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PROGRAMA DIA 27 AS ESTRATÉGIASPROGRAMA DIA 27 » AS ESTRATÉGIAS

ABERTURA A SUSTENTABILIDADE NOS MUNICÍPIOS

Recepção dos Participantes e Abertura do
Congresso: Profº Francisco Nunes Correia

A procura da sustentabilidade a nível
i i lCongresso: Prof Francisco Nunes Correia

Ministro do Ambiente do Ordenamento do
Território e do Desenvolvimento Regional
Profº Matos Ferreira, Presidente IST
Profº João Azevedo, Presidente do DECIVIL/IST

Apresentação da abordagem LiderA e entrega

municipal
Presidente da Sessão: Profº Fernando Branco
(DECivil / IST)

● Presidente da Câmara Municipal de
Santarém, Drº Moita Flores ‐ Caso do
Protocolo entre a Câmara Municipal de
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das últimas certificações LiderA ‐ Breve
apresentação das abordagens de bom desempenho pelos
assessores e projectistas dos seguinte empreendimentos:
Estação de Campo da Peneda, (Castro Laboreiro, Melgaço),
Arqtª Inês Cabral ● Reconhecimento em fase de Projecto
das Casas dos Arcos (Óbidos), Engª Liliana Soares, Ecochoice
● Reconhecimento em fase de Projecto da Vila Lago
Monsaraz Golfe & Nautic Resort (Reguengos de Monsaraz)

Protocolo entre a Câmara Municipal de
Santarém e o Sistema LiderA
● Presidente da Câmara Municipal de Serpa,
Engº João Rocha ‐ Centro de referência na
abordagem da Terra integrado na Rede ECOS
● Vice ‐ Presidente da Câmara Municipal de
Torres Vedras Carlos Bernardes Acções de
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09H30                                   11H00

Monsaraz, Golfe & Nautic Resort (Reguengos de Monsaraz),
Drª Isabel Santos, Eco Choice ● Reconhecimento em fase de
Projecto do Centro Escolar de Alcanede (Santarém) Arqtº
Pedro Gouveia, Engª Maria João Cardoso.

11H30                                    13H00

Torres Vedras, Carlos Bernardes ‐ Acções de
sustentabilidade integradas na rede ECOS
● Profº José Delgado Domingos (Lisboa E‐
Nova)‐ Estratégia Energética para Lisboa

PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA E 
SUSTENTABILIDADE

INVESTIMENTO E SUSTENTABILIDADE 

Almoço

A sustentabilidade como uma peça na
estratégia imobiliária e de diferenciação

A sustentabilidade como uma componente da
decisão e selecção dos investimentos
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estratégia imobiliária e de diferenciação

Presidente da Sessão: Profª Maria do Rosário
Partidário (DECIVIL/ IST)

● Drº Gilberto Jordan (Grupo André Jordan)
‐ A importância da sustentabilidade no Plano

decisão e selecção dos investimentos

Presidente da Sessão: Dr. Charles Buchanan,
(Administrador da FLAD)

● Profº Joaquim Montezuma (ISEG) ‐ Evolução
dos desafios dos Investimentos na Construção
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  bA importância da sustentabilidade no Plano
de Negócios do Imobiliário
● Engº Amilcar Martins (Alta de Lisboa) – A
Alta de Lisboa aposta na sustentabilidade.
● Engº Hipólito Ponce de Leão (INCI) –
Contributo da sustentabillidade para área do
Imobiliário

dos desafios dos Investimentos na Construção
● Engº José Manuel Pinto Leite (Programa
POLIS) – Contribuir para a sustentabilidade no
espaço público
● Drº José Manuel de Sousa (ESPART/
GESFIMO) – Incluir a sustentabilidade na
perspectiva dos investimentos

14H30                                    16H00

Imobiliário
● Drª Ana Cabral, Direcção Geral do
Consumidor ‐ Da oferta à procura
sustentável

16H30                                    18H00

perspectiva dos investimentos
● Engº Freitas Lopes (IDSA) – A
sustentabilidade na construção como novo
motor económico
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PROGRAMA DIA 28 AS SOLUÇÕESPROGRAMA DIA 28 » AS SOLUÇÕES

