“Que Lisboa estamos a construir?”
foi o mote da primeira conferência,
em que reconhecidos especialistas
nomeadamente - José Cardoso
Botelho, CEO Vanguard Properties,
Manuel Duarte Pinheiro, Profº
Técnico, Responsável do LiderA, Arq.
Miguel Saraiva, S+A Arquitetos, Arq.
Pedro Ressano Garcia, Ressano
Garcia Arquitetos, Paulo Palha,
Presidente da Associação Nacional
de Coberturas Verdes, Artur Mexia
Diretor Técnico da Hydro Building
Systemas Portugal Solutions e João
Marcelino, Homegrid e Presidente
da Direção da Associação Passivhaus
Portugal, - debateram o tema do
impacto do património edificado e
do plano de urbanização no futura
da era da Cidade Verde

GREEN MEDIA COMUNICOU A
1ª EDIÇÃO DA CONFERÊNCIA
“AS CIDADES DO FUTURO”
SOB O MOTE “QUE LISBOA
ESTAMOS A CONSTRUIR?”
Organizada pelo Jornal Diário Imobiliário, realizou-se no dia
5 de março na Sociedade de Geografia de Lisboa e contou com
a presença da Secretária de Estado da Habitação, Arq. Ana
Pinho.
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Para Isabel Augusto, Diretora-Geral
da Green Media “este é um tema
premente que urge a reação de todos
os setores a nível nacional e
internacional,
pelo
que
esta
conferência é crucial para entender
as tendências relativamente à
sustentabilidade no ramo imobiliário.
Sendo o ano da Capital Verde,
acredito que este é o melhor timing
para tornar as cidades portuguesas
mais
ecológicas,
eficientes
e
sustentáveis."
O ciclo de três conferências no ano
de 2020 do Jornal Diário Imobiliário
passará ainda nas cidades do Porto e
Faro. Esta iniciativa é organizada
pelo Diário Imobiliário, com a
participação
e
moderação
da
jornalista Fernanda Pedro.
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PÓS-EVENTO

CONFERÊNCIA “QUE LISBOA
ESTAMOS A CONSTRUIR?”
REALIZOU-SE NA SOCIEDADE DE
GEOGRAFIA DE LISBOA
1ª Edição da Conferência Cidades do Futuro organizada pelo Jornal Diário
Imobiliário decorreu na Sociedade de Geografia de Lisboa

R

ealizou-se ontem, na
Sociedade de Geografia de
Lisboa e com a presença da
Secretária de Estado da Habitação,
Arq. Ana Pinho, a 1ª edição da
Conferência “Cidades do Futuro” sob o
mote “Que Lisboa estamos a
construir?” que teve como principal
objetivo perceber como o mercado
imobiliário
está
a
contribuir
para tornar as cidades portuguesas
mais
ecológicas,
eficientes
e
sustentáveis.
A conferência foi dividida em dois
painéis, que contaram com a
moderação de Hugo Santos Ferreira,

Vice-Presidente Executivo da APPII e
de Fernanda Pedro, Diretora do Jornal
Diário Imobiliário bem como a
participação
de
reconhecidos
especialistas na área, nomeadamente:
,José Cardoso Botelho, CEO Vanguard
Properties, Manuel Duarte Pinheiro,
Profº Técnico, Responsável do LiderA,
Arq. Miguel Saraiva, S+A Arquitetos,
Arq. Pedro Ressano Garcia, Ressano
Garcia
Arquitetos,
Paulo
Palha,
Presidente da Associação Nacional de
Coberturas Verdes, Artur Mexia Diretor
Técnico da Hydro Extruded Solutions e
Arq. João Gavião da Homegrid e um

dos fundadores da Associação
Passivhaus Portugal. Durante toda a
manhã foi debatido o tema do
impacto do património edificado e
do plano de urbanização no futuro
da era da Cidade Verde, sendo
defendido que os novos promotores
imobiliários,
arquitetos
e
especialistas têm o dever de
construir cidades mais sustentáveis
para as novas gerações.
Esta iniciativa foi organizada pelo
Diário Imobiliário e contou com o
patrocínio da Technal e da Electrolux.
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Arq. Ana Pinho
Secretária de Estado da Habitação

A Secretária Geral da Habitação
Arq. Ana Pinho presidiu a
abertura da iniciativa e afirma a
importância de "criar cidades
mais diversas e menos desiguais.
Cidades onde possamos ter
diversidade, ter futuro, ter
escolhas...hoje e amanhã. Que
não ponham em causa outras
dimensões
do
nosso
desenvolvimento e ao mesmo
tempo ter a mesma tolerância,
abertura e oportunidade para
uma ocupação diversa.

