


Integrar a sustentabilidade à escala local, nomeadamente nos bairros é cada vez mais um desafio que 
vai ser abordado no congresso LiderA 2012 que se realiza nos dias 18 e 19 de Junho de 2012, no 
Complexo Interdisciplinar do IST, em Lisboa. 
O Congresso pretende contribuir para criar “Ecobairros e comunidades sustentáveis“ dando se 
especial destaque à dinamização de soluções que criem sustentabilidade no ciclo da água, energia, 
materiais, alimentos e contribuições para comunidades sustentáveis. 

Público em geral, agentes chave na sustentabilidade nos ecobairros, desde promotores públicos e 
privados, assessores do sistema LiderA, urbanistas, planeadores, projetistas, reguladores, empresas 
do sector da construção e sector hoteleiro, fundos de investimento, empresas de produção e 
comercialização de materiais, utilizadores e gestores bem como demais agentes que desenvolvem de 
soluções para ecobairros e comunidades sustentáveis. 

A ORGANIZAÇÃO 
 

A gestão e logística do congresso foi acordada com a IPA, Lda. Mais informações podem ser obtidas no 
site do LiderA (www.lidera.info), ou através do contacto geral@lidera.info ou  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. 

Categoria Valor (IVA Incluído) 

Normal  36,90 € 

Membros de organizações com parceria ou com 
condições especiais para o Congresso (a) 

24,60 € 

Assessores do LiderA (b) 12,30 € 

Estudantes e estagiários (c) 12,30 € 

(a) Indicar a entidade e o número. 
(b) Indicar número de assessor LiderA. 
(c) Indicar entidade/universidade e número. 

Mais informação no site do LiderA (www.lidera.info). 
 

ENQUADRAMENTO 

INTERESSADOS 

INSCRIÇÕES 
A inscrição no congresso inclui os dois dias de participação no mesmo sendo o seu valor (com IVA 
incluído) o seguinte: 

Os temas abordados no dia 18 de Junho abrangem modos de avaliação, desenvolvimento e 
certificação incluindo a apresentação da nova versão do sistema para infraestruturas e comunidades 
sustentáveis e casos sustentáveis, melhorar o desempenho na energia nas zonas urbanas, procura de 
sustentabilidade no turismo. 
No dia 19 de Junho o congresso centra-se no promover o bom desempenho nas construções, fechar 
do ciclo urbano da energia, água e na integração do campo nos bairros, nomeadamente no produzir e 
consumir sustentadamente e desenvolver o turismo. Os desafios de assegurar construção, 
reabilitação e regeneração urbana de bom desempenho com um uso ajustado, dinamizar a gestão da 
energia, água e agricultura nos ecobairros, das varandas às hortas, produção e certificação biológica, 
o que o consumidor procura e como pode ser desenvolvido a nível nacional e nos PALOPs, são as 
temáticas abordadas. 

ASPECTOS ABORDADOS 



PROGRAMA DIA 18 DE Junho DE 2012» LiderA fomentando a procura da 
sustentabilidade  

ABERTURA 

Pausa para café 

9:00 - 9:30 - Recepção dos Participantes 
  
9:30 – 9:40- Sessão de Abertura 
Prof. João Azevedo, Presidente do Departamento Engenharia 
Civil, Arquitectura e Georrecursos  (DECivil/ IST) 
  
Prof. Manuel Duarte Pinheiro – Apresentação do Congresso 
 
 
 
9:40- 11:00 – Contribuir para o desenvolvimento e construção 
sustentável – comunidades e ecobairros 
 
Enquadramento e moderação: Prof. Jorge de Brito (DECivil/ IST) 
 
Comunidades sustentáveis, ecobairros e novas normas LiderA  – 
Prof. Manuel Duarte Pinheiro  
 
Primeira certificação LiderA da reabilitação de uma Obra de 
Infraestrutura rodoviária: Caso Marginal - Oeiras – Cascais 
(EN6). Eng. Hélder Lourenço (EP) - A obra; Eng. Nuno Cerqueira  
(HCI / H Tecnic) - Boas práticas na construção; Eng. Maria João 
Nunes Sousa  (EP) - Requisitos ambientais  e desafio ao LiderA; 
Licenciado Bruno Costa (IST) - Desempenho no LiderA. 
 
