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18 a 20 de Maio de 2010
centro de congressos, IST, Departamento de Engª Civil e Arquitectura

enquadramento
O sistema LiderA tem vindo a ser utilizado como base para apoio ao
desenvolvimento dos projectos sustentáveis, na procura de soluções ambientais
e na avaliação e certificação da sua sustentabilidade. A sustentabilidade começa
a ser encarada como uma oportunidade para criar ambientes construídos
de maior desempenho e que assegurem a criação de valor para o ambiente
construído e para os diferentes agentes envolvidos.
Nesse sentido, o tema do congresso LiderA 2010, que se realiza nos dias 18 a
20 de Maio de 2010 no Centro de Congressos do IST em Lisboa, assenta no
mote “Criar valor com a sustentabilidade na construção e no imobiliário”.

objectivos
O congresso tem em vista juntar os agentes chaves, incluindo promotores públicos
e privados, assessores do sistema LiderA /projectistas, reguladores, empresas
do sector da construção e demais agentes interessados no sentido de identificar
modos e soluções que criem valor pela sustentabilidade na construção.

patrocinadores:

programa
inscrições em www.lidera.info

18 de Maio de 2010
LiderA como motor da sustentabilidade
9.00 h - 9.30 h - Recepção dos Participantes
9.30 h - 10.00 h - Sessão de Abertura
Engº Carlos Matias Ramos, Bastonário da Ordem dos Engenheiros
Profº João Azevedo, Presidente Dep. Engª Civil e Arquitectura (DECivil, IST)
10.00 h - 10.30 h - Abordagem e aplicação LiderA 2009/2010
Profº Manuel Duarte Pinheiro – Desenvolver e Certificar projectos
sustentáveis (Responsável do Sistema LiderA, DECivil/IST)
10.30 h - 11.00 h - Coffee break | mostra de projectos de Assessores LiderA
11.00 h - 13.00 h - Bom desempenho na sustentabilidade em empreendimentos
públicos e sua certificação pelo LiderA
Enquadramento e moderação: Profº Reais Pinto (Universidade Lusíada)
Drº José Figueira - Definição dos requisitos sustentáveis para o campus da
EPAL (EPAL)
Eng.ª Isabel Policarpo e o Arqt. Filipe Duarte - Centro de Educação Ambiental
(Município de Torres Vedras)
Arqtº Pedro Gouveia e Engº Maria João Cardoso - Centro Escolar de
Santarém (Município de Santarém)
13.00 h - 14.30 h Pausa para Almoço
14.30 h - 16.00 h - Bom desempenho ambiental em empreendimentos privados
e sua certificação LiderA
Enquadramento e moderação: Profº Miguel Amado (FCT / UNL)
Engº João Belas e Engº Pedro Teixeira – Bom desempenho num loteamento
em Belas (Belas Clube de Campo)
Drº Bruno Martins - Bom desempenho na procura da sustentabilidade num
hotel (Vila Galé Albacóra, Tavira)
Engº Miguel Teixeira Pinto - Melhorar o desempenho ambiental no edificado
da restauração – caso McDonalds de Barcelos (MacDonalds Portugal)
16.00 h - 16.30 h - Coffee break | mostra de projectos de Assessores LiderA
16.30 h - 17.30 h - Integrar a perspectiva na reabilitação – reflexão sobre novas
perspectivas e dificuldades
Arqtº Miguel Nery - Norte 41, Sede da Ordem dos Arquitectos da Região
Norte, a perspectiva que se abre com a sustentabilidade (Ordem dos
Arquitectos Secção da Região Norte)
Arqtº Nadir Bonaccorso - Desafios e conceitos para a reabilitação, reflexão
sobre um caso (nbAA)
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19 de Maio de 2010
Promover e produzir com sustentabilidade
9.30 h - Criar valor no imobiliário pela sustentabilidade
Enquadramento e moderação: Drº António Gil Machado (Vida imobiliária)
Profº Francisco Nunes Correia – Desafios da área ambiental e
sustentabilidade nos próximos anos (Instituto Superior Técnico)
Drº Ricardo Guimarães - Que dizem os dados sobre a importância da
sustentabilidade para o imobiliário no futuro (Confidencial Imobiliário)
Drº Gilberto Jordan – Desafios para os empreendimentos privados (Grupo
André Jordan)
11.00 h - 11.30 h - Coffee break | mostra de produtos e serviços da Vida Imobiliária, Confidencial Imobiliário
11.30 h - Financiar e projectar a sustentabilidade
Moderação: Eng.º Filipe Amado, Presidente da Comissão Consultiva dos
Fundos de Investimento Imobiliário da APFIPP - Associação Portuguesa de
Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios
Profº Joaquim Montezuma - Impacte económico da eficiência energética
(ISEG / ImoEconométrics)
Engº Freitas Lopes - Avaliação do imobiliário e sustentabilidade (Instituto de
Desenvolvimento Sustentável Aplicado)
Arqtª Livia Tirone - Criar valor com o projecto sustentável (Iniciativa para a
Construção Sustentável)
Profº Victor Ferreira - Prioridades definidas no programa de acção do cluster
Habitat Sustentável para os incentivos do QREN (Presidente da Plataforma
para a Construção Sustentável - PCS)
13.00 h - 14.30 h Pausa para Almoço
14.30 h - 16.30 h - Criar valor pela sustentabilidade nos produtos
Enquadramento e moderação: Profº Fernando Pinheiro (Faculdade de
Arquitectura, UTL)
Drº José de Matos - A importância do desempenho ambiental e dos
produtos locais (Associação portuguesa de comerciantes de materiais de
construção)
Profº Jorge de Brito - Produtos com conteúdo reciclado e sua aplicabilidade
na construção (DECivil/IST)
Profº Manuel Duarte Pinheiro - Sistema para classificação dos produtos na
dimensão ambiental segundo sistema LiderA (DECivil/IST)
Drº Paulo Bessa – A cortiça como material natural de baixo impacte
(Corticeira Amorim)
16.00 h - 16.30 h - Coffee break | mostra de produtos da Soares da Costa, Sofalca e Isocor
16.30 h - 17.30 h – Debate
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em parceria com a Plataforma para a
Construção Sustentável