A nível da sustentabilidade ambiental
encaramos a eficiência energética e a
sustentabilidade material. Se já temos
energias renováveis, temos incentivos
financeiros e um conjunto de soluções
bem definidas, a um nível material não
existe planeta B. A aposta na
reabilitação
é
uma
aposta
profundamente sustentável, pois a
reutilização do solo pode ter uma mais
valia ambiental e a reutilização das
partes dos edifícios aumenta."

1º Painel_Pedro Ressano Garcia, Miguel Saraiva, José Cardoso Botelho, Moderador Hugo
Santos Ferreira e Artur Mexia_Fotografia de Christopher Graeme

2º Painel_Manuel Duarte Pinheiro, Paulo Palha, Moderadora Fernanda Pedro e João
Gavião_Fotografia de Christopher Graeme

Pedro Ressano Garcia, Ressano Garcia Arquitetos
Fotografia de José Alex Gandum

"OS 5 PRINCÍPIOS FACE
ÀS ALTERAÇÕES
CLIMÁTICAS"
Pedro Ressano Garcia abriu o
primeiro painel e reconhece que
“a Europa assumiu um primeiro
compromisso com a emissão de
carbono neutro." Começou por
apresentar "os 5 princípios face às
alterações climáticas", sendo eles
"a revegetação urbana através de
coberturas
verdes,
fachadas
verdes e evaporação, a eficiência
térmica (revestimento integral de
edifícios, taxar fachadas de vidro,
promover uso de cortiça), o efeito
esponja (combater a betonagem
de solos, conquistar novas áreas
porosas, restaurar pavimentos
permeáveis),
o
transporte
inteligente e limpo e

ainda, a micro-produção de
energia (produção de microenergia, colaboração colectiva,
mudanças recentes)." Para o
arquiteto "o futuro é da cidade
resiliente. Aquela que mantém a
misticidade, a cultura local."

José Cardoso Botelho, CEO Vanguard Properties
Fotografia de José Alex Gandum

"LISBOA ESTÁ NO RADAR
DOS INVESTIMENTOS"
Durante a sua apresentação, José
Cardoso Botelho afirma que "hoje
em dia, em Lisboa já estamos a
falar de um segmento mais
elevado e de soluções mais
dispendiosas. A grande questão é
que Lisboa está no radar dos
investimentos como uma cidade
complexa dado o tempo de
avaliação e licenciamento dos
projetos." O CEO da Vanguard
Properties alertou para o facto de
se estar a "falar de uma cidade
que se quer mais sustentável e
depois é construído um Terminal
de Cruzeiros na cidade com um
tremendo impacto na poluição e
que ao que indicam os estudos,
tem um impacto muito reduzido
na economia local."

Um dos exemplos dados para a
solução deste problema foi o
exemplo da cidade de Estocolmo
que "simplesmente proibiu o uso
de motores à aproximação da
cidade."

Miguel Saraiva, S+A Arquitetos
Fotografia de José Alex Gandum

"QUEM TEM A
SUSTENTABILIDADE
NO ADN SÃO OS ARQUITETOS"
O Arquiteto Miguel Saraiva é da
opinião que "Lisboa tem que
pensar na construção em
altura, edifícios multiusos e
menos estacionamento, menos
veículos autónomos e um
sistema
de
transportes
públicos
eficiente
e
de
qualidade." Para ele "repensar
Lisboa significa pensar o que
pretendemos na cidade no
futuro. A estratégia para a
cidade nos próximos 20 anos é
um trabalho para alinhar
políticas
estruturais
sustentáveis e continuar a
implementação da estratégia
sem perder o fio condutor. "