Primeira Certificação LiderA de  um Centro Paroquial - Caso: 
Centro Paroquial S. Vicente do Paúl - Padre Ricardo Madeira, 
Arqt. Paulo Girão e Eng. Maria João Cardoso (CM Santarém) 
 

 

11:30 - 13:00 – Turismo como factor de dinamização das 
comunidades sustentáveis e ecobairros 
 
Enquadramento e moderação:  Dr. Cristina Siza Vieira. 
Presidente Executiva da AHP - Associação dos Hotéis de 
Portugal 
 
 

Desempenho ambiental e contributo social – Eng. Marta 
Castelão Costa (Grupo Pestana) 
 
Reabilitação e certificação LiderA do Hotel Altis Avenida- 
Eng. Jorge Rosa (Pensamento sustentável, lda) 
 
 
Atualização da Norma LiderA de desempenho sustentável 
nos Hotéis – Prof. Manuel Duarte Pinheiro e Arqt. Ana 
Sousa (LiderA / IST)  
 

 
 

Pausa para almoço 

SUSTENTABILIDADE COMO FACTOR DE 
DESEMPENHO NO TURISMO 

Apresentar as estratégias que fomentam a melhoria 
de desempenho nos Turismo em especial nos Hotéis. 

Novas normas LiderA e Certificações. 

DESENVOLVIMENTOS LIDERA  
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PROGRAMA DIA 18 DE JUNHO DE 2012» LiderA fomentando a procura da 
sustentabilidade 

Pausa para café 

 

BOM DESEMPENHO NA PROCURA DA 
SUSTENTABILIDADE 

14:30 - 16:00 – Da energia à procura da sustentabilidade 
 
Enquadramento e moderação: Prof. Victor Ferreira (Centro 
Habitat – Plataforma da Construção sustentável) 
 
 
Reabilitação do Palácio Condes de Murça – Eng. Joaquim 
Ferreira (Plano sustentável / Concreto Plano); Eng.º Paulo 
Nabais, Artepura – Investimentos Imobiliários 
 
 
Do Projeto à construção e comercialização do edifício 
“Lake II” em Aveiro – Eng. Cristina Rito (Civil Ria, SA) 
 
 
 
A construção das primeiras Passive House em Portugal 
(Ílhavo) - o caminho para a autonomia de elevado nível –  
Eng. João Marcelino e Arqt. João Gavião (Homegrid, Lda) 
 

A SUSTENTABILIDADE NOS PAÍSES DE 
LINGUA OFICIAL PORTUGUESA 

(PALOPS) 

16:30 -17:30 –  Sustentabilidade e comunidades 
sustentáveis 
 
Enquadramento e moderação: Prof. Miguel Amado 
(FCT/UNL)  
 
A sustentabilidade nos PALOPs – Dr. Manuel Lapão , Diretor 
de Cooperação da CPLP – Comunidades dos Países de 
Língua Oficial Portuguesa 
 
 
Arquitectura sustentável nos PALOPs – Caso Sure Africa – 
Prof. Manuel Correia Guedes (DECivil/IST) 
 
 
 
LiderA versões e aplicações nos PALOPS – Prof. Manuel 
Duarte Pinheiro (DECivil/IST) 
 
 
 

A sustentabilidade é a base para a criação de comunidades 
sustentáveis. Nesta sessão discutes as necessidades de 
ajustamento e aplicação devidamente integrada e ajustada às 
realidades como Angola, Cabo Verde, Moçambique e Brasil. 

