
Conferência Internacional de Património Vernáculo & Arquitectura de Terra 
 

CIAV2013 | 7ºATP | VerSus 
Vila Nova Cerveira, Portugal 

16-20 Outubro 2013 
 
 
 
Título do artigo:  
Contributo do património vernáculo para a arquitetura sustentável. 
 

Nomes dos autores, instituição e contactos:  
Mariana Correia (1), Gilberto Carlos (2), David Viana (3), Jacob Merten (4), Sandra Rocha (5) 
 
CI-ESG, Centro de Investigação da Escola Superior Gallaecia  
Largo das Oliveiras, 4920-275 Vila Nova de Cerveira, PORTUGAL 
Tel: +351 251 794 054 - Fax: +351 251 794 055 - www.esg.pt/ciesg 
 
(1) marianacorreia@esg.pt (2) gilbertocarlos@esg.pt (3) david.leite.viana@esg.pt 
(4) jacobmerten@esg.pt (5) versus@esg.pt  
 
Tema 6: Educação e Linhas de investigação 
Palavras-chave: Educação, Estratégia, Investigação, e Arquitetura Vernácula 

 
 
Resumo (300 palavras max.) 
(Enquadramento) O CI-ESG tem desenvolvido investigação integrada em programas ibero-
americanos, europeus, ibéricos e nacionais. Cinco indicadores do desenvolvimento de atividade 
científica demonstram consistência e estratégia na investigação realizada. No âmbito de uma 
maior conexão e transversalidade entre as linhas de investigação e os campos de estudo do CI-
ESG, os IR do Centro de Investigação têm procurado identificar lacunas no conhecimento e 
definir linhas de ação para a sua abordagem.  
 
(Âmbito/Fundamentação) Na definição do estado da arte do património vernáculo, verificou-se 
a quase inexistência da investigação sobre a relação da arquitetura vernácula, com a 
arquitetura contemporânea e sustentável. Em geral, os métodos e estratégias da arquitetura 
vernácula são subvalorizados e não são considerados na edificação contemporânea. A 
identificação desta lacuna e a revisão da literatura respetiva, contribuíram para definir o 
sucesso da candidatura do projeto de investigação VerSus - Contributo do Património 
Vernáculo para a Arquitetura Sustentável, ao programa europeu Cultura 2000 
(www.esg.pt/versus). 
 
(Objectivos do artigo) O presente artigo estabelece a correlação do estado da arte do 
património vernáculo e da arquitetura sustentável no âmbito da problemática identificada, 
fundamenta a investigação realizada e a parceria europeia instituída, designa as atividades 
científicas estabelecidas, metodologia de investigação em desenvolvimento, e os resultados 
previstos na resposta aos objetivos estabelecidos.  
 
(Métodos de investigação) No primeiro ano do projeto será realizada recolha de dados, 
identificação de bibliografia específica, interpretação e análise comparativa dos dados 
coletados, estabelecimento de critérios de seleção e definição dos procedimentos de 
investigação a seguir. Esta fase requer uma análise metodológica da informação coletada, bem 
como a produção de dados consistentes. Cruzar os resultados das missões, com os resultados 
emergentes da revisão de literatura, permitirá uma análise científica abrangente do estado da 
arte. 
 
(Contributo para o conhecimento) O projeto europeu de investigação VerSus irá contribuir na 
identificação de recursos, representados pela Arquitetura Vernácula, como potencial 
significativo para definir princípios, aplicáveis na Arquitetura Contemporânea de âmbito 
sustentável. 
 
 
(Nota 1: Comentários do Comité Organizador encontram-se a azul)  


