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ENQUADRAMENTO

OBJECTIVOS

METODOLOGIA

A construção de edifícios é um dos sectores da economia com maior
impacto sobre o ambiente. De facto, se é grande o impacto durante a
construção de edifícios, é maior ainda durante a sua exploração ou
utilização ao longo dos anos, sobretudo em termos do consumo de
energia. Este impacto é agravado pelas deficiências de origem e pela
obsolescência dos edifícios e, em particular das suas instalações e
sistemas.

É portanto, necessário reduzir os impactos ambientais dos edifícios
existentes através da sua reabilitação energética. A directiva
comunitária sobre o desempenho energético de edifícios e a
regulamentação nacional dela decorrente apontam já nesse sentido,
contendo disposições dirigidas aos edifícios existentes.

A reabilitação energética dos edifícios existentes visa racionalizar o
consumo de energia e melhorar a qualidade térmica, ou seja, conferir a
esses edifícios um desempenho energético idêntico ao de um edifício
novo para o mesmo fim.

Através desta nova vertente da reabilitação, contribui-se não só para a
redução da factura energética e dos impactos ambientais em cadeia
associados ao consumo de energia, mas também para a preservação
do carácter e a ambiência das nossas cidades.

Promover e divulgar as boas práticas no âmbito da reabilitação
energética dos edifícios existentes, tendo em vista a eficiência
energética, a racionalização do consumo de energia através da
melhoria da qualidade térmica desses edifícios.

Pôr em evidência as vantagens de um serviço “chave-na-mão”,
integrando agentes com adequada qualificação e capacidade de
coordenação das diferentes fases de intervenção, desde a inspecção e
diagnóstico, passando pelo projecto até à execução em obra.

O seminário terá uma dinâmica activa e participativa através de casos
práticos (estudo de casos), partilha de experiências e debate.

Entrada gratuita
Inscrição necessária
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PROGRAMA

08:30 - 09:00 Recepção dos participantes

09:00 - 09:30 Boas vindas e enquadramento
Prof. Carlos Martins - UAlg

09:30 - 10:00 Acaminho do desenvolvimento sustentável
Prof. Hélder Spínola - Quercus

10:00 - 10:45 Aspectos construtivos da reabilitação
energética dos edifícios
Eng.º Vítor Cóias - Grupo Stap

10:45 - 11:15 Pausa para café

11:15 - 12:00 Edifícios, energia e ambiente.
Reabilitação das instalações e sistemas
de climatização dos edifícios
Prof. Eduardo Oliveira Fernandes - FEUP

12:00 - 12:30 Debate
Moderador: Prof. Carlos Martins

12:30 - 12:45 Encerramento
Prof. João Guerreiro* - Reitor da UAlg

DESTINATÁRIOS

*Orador a confirmar.

Técnicos das câmaras e responsáveis de entidades que possuem
imóveis com necessidade de terem o seu desempenho energético
corrigido: hotéis, condomínios, residências de prestígio, instalações de
resorts, edifícios de serviços, edifícios das autarquias.

PARCERIA:

Oz - Diagnóstico, Levantamento e Controlo de Qualidade em Estruturas e Fundações, Lda.
R. Pedro Nunes, 45 - 1º esq. 1050 - 170 Lisboa

Tel: 213 563 371 Fax: 213 153 550
www.oz-diagnostico.pt   email: ger@oz-diagnostico.pt

-

INSCRIÇÕES:

SECRETARIADO:

As inscrições devem ser feitas através do preenchimento da ficha de inscrição disponível
em e e do respectivo envio por e-mail ou fax.

Neusa Santiago - tel: 213 563 371 - fax: 213 153 550 - e-mail: nscruz@oz-diagnostico.pt

www.oz-diagnostico.pt www.gecorpa.pt
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