
Lançamento do livro 

“Manual de Manutenção em Edificações. Estudos, técnicas e aplicações” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data:  16 de Novembro de 2022 

Horário: 17h30 às 19h00 

Local: Museu de Engenharia Civil, Instituto Superior Técnico, Lisboa 

 

Palestrantes: Luís Calado; Fernando F. Branco; Tito Lívio Ferreira Gomide e Inês 

Flores-Colen 

 

Abordagem:  

O Manual de Manutenção em Edificações. Estudos, técnicas e aplicações, publicado 

pela Editora Leud (Brasil) e distribuído pela editora Canto Redondo (Portugal), será 

lançado no evento técnico presencial que terá lugar no Museu de Engenharia Civil, do 

Instituto Superior Técnico, onde serão apresentados os principais temas que o livro 

trata. Haverá debate técnico, entre os autores e participantes, sobre a manutenção 

das edificações, sua aplicabilidade e aceitabilidade tendo em vista a utilização prática 

da doutrina na preservação do ciclo de vida dos edifícios.  

 

O livro é resultado da firme parceria técnica luso-brasileira entre a Fundec (Associação 

para a Formação e o Desenvolvimento em Engenharia Civil e Arquitectura), o IST 

(Instituto Superior Técnico de Lisboa), o Instituto de Engenharia e o INBEC (Instituto 

Brasileiro de Educação Continuada), que desde 2015 têm realizado eventos em prol 

do desenvolvimento da Engenharia Diagnóstica, com foco nas investigações técnicas 

dos principais problemas das edificações e demais obras de Engenharia Civil.  

 



Esta parceria evidenciou que o grande fator de destaque na investigação das 

edificações, sem qualquer dúvida, é a manutenção. Os problemas decorrentes de 

eventuais anomalias de projeto, materiais ou execução, ordinariamente, se 

manifestam no início da utilização das edificações, e são tratados e reparados ainda 

na fase de garantia. No entanto, as falhas de manutenção, ou mesmo a sua 

precariedade e ausência, vão se acumulando e causam sérios problemas técnicos, 

sem embargo de graves acidentes, como temos constatado em incêndios, 

desabamentos de prédios e pontes, além de outras ocorrências, muitas com perdas 

humanas significativas. A deficiente ou falta de manutenção mata gente e causa 

prejuízos imensos. Essa realidade precisa de ser enfrentada com objetividade, técnica 

e legal, inclusive no foco de nova legislação. 

 

Este livro conta com o apoio institucional de diversas entidades: IE (Instituto de 

Engenharia do Brasil), Fundec (Associação para a Formação e o Desenvolvimento 

em Engenharia Civil e Arquitectura), APMI (Associação Portuguesa de Manutenção 

Industrial), APFM (Associação Portuguesa de Facility Management), GECoRPA 

(Grémio do Património), LNEC (Laboratório Nacional de Engenharia Civil) e PTPC 

(Plataforma Tecnológica Portuguesa da Construção e Cluster Arquitetura, Engenharia 

e Construção). Também são patrocinadores as entidades: Eztec Empreendimentos e 

Participações S.A.; Gabinete de Perícias Gomide; e Instituto Brasileiro de Educação 

Continuada - INBEC, que aumentam a visibilidade deste projeto. 

 

O manual encontra-se em pré-venda neste link com 15 % de desconto e oferta dos 

portes, até ao dia do lançamento (16 de Novembro de 2022). 

https://www.espacolivro.eu/engenharia/832-manual-de-manutencao-em-edificacoes-

estudo-tecnicas-e-aplicacoes-9788574564135.html 

 

Será enviado em correio editorial registado no dia a seguir ao lançamento, ou poderá 

ser levantado no dia do lançamento. 

 

Contatos: correio@espacolivro.eu ou 917779747.  
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