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Dados do proponente

Applicants identification

Nome Name*
Helena Silva Barranha Gomes e Ana Paula Patrício Teixeira Ferreira Pinto França de
Santana
Email*
helenabarranha@tecnico.ulisboa.pt, ana.santana@tecnico.ulisboa.pt

Prática Proposta Proposed Practice
Designação da Prática Practice name*
Conservação e Restauro: abordagens, projectos e obras

Sítio da Internet da Prática

Practice internet site

Seleção da Área Temática Subject Areas Selection
Identificação da área temática em que se insere a Prática, de acordo com o Plano
Estratégico do IST Identification of the subject area in which the Practice is inserted, according to the IST Strategic Plan
Educação Superior Higher Education

Implementação da Prática (2000 caracteres)
Practice Implementation (2000 characters)
Descrição da implementação da prática: ações, calendarização e recursos aplicados
Description of the implementation of the practice: actions, schedules and resources applied *
A prática “Conservação e Restauro: abordagens, projectos e obras” é suportada por um
conjunto de visitas de estudo e conferências e constitui uma componente fundamental
da UC de Teoria da Conservação e Restauro (TCR), que faz parte do plano de estudos
do 4.º ano (2.º semestre) do Mestrado Integrado em Arquitectura do IST e da sua
avaliação contínua. Embora, em anos lectivos anteriores, se tenham realizado
iniciativas relacionadas com visitas e conferências, a partir de 2014-15 o programa e o
método de avaliação da unidade curricular foram revistos e actualizados, com o
objectivo de reforçar e dinamizar o potencial didáctico desta componente. Desde então,
têm sido realizadas, em média, cinco a seis visitas de estudo e conferências. Cada
aluno selecciona uma das actividades em que participou e elabora um relatório, que
tem um peso de 25% na nota final da disciplina, no qual procede à análise e discussão
do tema com a devida fundamentação teórica e bibliográfica.
Para além de viabilizarem uma articulação entre a teoria e a prática, estas actividades
proporcionam aos alunos um contacto directo com diferentes profissionais, bem como
com obras concluídas e em curso de conservação e/ou reabilitação de edifícios,
conjuntos ou sítios com valor patrimonial. Potencia-se, assim, a articulação e a
consolidação dos conhecimentos transmitidos nas aulas e, ao mesmo tempo, procurase sensibilizar os alunos para a complexidade e a interdisciplinaridade dos problemas
inerentes a qualquer intervenção, pondo em evidência diversos critérios deontológicos,
conceptuais, culturais, materiais e tecnológicos.
Esta prática de ensino tem também permitido o envolvimento e a interacção dos alunos
portugueses e estrangeiros com a realidade de várias instituições culturais com
responsabilidade na gestão do património cultural português (museus, palácios, DGPC,
PSML, entre outras). No tópico seguinte, indicam-se alguns exemplos de visitas de
estudo e conferências realizadas até ao momento.

Resultados Alcançados (3000 caracteres)
Results Achieved (3000 characters)
Descrição dos resultados obtidos em relação aos objetivos previstos, incluindo as
alterações introduzidas durante a execução da prática. É valorizada a apresentação de
dados qualitativos e quantitativos que demonstrem o cumprimento dos objetivos
Description of results obtained vis-à-vis the objectives envisaged, including changes brought in during practice implementation. The
presentation of qualitative and quantitaive data that shows objective compliance is appreciated. *

Nos cinco anos lectivos considerados para efeitos desta candidatura, organizaram-se
10 visitas de estudo e 19 conferências no âmbito unidade curricular de TCR. No seu
conjunto, estas actividades mobilizaram cerca de 350 alunos, incluindo muitos
estudantes estrangeiros em programas de mobilidade.
Ano lectivo

