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Apresentação
O 2.º CIHEL será realizado em Lisboa, no Centro de Congressos do Laboratório 
Nacional de Engenharia Civil (LNEC) de 13 a 15 de março de 2013; em 11 e 
12 de março realiza-se um Workshop de divulgação e discussão dos temas 
do Congresso; e em 16 de março visitas pós-congresso. Durante o Congresso 
decorrerá uma exposição de entidades, serviços e materiais .

Assim se disponibiliza um fórum multidisciplinar de divulgação e discussão das 
matérias ligadas à temática do Congresso

Organização e apoios
O 2.º CIHEL é organizado pelo LNEC, com a colaboração Grupo Habitar e do 
Fundo para o Desenvolvimento das Ciências da Construção com o patrocínio 
e apoio de um número crescente de individualidades e entidades públicas 
e privadas, a divulgar oportunamente e entre as quais se destacam diversas 
entidades ligadas à Cooperação, ao Habitat, à Academia, à Arquitectura/
Urbanismo, à Engenharia e à Construção no âmbito da lusofonia. Registam-se, 
desde já: o Centro de Investigação em Arquitectura e Áreas Metropolitanas, o 
Departamento de Arquitectura e Urbanismo do ISCTE-IUL e a Rede Portuguesa 
para o Desenvolvimento do Território - Instituto do Território (IT).

Tema geral
A temática da “Habitação, Cidade, Território e Desenvolvimento”, a tratar 
no Congresso, é muito útil quando em todos os países da lusofonia há ainda 
críticas carências habitacionais e de ordenamento urbanístico, considerando-
se que vivemos o século das cidades e a influência da construção/reabilitação 
habitacional e de um crescimento urbano ordenado no desenvolvimento 
sustentado de um país, assim como a necessidade de se seguirem soluções 
adequados a cada contexto regional e local.

Estrutura do Congresso
Direção: António Baptista Coelho, António Reis Cabrita e Jorge Grandão Lopes.

Comissão Científica: presidida pelo Arq.º Paulo Tormenta Pinto.

Secretariado Permanente do CIHEL: Ana Vaz Milheiro; Anselmo Cani; António 
Baptista Coelho; António Gameiro; António Reis Cabrita; Estanislau Silva Ferreira; 
Francisco Oliveira; João Filgueiras Lima; José Dias; Khaled Ghoubar; Manuel Correia 
Fernandes; Margarida Louro; Paulo Tormenta Pinto; Sheila Walbe Ornstein; Teresa 
Madeira; Vasco Rato. 

Comissões do 2.º CIHEL estão a ser concluídas.

Temas a desenvolver no 2.º CIHEL 
por conferencistas e em comunicações
a) Programas e políticas urbanas e habitacionais

b) Cidade habitada, território e ambiente

c) Da urbanidade no espaço público à cidade informal

d) O habitar nas comunidades rurais

e) Da habitação de interesse social à diversificação tipológica

f) Integrar a reabilitação urbana e habitacional

g) Sistemas, processos, tecnologias e materiais de construção

h) Práticas de investigação e intervenção urbana e habitacional

Propostas de comunicações
Os interessados em propor comunicações deverão enviar os respectivos resumos 
até 1 de Julho de 2012, EXCLUSIVAMENTE, para o seguinte endereço electrónico: 
comunicacoes2cihel@lnec.pt , com um máximo de 600 palavras (1 pg. A4), mais nota 
curricular com o máximo de 150 palavras (pormenores no site da Conferência).

Campus do LNEC 
O Campus do LNEC tem excelentes auditórios e acessibilidades – estacionamento 
fácil, próximo do Aeroporto da Portela e a 10 min. a pé de uma estação de Metro – e 
situa-se no centro da cidade no agradável e animado Bairro de Alvalade.

Inscrição e custo
Os custos de inscrição serão, pormenorizados na segunda circular, considerando-se 
condições especiais, designadamente, para estudantes. Registam-se, em seguida, os 
custos (IVA incluído) para o Congresso e o Workshop, para não estudantes:

Congresso: 330 euros • Workshop: 120 euros.

Conjunto Congresso + Workshop: 400 euros.

As inscrições só serão consideradas quando acompanhadas do pagamento, 
o qual poderá ser efetuado por cheque, em nome FUNDCIC – Fundo para o 
Desenvolvimento das Ciências da Construção, ou por transferência bancária para o 
NIB: 001803650020001058222 – NIF: 502972076.