O arquiteto assume ainda que
"é preferível construir menos e
bem do que muito e mal. O
projetista
tem
demasiada
interação e esta nem sempre é
positiva.
Quem
tem
a
sustentabilidade no ADN são os
arquitetos. Fomos o grupo do
setor
mais
preparado
academicamente para esta
consciência. Nós hoje estamos
a retificar, não a implementar e
por isso a cidade amanhã será
o que nós conseguirmos incutir
nos mais jovens." Miguel
Saraiva
concluiu
a
sua
apresentação afirmando que
"estamos a reconstruir Lisboa
para
nós.
Vamos
todos
beneficiar desta reorganização.
"

João Gavião, Fernanda

Artur Mexia Diretor Técnico da Hydro Extruded Solutions
Fotografia de José Alex Gandum

"É PRECISO PROMOVER O
PRINCÍPIO DA RECICLABILIDADE
NOS PRODUTOS"
Depois de apresentadas todas
as ideias e opiniões, foi a vez de
Artur Mexia iniciar o debate com
uma
pergunta
mais
aprofundada ao tema “Que
cidade queremos (re)construir?”
Numa cidade que se encontra
sobre pressão ao nível do
tráfego
rodoviário,
tráfego
aéreo, Estacionamento, Obras
na via pública e Obras de
Reabilitação, o orador defende
que “o mercado técnico está a
receber muito bem estas
soluções mais amigas do meio
ambiente.

Pedro e Manuel Duarte Pinheiro

O olhar de Artur Mexia para a
Lisboa do futuro é que seja
uma cidade "limpa, segura,
histórica,
cosmopolita
e
familiar. Temos que estar
preparados para receber todos
e impor alguma disciplina,
reeducar para o respeito e criar
condições
para
múltiplos
públicos."
É preciso promover o princípio
da
reciclabilidade
noutros
produtos,
não
necessariamente mais caros e
em mais áreas.

Paulo Palha, Presidente da Associação Nacional
de Coberturas Verdes Fotografia de José Alex Gandum

"SOMOS TOTALMENTE
DEPENDENTES DA VEGETAÇÃO"
Paulo Palha focou a sua
apresentação
no
aproveitamento das coberturas
dos edifícios e no facto de a
florestação desaparecer para as
as cidades serem construídas "somos
totalmente
dependentes da vegetação seja
no oxigénio, Água (potável) e na
biodiversidade." As coberturas
verdes (contributo para as
cidades resilientes) são uma
infraestrutura verde, em que os
serviços ecossistémicos trazem
benefícios públicos e benefícios
privados. Paulo afirma que estas
coberturas "contribuem para o
aumento da área verde em
contexto urbano, a diminuição

do impacte negativo dos
edifícios em meio urbano,
aumento
da
actividade
fotossintética, diminuição do
efeito de estufa, redução do
efeito da ilha de calor,
absorção / filtragem de gases
poluentes e partículas em
suspensão da atmosfera." Para
o setor público e privado os
benefícios são a Absorção/
Redução da poluição sonora,
Poupança
energética,
Diminuição dos custos de
renovação
dos
edifícios,
Produção
de
alimentos,
Criação
de
emprego
e
desenvolvimento económico,
Valorização imobiliária, Maior

rendimento na produção de
energia fotovoltaica através
da redução da temperatura
ambiente dos painéis.
No que diz respeito ao setor
privado, Paulo apresenta a
possibilidade de obtenção de
benefícios fiscais, dando o
exemplos: a Suíça a Áustria e
a Alemanha e algumas
cidades nos EUA concedem
benefícios fiscais. 43% Das
cidades alemãs concedem
incentivos
fiscais
para
instalação de coberturas.

Manuel Duarte Pinheiro, Profº Técnico,
Responsável do Lider Fotografia de José Alex Gandum

"É NECESSÁRIO DESENVOLVER AS
FUNCIONALIDADES ECOLÓGICAS
REABILITANDO E TRABALHANDO
COM O AMBIENTE"
Para Manuel Duarte Pinheiro,
no que diz respeito ao Parque
habitacional - Passive House
"estas
reduzem
as
necessidades de climatização
em cerca de 75% (casos
nacionais evidenciam esse
valor, em casos internacionais
podem chegar a 80 %). O pacto
ecológico europeu (European
Green Deal) é uma estratégia

de desenvolvimento proposta
para
2019-2024
pela
Presidência da União Europeia
liderada por Ursula von der
Leyen." O atingir da meta de
neutralidade carbónica até
2050 exige a ação envolvendo
todos os setores da economia
desde a energia, edifícios,
industria e mobilidade.