Alunos inscritos em TCR

Alunos que participaram

2014-15

68

61

2015-16

88

78

2016-17

92

78

2017-18

77

69

2018-19

75

62

Total

400

348

A prática “Conservação e Restauro: abordagens, projectos e obras” tem procurado
abranger um leque tão diversificado quanto possível de problemas e perspectivas.
Simultaneamente, estas iniciativas pretendem alargar o horizonte da formação
académica, criando oportunidades de comunicação com instituições relevantes no
domínio do património cultural, assim como gabinetes de arquitectura e empresas de
conservação e restauro.
O programa de visitas de estudo incluiu os seguintes imóveis classificados: Castelo de
São Jorge, Lisboa (com a colaboração dos Arqs. Victor Mestre e Sofia Aleixo, 2015);
Teatro Thalia, Lisboa (visita conduzida pelo Arq. Gonçalo Byrne, 2016); Palácio
Nacional de Queluz (2015 e 2016); Castelo dos Mouros, Sintra (2017); Fundação Arpad
Szenes - Vieira da Silva, Lisboa (2017); Convento Capuchos, Sintra (2018); Sé
Catedral, Lisboa (visita conduzida pelo Eng. Bessa Pinto, 2018); Museu de Lisboa Palácio Pimenta (com a participação da Directora do Museu, Dr.ª Joana Sousa Morais,
2018); Colégio/Antigo Convento do Bom Sucesso (visita conduzida pela Directora do
Colégio, Dr.ª Ana Mariz Fernandes e pelo Arq. Manuel Lapão, 2019).
Entre as conferências realizadas destacam-se, todos os anos, as aulas abertas com o
Professor António Lamas, actualmente jubilado, que criou a unidade curricular de
Conservação e Restauro no DECivil do IST e cujo percurso profissional foi marcado por
diversos cargos dirigentes em instituições de referência no panorama cultural
português. Nos cinco anos em apreço, as palestras com o Professor António Lamas

têm tido um excelente impacto no processo de aprendizagem dos alunos, facilitando
também a transferência de conhecimento entre gerações.
As conferências organizadas no âmbito de TCR envolveram não só oradores
portugueses mas também convidados estrangeiros, aproveitando a sua estadia em
Lisboa para outros eventos como aconteceu, por exemplo, em 2017, com as
Professoras Giselle Beiguelman (Faculdade de Arquitectura e Urbanismo da
Universidade de São Paulo) e Cristina Jover (Universitat Politècnica de Catalunya,
Barcelona). Importa ainda mencionar as iniciativas promovidas em parceria com a
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, ao abrigo
do protocolo de colaboração anteriormente celebrado entre aquela instituição e o IST.
Neste contexto, salientam-se as conferências com Annika Gunnarsson (curadora do
Moderna Museet de Estocolmo, 2017) e com o Arq. João Herdade (Direcção-Geral do
Património Cultural, 2019).

Avaliação e Monitorização (2500 caracteres)
Evaluation nad Monitoring (2500 characters)
Descrição do processo de avaliação e monitorização da prática e propostas de
melhoria identificadas e introduzidas Description of the process of evaluation and monitoring of the practice and
improvement proposals identified and introduced *
A monitorização e avaliação da prática “Conservação e Restauro: abordagens,
projectos e obras” de TCR decorrem em vários momentos e sob diferentes
perspectivas. Em termos do possível impacto destas actividades no sucesso académico
dos alunos, os resultados obtidos na avaliação dos relatórios e na percentagem de
aprovação constituem indicadores muito positivos e estáveis, como demonstra o
resumo nos cinco anos em causa. Muito embora seja exigido aos alunos uma nota
mínima de 9,5 valores na avaliação por exame, o valor médio da taxa de aprovação no
período em causa foi superior 70%.
Teoria da Conservação e do Restauro – 2014 a 2019
Ano lectivo

Nota média dos
relatórios

% Aprovação

Nº alunos 1ª
inscrição

2014-15

14,1

71

54

2015-16

13,7

86

77

2016-17

13,3

72

83

2017-18

13,9

69

64

2018-19

13,1

68

68

A eficácia da prática de ensino adoptada em TCR tem também sido monitorizada
através da recurso a questões específicas incluídas nos exames, para as quais a
participação nas visitas de estudo e conferências tenham sido importantes para
aprofundar e/ou exemplificar conteúdos leccionados em sala de aula.

