Comissões
e Secretariado
do 4.º CIHEL

Concurso de Arquitetura para
Trabalhos Académicos sobre
Habitação

No âmbito do CIHEL será realizado um concurso para trabalhos de
alunos de Escolas de Arquitetura. O regulamento do concurso será
divulgado em breve no Site do 4.º CIHEL.
Presidente do Júri do Concurso: Paulo Tormenta Pinto
No âmbito do CIHEL estão previstas exposições e uma pequena
Feira do Livro de Arquitetura

Entrega de Comunicações

Entrega das comunicações completas (revistas), apenas para o
mail comunica4cihel@gmail.com; e inscrição obrigatória dos comunicantes até 15 de dezembro de 2016 (prazo máximo).
Regras de elaboração e edição de comunicações disponibilizadas
no site da Conferência.
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4º CIHEL
Congresso
Internacional da
Habitação no Espaço
Lusófono

Porto - 5 e 6 de março 2017
Conferências Auditório Biblioteca Municipal Almeida Garrett
Covilhã - 7 a 10 de março 2017
Congresso Universidade Beira Interior

Semana
CIHEL2017

Informações e contatos
www.4cihel2017.ubi.pt
e na revista/blog Infohabitar
Secretariado do 4.º CIHEL: geral4cihel@gmail.com
Correspondência, ao cuidado de:
Prof.ª Inês Daniel de Campos
UBI, Departamento de Engenharia Civil e Arquitetura
Calçada Fonte do Lameiro, 6201-001 Covilhã
Tel. 275 329 722 extensão 3722

1ª Conferência CIHEL, com Visitas
Porto, 5 e 6 de março de 2017

Ilustração: Maria Abreu / Design: CNLL

Khaled Ghoubar, dinamizador do CIHEL desde a sua primeira hora
e Professor Titular (Ap) da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
da Universidade de São Paulo, escreveu sobre o “CIHEL” que «…a
discussão da questão habitacional será muito bem vinda, ainda
mais quando tratada dentro de um território transnacional … Esse
caráter transnacional, unificado pela cultura portuguesa ... é a
pedra fundamental na construção de laços mais fortes e duráveis
de cooperação técnica e econômica de todos os tipos, não só a
habitacional que aqui nos interessa como assunto central. Mas
esta centralidade do tema habitacional do CIHEL jamais será
exclusiva, pois o projeto habitacional envolve toda a gama de
agentes sociais, políticos e econômicos para a sua concepção,
execução e consumo…».

Comissão de Honra
Presidente: António Carreto Fidalgo, Reitor da UBI
Comissão Científica do 4.º CIHEL
Presidente: Carlos Almeida Marques
Comissão Organizadora da Semana CIHEL2017
António Baptista Coelho [DECA-UBI, CIARCHE-UBI, CIHEL, GHabitar]
Carlos Almeida Marques [CIHEL, ISCSP, CAPP, CIAUD]
Carlos Nuno Lacerda Lopes [CIAMH-FAUP, CIHEL, GHabitar]
Inês Daniel de Campos [DECA-UBI, CIARCHE-UBI, CIAUD]
José António Ferreira [Domus Social, EM – CMPorto, CIHEL]
Rogério Galante [DECA-UBI, CIARCHE-UBI]
Colaboração: Sabine De Paris [CIAMH-FAUP]
Secretariado Permanente do CIHEL
Coordenador: António Baptista Coelho
Comissão Dinamizadora Internacional
Presidente: Miguel Moreira Pinto

A Cidade Habitada

Paragem/Visitas livres			
Viseu, 7 de março de 2017
4.º Congresso CIHEL			
Covilhã/UBI, 8 e 9 de março de 2017
Visitas – Aldeias Históricas e do Xisto/
CM Fundão, 10 de março de 2017

Organização

O 4.º CIHEL irá proporcionar a discussão do tema/título geral
“A CIDADE HABITADA”, e será estruturado nas seguintes seis
matérias principais: assentamentos humanos, modos de habitar,
modelos de urbanização nos espaços da lusofonia, novas territorialidades e áreas de alta e baixa densidade reabilitação urbana,
resiliência na construção.