O Professor salientou a
importância e necessidade de
"desenvolver
as
funcionalidades
ecológicas
reabilitando e trabalhando
com o ambiente, aumentar a
eficiência energética, o uso das
renováveis, fechar o ciclo
urbano da água, assegurando
um
balanço
positivo
socioeconómico ajustada às
diferentes escalas."

"PASSIVE
HOUSE
PARA
TODOS!"

João Gavião da Homegrid e um dos fundadores da
Associação Passivhaus Portugal Fotografia de José Alex Gandum
Para João Gavião o futuro e até
mesmo o presente "passa por
encontrarmos uma Passive
House para todos!" Através
deste
mote
o
orador,
representante da Associação
Passivhaus
Portugal,
apresentou como a associação,
pelo meio da necessidade em
reduzir as emissões de CO2
associadas à utilização dos
edifícios
e
melhorar
a
qualidade do parque edificado
em Portugal, encontrou a
solução na Passive House. João
Gavião salientou que "tem de
haver uma maior sensibilidade
para a preocupação com o ar

que respiramos nos edifícios. É
urgente fazer a transição do
parque edificado para níveis de
desempenho Passive House.
Este
conceito
construtivo
define um padrão que é
energeticamente
eficiente,
saudável,
confortável,
economicamente acessível e
ecológico."
Também
apresentou
as
primeiras
Passive Houses certificadas em
Portugal, mais concretamente,
em Ílhavo, que teve impacto
direto
na
melhoria
da
qualidade
de
vida
dos
cidadãos.

"Em prol desta questão
encontramos o resultado em
edifícios eficientes e mais
duradouros, uma melhoria do
produto oferecido pela fileira
da construção, melhorar a
experiência
turística
em
Portugal e finalmente, reduzir o
consumo de energia final em
Portugal e das respectivas
emissões de CO2. A facilidade
da implementação das smart
grids e micro grids, com o
aumento
da
resiliência
energética e possibilitando a
independência energética de
Portugal resulta na definição
do nZEB em Portugal nearly
Zero Energy Building - edifícios
com necessidades quase nulas
de energia e estabelecer um
programa
alargado
de
monitorização da qualidade do
parque edificado.

Intervenção do Engº. Vítor Cóias na Conferência

Hugo Santos Ferreira,
Vice-Presidente Executivo APPII

"OS NOVOS PROMOTORES IMOBILIÁRIOS,
ARQUITECTOS E ESPECIALISTAS TÊM A
OBRIGAÇÃO DE CONSTRUIR UMA LISBOA
MAIS SUSTENTÁVEL PARA AS NOVAS
GERAÇÕES" HUGO SANTOS FERREIRA
Lisboa tem vivido nos últimos 6
anos, graças a um conjunto de
medidas iniciadas em 2014 e
algumas delas até impostas
pela TROIKA - donde se
salienta a liberalização das
rendas, a criação de uma
regulamentação
específica
para a reabilitação urbana e
um pacto de regime fixo para a
isenção de IMI e IMT ou para a
redução do IVA aplicável a
essas obras - , um momento
de evolução e desenvolvimento
fulgurantes,
onde
a regeneração urbana assumiu
um
papel
preponderante,
tendo Lisboa deixado de ser
uma
cidade
abandonada,
perigosa e em ruinas, para
passar a ser uma das melhores
cidades do mundo para se
viver, trabalhar e visitar. Lisboa
vive hoje, por isso, uma nova
realidade em termos de
imobiliário e também de
turismo, estando

hoje,
como
nunca,
em
competição com algumas das
principais capitais europeias,
estando a conseguir assim
atrair novos residentes e
turistas. Porém, também é
certo
que
todo
este desenvolvimento trouxe
novos desafios, como é o caso
do aumento dos preços do
imobiliário e o acentuar da
falta de oferta de habitação
para
a
população
portuguesa. Aliado a isto, estão
ainda em jogo, por um lado,
os novos conceitos de espaços
de uma geração que procura
algo de novo numa sociedade
em profunda mudança e
evolução, mas também, por
outro, todas as preocupações
ecológicas,
de
eficiência
energética
e
de sustentabilidade, isto para
já
não
falar
daquestão
sísmica e das alterações
climáticas em zonas