20 de Maio de 2010
Novos desafios para criar valor na sustentabilidade - Quase zero
de energia
9.30 h - Desafios da revisão da directiva de certificação energética
Enquadramento e moderação: Profº Victor Ferreira (Plataforma para a
Construção Sustentável)
Drº Alexandre Fernandes - Desafios e passos que se estão a efectuar
(ADENE)
Profº Manuel Pinheiro - Liderar para a sustentabilidade forte na energia.
Quase zero de energia? (DECivil/IST)
10.30 h - 11.00 h - Coffee break | apresentação da Adene e do Sistema de Certificação Energética
11.00 h - 13.00 h - Contributo das componentes
Enquadramento e moderação: Profº Vasco Moreira Rato (ISCTE)
Profº Manuel Correia Guedes - A abordagem bioclimática, contributo do
desempenho passivo (DECivil/IST)
Engº Pedro Jácome de Castro - “Passivhaus” na Alemanha – de “caso de
estudo” a regulamento em apenas 20 anos (Be.ef - Building Efficiency)
Engº Raul Bessa - O contributo dos sistemas para quase zero de energia
(GET – Gestão de Energia Térmica)
Engº Ermida Mano - Contributo da componente solar para atingir o quase
zero de energia no edificado (EDP)
13.00 h - 14.30 h Pausa para Almoço
14.30 h - 16.00 h -Workshop “Edifícios quase zero de energia - que soluções
para criar valor?”
Grupo de trabalho sobre soluções para projecto passivo - Relator: Ordem
dos Arquitectos (*)
Grupo de trabalho sobre soluções e sistemas eficientes - Relator: Ordem
dos Engenheiros (*)
Grupo de trabalho sobre aproveitar as energias renováveis - Relator:
Associação Portuguesa das Energias Renováveis (*)
16.00 h - 16.30 h - Coffee break
16.30 h - 17.00 h – Apresentação das conclusões
17h30 h - Encerramento
Profº António Cruz Serra, Presidente do IST (*)
Profº Manuel Duarte Pinheiro (Responsável do Sistema LiderA, DECivil/IST)
Engª Dulce Pássaro, Ministra do Ambiente e do Ordenamento do Território(*)
(*) Aguarda confirmação
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equipa congresso LiderA 2010:
Manuel Duarte Pinheiro (Coordenação)
Deolinda Chaves | Ana Carina Santos | Manuel Duarte | Ana Sousa | Bruno Xisto | Duarte Nunes | João Soeiro | Madalena Esquivel
em parceria com:
AHP - Associação dos Hotéis de Portugal | Iniciativa da Construção sustentável | Plataforma da Construção Sustentável