CONSTRUIR COM SUSTENTABILIDADE RENOVAR COM SUSTENTABILIDADE

Apresentação de casos de novos projectos que Apresentação de casos de renovação e
procuram a sustentabilidade

Presidente da Sessão: Profº Alberto Reaes
Pinto (Universidade Lusíada)

● Drº Alexandre Fernandes (ADENE) –

reabilitação que procuram a sustentabilidade

Presidente da Sessão: Profº Victor Ferreira
(Universidade de Aveiro)

● Profº João Appleton (A2P) ‐ Renovar com
sustentabilidade
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Certificação energética como alavanca para a
sustentabilidade
● Arqtº Campos Costa (Responsável do
Projecto ”Casa da Vizinha”) ‐ As soluções
propostas nos exemplos da Casa da Vizinha
● Arqtº Jorge Graça Costa (Projectista) – As

● Arqtº Miguel Nery (OASRN) – Soluções para
reabilitar e renovar com sustentabilidade, caso
da nova sede
● Drº Henrique Relógio (Condomínio Jardins
São Bartolomeu, Alta de Lisboa) – Como
mobilizar para implementar a maior central de
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09H30                                   11H00

soluções adoptadas na Casa DT em Oeiras
● Arqtª Livia Tirone (Tirone Nunes) – As
soluções propostas para o Parque Oriente

11H30                                    13H00

p p
microgeração numa urbanização
● Arqtº António Baptista Coelho (LNEC) –
Renovar sustentavelmente os vazios dos
espaços públicos

‐

A NOVA VERSÃO DO SISTEMA LIDERA
DEBATE: AS OPORTUNIDADES 

DECORRENTES DA SUSTENTABILIDADE

Almoço

Reflexão sobre o contributo da 
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O sistema LiderA como orientador e
certificador da sustentabilidade

Apresentação da Versão LiderA 2.0 para
Ambientes Construídos

sustentabilidade a nível do projecto e da 
gestão dos empreendimentos  
Presidente da Sessão: Profº António Goncalves 
Henriques (Agência Portuguesa do Ambiente)

● Arqtº Jorge Bonito Santos (Pelouro de
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Apresentado pelo Profº Manuel Duarte
Pinheiro (Responsável pelo sistema LiderA,
DECivil/IST)

● Arqtº Jorge Bonito Santos (Pelouro de 
Arquitectura da Ordem dos Arquitectos)
● Engº Luís Rochartre (BCSD Portugal)
● Profº Manuel Laranja (Plano Tecnológico)
● Engº Fernando Santo, Bastonário da Ordem 
dos Engenheiros (aguarda confirmação)

14H30                                    15H30 16H00                                    18H00

CONCLUSÕES E ENCERRAMENTO DO
CONGRESSO – Profº Manuel Duarte Pinheiro
(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.

O congresso tem em vista juntar aos assessores do sistema LiderA, projectistas,
t l d d t d t ã d i t

PÚBLICO ‐ ALVO

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

Categoria \ Data Valor

Normal 300 Euros

A inscrição no congresso inclui a participação no mesmo, documentação, cafés e
almoços, sendo o seu valor (com IVA incluído) o seguinte:

Associados de organizações com parceria 

no Congresso (a)
270 Euros

Assessores do LiderA 200 Euros

Estudantes e estagiários (b) 50 Euros

(a) Parceiros já confirmados para o Congresso LiderA 09:
Apea – associação portuguesa de engenharia do ambiente ‐ http://www.apea.pt;
Plataforma para Construção Sustentável ‐ http://www.centrohabitat.net/;

(b) Não inclui os almoços, número de inscrições são limitadas a 50.

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

Por favor, utilize o modo de inscrição disponível no site do LiderA sobre o Congresso.

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.

Para pagamento da inscrição pode efectuar o pagamento através de transferência
bancária para o IPA, através do NIB 0033 0000 00117421023 05, indicando o nome da
pessoa inscrita.