Principais Apoios e Patrocínios

Inscrições
Abertura das inscrições: novembro de 2016
Apontam-se, como limites estimados para as inscrições no CIHEL
2017 com custos reduzidos (a realizar até 11 de fevereiro às 23h59)
os seguintes valores: 250,00 € (4.º CIHEL na UBI/Covilhã e visita a 10
de março); e 350,00 € (1as Conferências CIHEL, 4.º CIHEL e visitas).

O CIHEL – Congresso Internacional da Habitação no Espaço
Lusófono – é um fórum sociotécnico transnacional e falado em
português, dirigido para a construção de laços fortes de cooperação técnica e económica na grande área temática do habitat
humano, seja pela realização em vários países da CPLP dos próximos congressos, seja pelo desenvolvimento continuado de outras
atividades com utilidade científica, cultural e socioeconómica; e
nesta perspetiva a Semana CIHEL 2017 inova na promoção das
1.ºas Conferências CIHEL, a realizar no Porto, dedicadas à discussão de uma temática específica por palestrantes convidados e
associadas a visitas técnicas.

Parceiros Institucionais e Organizativos

As inscrições serão feitas em ficheiro na WWW, a disponibilizar,
muito em breve. Inscrição com desconto: até 30 de janeiro de 2017

Official Carrier

www.4cihel2017.ubi.pt

www.4cihel2017.ubi.pt

O CIHEL tem servido como plataforma de discussão e divulgação
de muitas das melhores experiências habitacionais, citadinas e
territoriais no mundo da lusofonia, ajudando a evitar a repetição,
em determinadas realidades nacionais e geográficas, de soluções
problemáticas, já aplicadas em outras realidades nacionais e geográficas, onde se fala a mesma língua e onde haverá, no mínimo,
uma significativa base cultural comum.

1a Conferência CIHEL

Paragem/Visitas livres

Porto, 5 e 6 de março de 2017

Viseu, 7 de março de 2017

//Dia 5 de março 2017
Visitas guiadas a conjuntos habitacionais no Porto
Habitação Cooperativa e Pública Domus Social

Viseu, paragem para receção na Câmara Municipal de Viseu e
visitas livres no Centro Histórico. Saída para a Covilhã

4.º Congresso CIHEL

//Dia 6 de março 2017
Início da 1a Conferência CIHEL

Covilhã, 7 a 9 março 2017

/ Conferência

“A Cidade Habitada
na América do Sul (Brasil)”
Héctor Vigliecca
Apresentação: Carlos Almeida Marques
Lançamento de livros, Visita a exposição,
Feira de livro, Apresentação de Posters
/ Mesa Redonda

A Cidade Habitada
e a Cidade por Habitar
Moderador: Valdemar Cruz (Expresso)
António Figueiredo, Pedro Ramalho, Vítor Abrantes
/ Mesa Redonda

“Novos e Velhos Modos de Habitar”
Moderador: Nuno Lacerda Lopes
Nuno Brandão Costa, Álvaro Domingues,
Virgílio Borges Pereira, Paulo Tormenta Pinto
/ Mesa Redonda

“A Construção do Habitar”
Moderadora: Manuela Álvares
Luis Soares Carneiro, Francisco Barata Fernandes,
Ricardo Carvalho, Ana Vaz Milheiro
Lançamento de livros, Visita a exposição,
Feira de livro, Apresentação de Posters
/ Conferência

“A Cidade Habitada na Europa
do Sul (Portugal)”
RaÚl Hestnes Ferreira
Apresentação: Manuel Correia Fernandes

Temas do 4.º CIHEL
ASSENTAMENTOS HUMANOS
Futuros urbanos e novidade da tradição, estratégias sensitivas
para o desenvolvimento urbano, as novas agendas do habitat
humano entre a formalidade e a informalidade.
Alguns subtemas possíveis: imagem e vitalidade urbanas; desenvolvimento social e urbano; planeamento estratégico e habitat
humano; intervenções habitacionais e de regularização urbana
em zonas informais e precárias; intervenções habitacionais de
emergência.
MODOS DE HABITAR
As casas do futuro e a sustentabilidade dos padrões de consumo
e produção de cidade e de proximidade; as novas necessidades,
soluções e tipologias na habitação.
Alguns subtemas possíveis: aspetos associados à história,
teoria e crítica do habitat humano, e com expressiva aplicação
na atualidade; habitação de interesse social e adequação aos
habitantes; inovação sustentada nas soluções habitacionais e na
adequação a novos grupos sociais/etários carenciados; Integração
da Habitação de Interesse Social
MODELOS DE URBANIZAÇÃO NOS ESPAÇOS DA LUSOFONIA
Entre políticas públicas de habitação, mercado imobiliário e o que
pensamos sobre habitação e cidade; opções entre Estado regulador e Estado construtor.
Alguns subtemas possíveis: convergências e divergências entre a
gestão e o planeamento das cidades; papéis do Estado, do setor
cooperativo e do mercado imobiliário na promoção de habitação;
o direito a uma habitação adequada a preços acessíveis; habitat
humano e participação popular.

