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Descrição do tema de trabalho e objectivos:

A durabilidade das construções é um campo com cada vez maior importância no domínio da
sustentabilidade, pois surge associada a uma melhor gestão de recursos (matéria e energia, por exemplo)
ao longo do tempo. No entanto, a maior parte dos estudos sobre a vida útil das construções tende a centrarse em aspectos pontuais destas (por exemplo, a durabilidade de caixilharias ou de fachadas), a tal ponto
que actualmente não se conhece realmente qual a longevidade real das construções.
No estudo proposto pretende-se escolher uma zona bem determinada da cidade de Lisboa e estudar qual a
taxa de sobrevivência das edificações aí construídas ao longo do tempo, isto é, quais as que ultrapassam
determinados patamares de vida útil e, simultaneamente, quais as que foram demolidas e porquê.
Objectivos:

Conhecer a taxa de sobrevivência de edifícios numa área bem determinada da cidade de Lisboa (ex.
determinados quarteirões da Av. da Liberdade). Identificar as características das construções com maior
longevidade e quais os factores que conduziram à demolição e substituição das restantes.
Metodologia:

O aluno deverá fazer um trabalho de campo com base na situação existente e cruzar esta informação com
dados de arquivo para conhecer quais as construções que existiram na área de estudo, as respectivas
características e porque foram substituídas. Para cada caso deverá ser feita uma análise construtiva e
funcional e uma síntese das razões do seu sucesso ou demolição.
Para tal, o candidato deverá ter boa capacidade de recolha e tratamento de informação, boa capacidade de
análise e sistematização de dados.
Temas teóricos de referência:

Vida útil das construções
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