Três casos certificados pelo LiderA apresentam a abordagem 
utilizada com especial destaque para a dimensão energética. 
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SUSTENTÁVEIS 

Pausa para café 

 

Pausa para almoço 

PROGRAMA DIA 19 DE JUNHO DE 2012 » LiderA fomentando a procura da 
sustentabilidade 

CICLO DA URBANO DA ÁGUA  

DESAFIOS PARA A AGRICULTURA NOS 
ECOBAIRROS 

9:00 -10:30 -  Optimizar o ciclo urbano da água nos 
ecobairros 
 
Enquadramento e moderação: Prof. José Saldanha Matos 
(DECivil/IST) 
 
 
 
 

Estratégias e práticas para um ciclo da água eficiente – Eng. 
José Sardinha  - Presidente da EPAL 
 
 
 
Alterações climáticas e gestão da água nos bairros urbanos – 
Prof. Rodrigo Oliveira -  (DECivil/IST) 
 
 
 
Intervenções flash sobre desempenho em casos certificados 
 
  
 

11:00 - 13:00 – Hortas nos ecobairros 
 
Enquadramento e moderação: Eng. Jaime Ferreira 
(Presidente AGROBIO – Associação Portuguesa de 
Agricultura Biológica) 
 
 
Regulamentação das autoridades locais para promover a 
agricultura em ambientes urbanos - Eng. Maria João 
Cardoso (Câmara Municipal de Santarém Chefe da Divisão 
de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável) 
 
 
Planeamento urbano no séc. XXI – o papel das hortas 
urbanas – casos em Portugal – Eng. Raquel Sousa, Mestre 
em Ciências Ambientais, California State University 
(Biosite.com)  
 
 
Principais ameaças à agricultura urbana- Eng. Raquel 
Cortinhas (Laboratórios Agroleico, Portugal) 

Estratégias para responder aos desafios climáticos e fechar o 
ciclo da água a nível urbano. 

Na sessão são colocadas as questões a ponderar no 
planeamento urbano com a inclusão das hortas, a ilustrar são 
apresentados um conjunto de exemplos. 
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PROGRAMA DIA 19 DE JUNHO DE 2012» LiderA fomentando a procura da 
sustentabilidade 

Pausa para café 

 

BOM DESEMPENHO NA PROCURA DA 
SUSTENTABILIDADE 

14:00 - 16:00 – Do campo à cidade. Da produção à 
certificação – Contribuindo para os ecobairros 
 
Enquadramento e moderação: Ângelo Rocha (Presidente 
da Direcção, INTERBIO – Associação Interprofissional para 
a Agricultura Biológica) 
 
Contributo das hortas urbanas e biológicas para a 
sustentabilidade – Jorge Ferreira, Consultor em Agricultura 
Biológica – Prof. Convidado ISA / UTL 
 
 A agricultura da era pós – carbono 
Eng. Alfredo Cunhal Sendim (Agricultor), Herdade do Freixo 
do Meio, Prémio de Defesa e Fomento em Modo de 
Produção Biológico (2011)  
 
A importância da certificação dos produtos biológicos, Eng. 
António Mantas (Gestor da SATIVA) 

CONTRIBUIR PARA LIGAR OFERTA E 
PROCURA DA SUSTENTABILIDADE NOS 
ECOBAIRROS 

16:30 -17:30 – O que procura o consumidor na dimensão 
sustentável – base para as comunidades sustentáveis 
 
Enquadramento e moderação: Eng. João Paulo Girbal 
(Presidente Centromarca - Associação Portuguesa de 
Empresas de Produtos de Marca) 
 
 
Alimentação sustentável e Saúde – Dr. Gonçalo Moreira 
(APN - Associação Portuguesa dos Nutricionistas) 
 
 
Comercialização de Produtos Biológicos em Portugal – 
Percepções e escolhas dos consumidores – Eng. Sofia 
Santos, (Gerente de loja, Brio Supermercado Biológico), 
 
 
 
 

Múltiplas opções são apresentadas hoje em dia aos 
consumidores.  Qual ou quais as razões das escolhas? 
Perfil do consumidor, saúde, consumo e perspectivas do mercado  
dos alimentos biológicos  vão estar em destaque na sessão de 
encerramento  do congresso. 
 

Como as hortas urbanas e biológicas contribuem para a 
sustentabilidade, como conseguir bons resultados numa escala 
maior e caminhar para a certificação dos alimentos biológicos, 
estes são os pontos abordados nesta sessão. 

Encerramento do Congresso LiderA 2012 