//Dia 7 de março 2017
Abertura institucional do 4.º CIHEL e Sessão de boas-vindas à UBI
NOVAS TERRITORIALIDADES E ÁREAS DE ALTA E BAIXA
DENSIDADE
Processos transformativos da cultura, da paisagem e do ambiente;
estratégias territoriais para um desenvolvimento integrado; novas
territorialidades, entre litoral e interior; áreas de alta e baixa
densidade.
Alguns subtemas possíveis: habitar, território e memória; tirar
partido do afastamento metropolitano e da identidade local; estratégias integradas para a vitalização de áreas de baixa densidade; a
opção densificação e os seus suportes arquitetónicos – oportunidades e ameaças.
REABILITAÇÃO URBANA
Identidade, património e vitalidade urbana; adequação entre oferta
e procura habitacional em diversas zonas da cidade; usos mistos e
inovação tipológica em edifícios; reabilitação integrada de espaços
de uso público.
Alguns subtemas possíveis: soluções urbanas de valorização
do património material e imaterial local e regional; integração da
reabilitação urbana e habitacional; relação entre reabilitação e
procura habitacional; opções entre reabilitar para o habitante e/
ou para o turista; aspetos que influenciam o custo da reabilitação
construtiva.
RESILIÊNCIA NA CONSTRUÇÃO
Economia social no setor da construção; novos processos e ferramentas de projeto de arquitetura; objetivos de saúde e conforto
na construção; equilíbrio entre durabilidade, custo e qualidade na
construção.
Alguns subtemas possíveis: novas soluções de projeto de
Arquitetura (ex., BIM); aprofundamento dos relevantes aspetos de
saúde e conforto ambiental na construção do habitat humano; novas soluções construtivas e respetivos reflexos socioeconómicos;
aspetos a destacar na construção habitacional em situações de
escassez e especificidade de recursos; inovação na relação entre
projeto, tecnologia e custos na construção.

//Dia 8 de março 2017

Sessões temáticas simultâneas
/ Mesa Redonda

Território
Moderador: Nuno Francisco (Prof. UBI, Diretor Jornal do Fundão)
Eugénio Soriano (Prof. Universidade Complutense de Madrid)
Héctor Vigliecca (Prof. Arquiteto e Urbanista, São Paulo)
Paulo Fernandes (Presidente C.M. Fundão)
//Dia 9 de março 2017

Sessões temáticas simultâneas
/ Mesa Redonda

Habitat Humano
Moderadora: Angélica Benatti Alvim (Prof. Dir. FAU-Universidade
Presbiteriana Mackenzie, São Paulo)
Jaime Comiche (Prof. Arq. Coordenador da Ordem dos Arquitectos
de Moçambique)
Leandro Medrano (Prof. Arq. Diretor Revista Pós FAU –
Universidade de São Paulo)
Vítor Reis (Arquiteto, Presidente do Instituto da Habitação e
Reabilitação Urbana)
Encerramento do 4.º CIHEL

Visitas – Aldeias Históricas
e do Xisto/CM Fundão
10 de março de 2017
Fundão, sessão de boas-vindas pela CM do Fundão n’A Moagem
- Cidade do Engenho e das Artes; apresentação das “Aldeias
Históricas de Portugal” e das “Aldeias do Xisto”
Visita a Castelo Novo (Aldeia Histórica)
Visita a Janeiro de Cima (Aldeia do Xisto)
Retorno à Covilhã e conclusão dos trabalhos do Congresso