ribeirinhas, que em terras de
Olisipo requerem uma atenção
redobrada.
E,
portanto,
importa saber como estamos
nós a lidar com todas estas
novas e velhas realidades e
com todos os desafios que têm
trazido à nossa capital? No ano
em que Lisboa foi eleita a
Capital
Verde,
importa
perceber como o mercado
imobiliário está a contribuir
para
tornar
as
cidades
portuguesas mais ecológicas,
eficientes
e
sustentáveis.
Reconhecidos
especialistas
irão debater o tema do
impacto
do
património
edificado e do plano de
urbanização no futuro da
Cidade Verde. O impacto das
alterações climáticas deixou de
ser apenas uma preocupação
dos
cientistas,
as
consequências são cada vez
mais visíveis na vida das
pessoas.
É
fundamental
perceber como o mercado
imobiliário está a contribuir
para
tornar
as
cidades
portuguesas mais ecológicas,
eficientes e sustentáveis. Não
podemos intervir na Lisboa
construída, mas face aos novos
conceitos,
conhecimentos,
modelos
construtivos
e
sobretudo
a
uma
nova
sensibilidade, é possível deixar
uma 'pegada' ecológica na
capital portuguesa. Os novos
promotores
imobiliários,
arquitectos e especialistas têm
a obrigação de construir uma
Lisboa mais sustentável para
as novas gerações.
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DIRETORA DO JORNAL DIÁRIO IMOBILIÁRIO
O impacto das alterações
climáticas no planeta, nas
cidades e na Humanidade
deixou de ser apenas uma
preocupação dos cientistas,
as consequências são cada vez mais
visíveis
na
vida
das
pessoas.
Atualmente, é fundamental perceber
como o mercado imobiliário está a
contribuir para tornar as cidades
portuguesas mais ecológicas, eficientes
e sustentáveis.
Não podemos intervir na Lisboa
construída e no que foi mau planeado
mas face aos novos conceitos,
conhecimentos, modelos construtivos e
sobretudo a uma nova sensibilidade, é
possível deixar uma menor 'pegada'
ecológica na capital portuguesa.
Os novos promotores imobiliários,
arquitetos e especialistas têm a
obrigação de construir uma cidade de
Lisboa mais sustentável para as novas
gerações. O legado do imobiliário tem
de ser de excelência.

Com isto, a Sustentabilidade deixou de
ser apenas uma palavra que está na
‘moda’, ela é fundamental em todos os
setores da sociedade. É sabido que os
edifícios são responsáveis pelo menos
por 40% da energia utilizada na
maioria dos países. Atualmente, existe
o conhecimento e a tecnologia para
reduzir o consumo energético nos
edifícios, enquanto ao mesmo tempo
se melhora os níveis de conforto. Para
reduzir a energia consumida nos
edifícios europeus, em 2010 a UE
publicou
diretivas
relativas
ao
desempenho energético, exigindo que
todos os edifícios construídos a partir
de 1 de janeiro de 2021, tenham um
balanço energético perto de nulo, por
via de construções erguidas com
materiais que permitam uma maior
eficiência neste campo, e por uma
maior
utilização
de
energias
renováveis. Surgem assim os NZEB
(Nearly Zero Energy Buildings), os
edifícios com necessidades energéticas
quase nulas.

Arq. Ana Pinho
Secretária de Estado da Habitação

O tema “Cidades do Futuro” tende
atualmente a ser indissociável da
procura por um desenvolvimento
urbano sustentável. Porém, continua
em parte a persistir uma visão
reducionista quer do conceito de
desenvolvimento
quer
de
sustentabilidade.
É
corrente
identificar-se “desenvolvimento” com
“crescimento
económico”
e
“sustentabilidade” com “proteção do
ambiente”.
No entanto, “desenvolvimento” é
muito mais
do
que
crescimento económico - segundo
as Nações Unidas é o «processo

PROGRAMA

TEMAS A ABORDAR
Como serão as cidades portuguesas
do futuro?