Paralelamente, constata-se que estas iniciativas têm contribuído decisivamente para o
sucesso da unidade curricular, que tem vindo a atrair um número crescente de alunos
estrangeiros, como é evidenciado através do número de alunos em primeira inscrição.
Esta percepção é também confirmada pelos resultados dos inquéritos aos alunos, no
quadro do sistema de Garantia de Qualidade das Unidades Curriculares (QUC). Com
efeito, ao longo destes cinco anos, a UC tem obtido óptimas classificações (entre 8 e 9
pontos) nos principais parâmetros e, nos anos lectivos 2016-17 e 2018-19, as docentes
foram distinguidas como Docentes Excelentes.
No que respeita a hipóteses de melhoria, equaciona-se actualmente a criação de um
grupo de partilha de relatórios num sítio da Internet com o objectivo de aumentar a
visibilidade destas iniciativas, permitir um maior envolvimento dos alunos e promover a
análise e discussão dos temas e casos abordados nas visitas e conferências. Para
além de estimular o debate sobre os temas e projectos em estudo, esta plataforma
permitirá identificar, de um modo mais directo e atempado, problemas e intervenções
que os alunos considerem importante analisar, no âmbito da UC

Carácter Inovador e Transferibilidade (2500 caracteres)
Inovativ Character and Transferability (2500 characters)
Descrição dos aspetos inovadores da prática em termos internos (no IST) e externos
(ensino superior), bem como dos elementos que possam ser replicados num contexto
diferente e eventuais recomendações a ter em conta num exercício de benchmarking
Description of innovative aspects internally (at IST) and externally (higher education), as well as aspects that may be replicated in a
different context and any recommendations to be taken into account in any benchmarking exercise. *

A prática “Conservação e Restauro: abordagens, projectos e obras” adoptada
semestralmente e suportada por visitas de estudo e conferências, levado a cabo desde
o ano lectivo 2014-15, teve e tem um carácter inovador no IST, ao preconizar uma
abordagem transdisciplinar em que se cruzam as ciências, as humanidades e as artes.
Através do contributo de vários especialistas convidados, procura-se fomentar uma
visão integrada do património cultural e da prática da conservação e do restauro,
cruzando a arquitectura, a arquitectura paisagista, a arqueologia, a engenharia civil, a
gestão cultural, as ciências do património, a museografia e a história da arte. A
liberdade conferida aos alunos de escolherem a visita de estudo ou a conferência sobre
a qual pretendem apresentar o relatório, e o facto da sua entrega ocorrer até 15 dias
após a realização da visita da actividade, promovem a avaliação contínua, facilitam a
gestão individual dos compromissos académicos dos alunos durante o semestre e a
sua motivação para aprofundar temas por eles seleccionados. Neste sentido, a prática
pedagógica em causa antecipou alguns dos Princípios Orientadores para a
Reestruturação dos cursos de 1º e 2º ciclo do IST, que será implementada no IST em
2021-2022.
A prática de ensino adoptada em TCR, na sua componente de visitas de estudo e
conferências, tem elevada sustentabilidade e replicabilidade, dado que pode ser
concretizada sem a necessidade de recursos adicionais relevantes e pode ser
facilmente transposta para outras unidades curriculares mediante o ajustamento do
número, dos temas das actividades, das entidades/empresas envolvidas, das áreas
científicas, dos especialistas e profissionais envolvidos na sua concretização. O formato
de relatório e o respectivo peso na avaliação final dos alunos podem também ser
adaptados aos objectivos de cada UC.
A ser replicada esta práctica em outras UCs, recomenda-se que seja efectuado, em
sala de aula, o prévio enquadramento e articulação dos conteúdos leccionados com as
visitas de estudo e conferências a realizar. A monitorização da implementação desta
prática de ensino poderá ser efectuada através: da análise da participação dos alunos
nas acções organizadas; do acompanhamento do desenvolvimento dos relatórios, para
garantir adequada análise e discussão do tema em causa; da reacção/comentários dos
alunos; da classificação obtida pelos alunos; das taxas de aprovação.

