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Vida Associativa

Reuniu, no passado dia 27 de junho, no 
Sana Reno Hotel, a 35.ª Assembleia-
-Geral ordinária do GECoRPA – Grémio 
do Património. Da ordem de trabalhos 
destaca-se a apresentação do relatório de 
actividades e contas de 2013, aprovado por 
unanimidade, e a eleição dos novos corpos 
sociais para o triénio 2014-2016. 

A única lista candidata apresentou a sua 
proposta de programa de atividades para o 
triénio 2014-2016, que elenca as atividades 
previstas mais relevantes, subsidiárias 

dos grandes objetivos do GECoRPA: 
valorizar a área de intervenção no edificado 
existente em vez da construção nova, 
valorizar as boas práticas, organizar 
seminários promovendo a qualificação dos 
profissionais e das empresas, e ajudar ao 
melhor ordenamento do setor.

Segundo Vítor Cóias, em Portugal o 
setor da construção tem tido um papel 
desproporcionado na atividade económica. 
É necessário um grande esforço de 
redimensionamento e de reconversão do 
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CARGOS CORPOS SOCIAIS REPRESENTANTES

DIREÇÃO

Presidente Vítor Cóias STAP – Reparação Consolidação e Modificação de Estruturas, S.A.

Vogal Filipe Ferreira AOF – Augusto de Oliveira Ferreira & C.ª, Lda.

Vogal josé Borges Construções Borges & Cantante, Lda.

ASSEMBLEIA-GERAL

Presidente Carlos Mesquita OZ – Diagnóstico, Levantamento e Controlo de qualidade em Estruturas e 
Fundações, Lda.

Vice-Presidente Luís Mateus Monumenta – Reabilitação do Edificado e Conservação do Património, Lda.

Secretário Bruno Santos Umbelino Monteiro, S.A.

CONSELHO FISCAL

Presidente Miguel Monteiro 3M2P – Construção e Reabilitação de Edifícios, Lda.

Vogal Efectivo joão Martins jacinto joão Martins jacinto

Vogal Efectivo joão Graça STB – Reabilitação do Património Edificado, Ld.ª

Vogal Suplente Carlos Costa Atelier Samthiago

setor. O País precisa de menos empresas 
de construção e, sobretudo, de melhores 
empresas de construção. A reabilitação não 
pode ser, agora, tratada como uma “tábua 
de salvação” para um setor da construção 
obeso e antiquado.

Terminada a apresentação, procedeu-se à 
eleição, tendo a nova direção sido eleita por 
unanimidade pelos associados presentes. 
A Assembleia encerrou com um louvor à 
Direção cessante.

O GECoRPA na sessão “Industrial Challenges” 
da Conferência Internacional da Alvenaria, Guimarães

O GECoRPA - Grémio do Património foi 
convidado a participar na sessão “Industrial 
Challenges”, que teve lugar no segundo dia 
do 9.º Congresso Internacional da Alvenaria, 
que decorreu de 07 a 09 de Julho na 
Universidade do Minho, em Guimarães.

nomeadamente dos EUA, Canadá, Brasil, 
Itália, Holanda, Bélgica, Reino Unido, 
Espanha e Portugal. A iniciativa foi da 
Escola de Engenharia da Universidade do 
Minho (EEUM), da Sociedade Internacional 
de Alvenaria e do Instituto para a 
Sustentabilidade e Inovação em Estruturas 
de Engenharia (ISISE).

O programa de três dias incluiu sessões 
plenárias e técnicas, uma competição 
científica para estudantes, visitas guiadas, 
um espectáculo no centro de Guimarães, um 
jantar e momentos de convívio.

Esta sessão tinha por objetivo debater 
as tendências e desafios da indústria e 
promover a comunicação entre esta e as 
universidades. O GECoRPA participou, 
focando a necessidade de mudança no 
setor da construção e os desafios que daí 
decorrem para o segmento da alvenaria, 
em resultado do crescente enfoque na 
reabilitação das construções existentes e 
na conservação do património construído 
utilizando esta técnica.

A conferência juntou cerca de 400 
participantes oriundos de vários países, 


