
CIRCULAR N.º 295 
 
 
 
Assunto: EVENTOS 
 
 
 

Caros Associados, 

 
Divulgamos informação sobre dois eventos que decorrerão no presente mês e que 
poderão interessar-vos: 

 

 
  

                            

 

  

O Seminário final do Projeto CLOSER, "Auditorias Pré-Demolição: Passo a Passo", cujo programa se anexa, realiza-se no dia 22 de novembro 

de 2021, às 14:30, em formato híbrido. 

A modalidade presencial decorre no Centro de Congressos do LNEC sendo obrigatória a apresentação do Certificado Digital COVID da UE,  

ou de teste com resultado negativo para COVID-19 e a utilização de máscara durante toda a permanência no espaço.  

Informa-se que a modalidade presencial terá um limite de 150 participantes. 

A participação é gratuita, embora sujeita a inscrição, escolhendo o modo online ou presencial no link do formulário. 

As inscrições encontram-se abertas até 18 de novembro de 2021.  

__________________________________ 

Siga o projeto CLOSER        
  

                             
  

 



No próximo dia 26 realizar-se-á online o WORKSHOP: Avaliação da sustentabilidade 
de produtos da construção e de edifícios – Contexto Europeu de Normalização e 
Oportunidades para o Mercado da Construção, das 14h30 às 16h15. 
 
Este eventos tem como objetivo apresentar o trabalho desenvolvido pela CT 171, no 
âmbito da normalização para a avaliação integrada e comunicação da sustentabilidade 
nos edifícios, considerando o desempenho ao longo do seu ciclo de vida, e destina-se a 
todos os interessados na avaliação da sustentabilidade de edifícios ao longo de toda a 
cadeia de valores, desde produtores de materiais de construção a arquitetos, 
engenheiros e outros profissionais ligados ao sector da construção.  
  
O programa previsto está indicado no quadro seguinte: 
  

Hora Tema   

14:30 – 15:00 Contributo da CT 171 ‘Sustentabilidade dos Edifícios’ para a normalização dos processos 
de avaliação. 

Profª. Helena Gervásio (Universidade de Coimbra) 

15:00 – 15:20 Importância estratégica das Declarações Ambientais de Produto (DAP) no mercado da 
construção. 

Engª Marisa Ferreira (Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro) 

15:20 – 15:40 O sistema DAPHabitat e a valorização do ecodesign. Prof. Victor Ferreira (Cluster Habitat Sustentável) 

15:40 – 16:15 Mesa redonda e discussão 
 

  

Este workshop está integrado no XIII Congresso de Construção Metálica e Mista 
(https://events.cmm.pt/event/home/index.php?target=home&defLang=1&event=3) 
que irá decorrer online nos dias 25 e 26 de novembro. 
  
A participação é gratuita mas sujeita a inscrição prévia, através do envio de nome e 
endereço de email para hger@dec.uc.pt ou sandra.chambel@ctcv.pt, até ao dia 17 de 
Novembro. 
 
Após a inscrição será enviado para o email registado o link para o workshop. 
  
 
Apresentamos os nossos cumprimentos, 
 
Íris Vilela 
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Lisboa, 16 de novembro de 2021 