1º PAINÉL 9H - 10H30

Que impactos ambientais e
climatéricos têm influência no
edificado?
Quais os cuidados e técnicas que os
novos projetos estão a ter em
consideração para uma maior
eficiência energética?
Quais os custos na construção
sustentável?

mediante o qual se ampliam as
escolhas dos indivíduos, em especial
no que diz respeito a alcançar uma
vida longa e saudável, adquirir
conhecimento e ter acesso aos
recursos necessários para um
padrão de vida digno». Neste
contexto, a ênfase é colocada nas
escolhas e na capacidade de as
efetuar e o desenvolvimento assume
a sua vertente social, cultural e
ambiental, para além da económica.
Esta perspetiva é assumida de forma
ainda mais explícita no conceito de
“desenvolvimento
territorial
sustentável”: o desenvolvimento que
visa a «harmonização entre as
expetativas económicas e sociais em
relação ao território e as suas
funções ecológicas e culturais».
É esta visão abrangente do
desenvolvimento
urbano
que
achamos que deve estar subjacente
às nossas Cidades do Futuro: cidades
onde possamos escolher viver e
como viver, cujo desenvolvimento
não põe em causa as opções das
gerações futuras, onde todos têm
acesso aos recursos para uma vida
digna e plena - cidades mais diversas
e menos desiguais.»

Pedro Ressano Garcia

Ressano Garcia Arquitectos

Os desafios enfrentados pelas
cidades ribeirinhas face ao
impacto das alterações climáticas
é o tema do projecto europeu
SOS Climate Waterfront que tem
como objetivo, informar e
promover a discussão pública
sobre
as
soluções
para
adaptação
e
aumento
da
resiliência urbana. Lisboa tem a
oportunidade de transformar
estes
desafios
em
oportunidades; é necessário
no entanto alterar práticas, e
aplicar soluções inovadoras
que permitam criar novas
relações entre as pessoas, o
ambiente construído e as zonas
costeiras.

José Cardoso Botelho

CEO Vanguard Properties

Lisboa,
uma
das
capitais
europeias de maior relevo nos
últimos anos deve reforçar o
investimento na inovação e
oferta
de
soluções
habitacionais inovadoras e
sustentáveis

Miguel Saraiva

Artur Mexia

Diretor Técnico
da Hydro Building Systems
Portugal

Lisboa,
destino
turístico
de
excelência, e com uma qualidade de
vida muito apelativa, continuará a
ser pressionada pelo crescimento
populacional. Como tal, há que
reduzir
todo
o
impacto
ambiental
pelo
que
é
fundamental uma construção
suportada
num
controlo
rigoroso da qualidade dos
edifícios, novos e renovados,
através de projectos criteriosos
(design,
orientação
solar,
isolamentos eficientes), recorrendo
a materiais ecológicos (100%
recicláveis, de baixa pegada de CO2
e baixa manutenção), de modo a
construir
uma
cidade
verdadeiramente sustentável.

S+A Arquitectos

A Cidade do Futuro é a cidade de
hoje, as mutações de uma cidade
são tão lentas, que a cidade do
amanhã é obrigatoriamente a
cidade de Hoje” “O Verde na
Cidade
do
futuro,
terá
obrigatoriamente que ser
parte integrante da mesma e
não tem que representar sair
dela” “Em 2050, 60% da
População Mundial viverá em
Centros Urbanos, temos que
meditar e fazer refletir hoje com
caráter urgente o que será a
Cidade do amanhã”. “ A
construção em altura poderá
significar, libertação de área ou
de espaço público, mas a
construção em altura terá que ter
diferentes
Layers
de
uso,
podendo ser uma delas ,
produção agrícola”.

