
 

 

 

 

 

Lisboa, 28 de Setembro de 2011 

 

Rumo ao Impacte Nulo da Construção e Reabilitação nas Cidades 

Conferência Edifícios Balanço Zero 

 

 
Há cerca de um ano a Comissão Europeia traçou desafios ambiciosos no que respeita ao 

desempenho energético dos edifícios: em 2020, todos os edifícios Europeus deverão 

apresentar um balanço energético nulo. Em Novembro próximo, o jornal arquitecturas 

antecipa os trabalhos e junta os profissionais da construção para uma reflexão sobre quais 

as linhas a seguir no projecto e planeamento, na escolha dos materiais, na edificação e na 

promoção imobiliária rumo ao impacte nulo da construção e da reabilitação. 

 

O jornal arquitecturas organiza dia 22 de Novembro no Museu das Comunicações, em Lisboa, a 

conferência Edifícios Balanço Zero: Rumo ao Impacte Nulo da Construção e Reabilitação nas 

Cidades.  

Este espaço de debate e reflexão surge como resposta às directrizes da União Europeia, 

segundo as quais, até 2020, todos os novos edifícios deverão apresentar um balanço energético 

quase nulo. Para isso, serão reunidos, num dia dedicado à construção e reabilitação “balanço 

zero”, os especialistas e profissionais que procuram diariamente as soluções que harmonizam 

os objectivos europeus com o planeamento nacional, orientado para a optimização da 

eficiência energética dos edifícios e das suas imediações.  

O primeiro painel, subordinado ao tema “Metas Europeias para Cidades Eficientes”, trará à 

discussão o “Pacto de Autarcas e as Smart Cities” e, através do director-geral da ADENE, 

Alexandre Fernandes, serão ainda comentadas as “Perspectivas do sistema de certificação 

energética face às novas metas europeias”. 

 

 



 

 

 

 

 

 

O segundo painel será dedicado ao “Projecto e Planeamento”, onde se destaca a intervenção 

sobre o “Papel da autarquia enquanto impulsionadora de boas práticas”, que será dirigida pelo 

professor Vítor Leal, da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Segue-se depois 

um grupo de trabalho que fará uma abordagem mais técnica, focando “Materiais, Técnicas e 

Aplicações Tecnológicas para a sustentabilidade dos edifícios”.  

De seguida, os participantes e intervenientes da conferência encaminhar-se-ão para o Almoço 

Network, após o qual serão convidados a visitar a Casa do Futuro, exposição permanente do 

Museu das Comunicações.  

No quarto painel, inteiramente dedicado ao programa Solar Decathlon Europe – competição 

internacional de edificação sustentável e eficiente –, será exposto o “Projecto CEM – Casas em 

Movimento”. No final, e depois de analisadas as boas práticas no projecto, nos materiais e na 

edificação, serão ainda exploradas as oportunidades que a construção “balanço zero” trará 

para o sector imobiliário. 

Num espaço rico em reflexão e experiência, a conferência Edifícios Balanço Zero: Rumo ao 

Impacte Nulo da Construção e Reabilitação nas Cidades apresentará ainda uma Mostra de 

Soluções, onde as empresas do sector apresentarão os seus produtos e as mais recentes 

tecnologias, numa oportunidade do sector sem par em Portugal.  

 

 

A Unidade de Negócios das Cidades do jornal arquitecturas: 

Desenvolve e organiza anualmente um conjunto de Cursos, Conferências, Workshops, Exposições, 

Prémios, etc., relacionados com as cidades, sua construção e gestão, o território, mobilidade, paisagem 

e o ambiente urbano. Nesta estrutura, reúne empresas e profissionais, levando ao seu encontro os 

meios e a informação de que necessitam para alcançar os objectivos. 
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