em mais de 100 

monumentos em Portugal e no estrangeiro. Consultoria e projeto em reparação e reforço de 

estruturas, e em alvenaria estrutural e não estrutural, incluindo 3 estádios do Euro 2004. 

Coordenador do Mestrado Europeu Erasmus Mundus em Análise Estrutural de Monumentos e 

Construções Históricas (www.msc-sahc.org). Editor do International Journal of Architectural Heritage. 

Humberto Varum Prof.º  
Professor Catedrático da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. De 1997 a 2014 

desenvolveu as suas atividades docentes e de investigação no Departamento de Engenharia Civil da 

Universidade de Aveiro. Desde 2010 é Honorary Lecturer na University College of London (UCL), 

Reino Unido. Desde julho de 2016, é Visiting Professor na Universidade de Fuzhou, China. 

É Membro Integrado da Unidade de Investigação “CONSTRUCT, Instituto de I&D de Estruturas e 

Construção”. 

Os seus principais interesses de investigação estão centrados na avaliação, reabilitação e reforço 

sísmico de estruturas. 

É membro da Direção do Instituto da Construção, da Universidade do Porto. É Expert Member do 

ISCEAH (International Scientific Committee of Earthen Architectural Heritage), desde 2011. É 

membro da Rede Ibero-Americana PROTERRA, desde 2012. 

Participou em várias missões de reconhecimento pós-sismo, nomeadamente em L’Aquila (Itália, 

2009), Lorca (Espanha, 2011), Emília-Romanha (Itália, 2012) e Gorkha (Nepal, 2015). 



ORADORES 

Rui Silva Prof.º 
Investigador de Pós Doutoramento do “Institute for Sustainability and Innovation in Structural 

Engineering” (ISISE) do Departamento da Engenharia Civil da Universidade do Minho. Possui o grau 

de Doutor em Engenharia Civil, atribuído pela Universidade do Minho e pela Universidade Católica 

de Leuven (KU Leuven), com a tese intitulada “Reparação de construções de terra por meio de 

injeção de caldas”. 

Os seus interesses de investigação relacionam-se principalmente com a caraterização, modelação, 

reforço e reparação de construções em terra. Tem-se dedicado à investigação da injeção de caldas 

na reparação e consolidação de alvenaria antiga e construções de terra. Interessa-se também pelo 

desenvolvimento de materiais sustentáveis, nomeadamente à base de ligantes geopoliméricos. É 

atualmente autor de vários artigos em científicos sobre estes temas. 


