


AS ESTRATÉGIAS

» Novas oportunidades para a construção sustentável «
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PROGRAMA DIA 27 » AS ESTRATÉGIAS

ABERTURA A SUSTENTABILIDADE NOS MUNICÍPIOS

Ab t d C t d A ti i i l d
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09H30                                   11H00

Abertura do Congresso e entrega dos 
certificados a projectos reconhecidos pelo 
LiderA 

11H30                                    13H00

A perspectiva municipal na procura de 
sustentabilidade – Exemplos de boas práticas 
nacionais  ‐ Confirmado: Drº Moita Flores –
Presidente da Câmara Municipal de Santarém

PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA E 
SUSTENTABILIDADE

INVESTIMENTO E SUSTENTABILIDADE 

Almoço
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A sustentabilidade como uma peça na  A sustentabilidade como uma componente  da 

14H30                                    16H00 16H30                                    18H00
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  estratégia imobiliária e de diferenciação –
Confirmados: Drº Gilberto Jordan (Grupo André 
Jordan)● Engº Amilcar Martins (Alta de Lisboa)

decisão e  selecção dos investimentos –
Confirmados: Profº Joaquim Montezuma (ISEG) 
● Engº Freitas Lopes (IDSA)

PROGRAMA DIA 28 » AS SOLUÇÕES
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09H30 11H00

Apresentação de casos de novos projectos que 
procuram a sustentabilidade – Confirmados: 
Arqtº Nadir Bonacorso (Casa da Vizinha) ●
Arqtª Livia Tirone (Parque Oriente)

11H30 13H00

Apresentação de casos de  renovação e 
reabilitação que procuram a sustentabilidade –
Confirmados: Arqtº Miguel Nery  (OASRN) ●
Drº Henrique Relógio (Condomínio Malha 20)

A NOVA VERSÃO DO SISTEMA LIDERA
DEBATE: AS OPORTUNIDADES 

DECORRENTES DA SUSTENTABILIDADE

09H30                                   11H00 11H30                                    13H00
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Almoço

Reflexão sobre o contributo da 
sustentabilidade a nível do projecto e da 
gestão dos empreendimentos  ‐ Convidados: 
Ordem dos Engenheiros, Ordem dos Arquitectos

14H30                                    15H30 16H00                                    18H00
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Apresentação da Versão LiderA 2.0 para 
Ambientes Construídos – Apresentado pelo 
Profº Manuel Duarte Pinheiro (Responsável 
pelo sistema LiderA)



O sistema LiderA tem vindo a ser utilizado como base de formação para a
sustentabilidade da construção, apoio ao desenvolvimento dos projectos e
empreendimentos e para a sua certificação, contribuindo dessa forma para a procura

O CONGRESSO

p p ç , p p
da sustentabilidade.

A actual situação e a crise no sector financeiro levantam a necessidade de se
desenvolverem e aplicarem abordagens estruturantes de forma diferenciada. O
sistema LiderA encara estas dificuldades como uma oportunidade de procura da
mudança para perspectivas mais sustentáveis.

PÚBLICO ‐ ALVO

O congresso tem em vista juntar aos assessores do sistema LiderA, projectistas,
promotores, reguladores, empresas do sector da construção e demais agentes
interessados em debater e identificar as oportunidades que podem decorrer para a
sustentabilidade na construção.

INSCRIÇÕES

A inscrição no congresso inclui a participação no mesmo, documentação, cafés e

Categoria \ Data até 12 de Maio de 2009 após 12 de Maio

Normal 300 Euros 350 Euros

Associados de organi ações com parceria

almoços, sendo o seu valor (com IVA incluído) o seguinte:

Associados de organizações com parceria 

no Congresso (a)
270 Euros 315 Euros

Assessores do LiderA 200 Euros 250 Euros

Estudantes e estagiários (*) 50 Euros 100 Euros

A ORGANIZAÇÃO

(*) Não inclui os almoços, número de inscrições são limitadas a 50.
(a) Parceiros já confirmados para o Congresso LiderA 09:
Apea – associação portuguesa dos engenheiros do ambiente ‐ http://www.apea.pt

A ORGANIZAÇÃO

A gestão e logística do congresso foi acordada com a IPA, Lda. Mais informações
podem ser obtidas no novo site do LiderA, ou através do contacto geral@lidera.info,
ou contactando a Drª Ana Carina Santos pelo telefone 21 465 84 50.