PROGRAMA
COFFEE BREAK 10h30 - 11h30

2º PAINÉL
11h30 - 13H

Paulo Palha

Presidente da Associação
Nacional de Coberturas Verdes

A vegetação deve ser considerada
um
obrigatório
material
de
construção! A instalação de
coberturas e paredes verdes é
uma oportunidade que não
deve ser perdida, sempre que se
constrói de novo ou se remodela
um edifício, pelas inúmeras
vantagens que traz para a vida das
pessoas e para a resiliência das
cidades. Retenção de água das
chuvas intensas, produção de
oxigénio e captação de poluição,
promoção
da
biodiversidade,
conforto térmico e poupança
energética, entre outros, faz com
que esta antiga solução seja
obrigatória em muitas cidades do
mundo. O crescimento acelerado
das cidades com as alterações
climáticas que vivemos, torna esta
decisão numa necessidade urgente.
Se é inevitável construir, então
pensemos na qualidade de vida das
populações, e isso implica estar
perto da vegetação, beneficiando
dos inúmeros serviços, e bem estar,
que esta nos proporciona.

Manuel Duarte Pinheiro

Prof. Técnico,
Responsável pelo Sistema
LiderA

A Lisboa, que queremos construir,
assume a sustentabilidade de base
ambiental como uma das formas de
aprender e evoluir. As múltiplas
dimensões ecológicas, sociais
económicas,
desafiam
a
utilização de instrumentos com
uma perspetiva sistémica, como
o LiderA.
Desenvolver as funcionalidades
ecológicas trabalhando com o
ambiente, aumentar a eficiência
energética e o uso das renováveis,
fechar o ciclo urbano da água tem
também um balanço positivo
económico.
Importa saber fazer bem as contas.

João Gavião

Homegrid e presidente da
direcção da Associação
Passivhaus Portugal

Segundo o artigo 65º da
Constituição Portuguesa “Todos
têm direito, para si e para a sua
família, a uma habitação de
dimensão
adequada,
em
condições de higiene e conforto”.
Mas qual é o real desempenho
do parque edificado em Portugal?
É necessária e urgente a
transição do parque edificado
em Portugal para os níveis de
desempenho Passive House. A
estratégia “Passive House Para
Todos”
é
uma
exigência
económica, de salvaguarda da
saúde pública e fundamental
para se fazer cumprir a
Constituição.

NOTÍCIA DA ELECTROLUX

ELECTROLUX LANÇA
NOVA GAMA INTUIT

COM UMA LINHA DE PRODUTOS MAIS EFICIENTES

Hugo Ferreira Santos
Vice-Presidente Executivo APPII

Lisboa tem vivido nos últimos 6 anos,
graças a um conjunto de medidas
iniciadas em 2014 e algumas delas até
impostas pela TROIKA, donde se
salienta a liberalização das rendas, a
criação de uma regulamentação
específica para a reabilitação urbana e
um pacto de regime fixo para a
isenção de IMI e IMT ou para a
redução do IVA aplicável a essas
obras, um momento de evolução e
desenvolvimento fulgurantes, onde a
regeneração urbana assumiu um
papel preponderante, tendo Lisboa
deixado
de
ser
uma
cidade
abandonada, perigosa e em ruinas,
para passar a ser uma das melhores
cidades do mundo para se viver,
trabalhar e visitar.
Porém, também é certo que todo este
desenvolvimento
trouxe
novos
desafios, como é o caso do aumento
dos preços do imobiliário e o acentuar
da falta de oferta de habitação para a
população portuguesa.
Na verdade, Lisboa vive hoje uma
nova realidade em termos de
imobiliário e de turismo, estando
hoje,
como
nunca,
em
sã
competição com algumas das
principais
capitais
europeias,
estando a conseguir assim atrair
novos residentes e turistas.
E, portanto, importa saber como
estamos nós a lidar com esta nova
realidade e com todos os desafios que
tal tem trazido à nossa capital?
Aliado a todas estas problemáticas,
estão ainda os novos conceitos de
espaços de uma geração que procura
algo de novo numa sociedade em
profunda mudança e evolução e bem
assim
todas
as
preocupações
ecológicas, de eficiência energética e
de sustentabilidade, isto para já não
falar da questão sísmica, que em
terras de Olisipo assume uma
preocupação especial.

Num contexto em que o tempo é
um bem cada vez mais precioso e
escasso, a nova gama Intuit da
Electrolux
traz
ao
mercado
produtos intuitivos e eficientes,
para que cozinhar seja uma
experiência memorável e feliz. O
grande destaque vai para o forno
SmartCook & Camera que oferece
uma conetividade assistida quando
utilizado em conjunto com a
aplicação “My Electrolux”. Com esta
combinação, app e forno com
tecnologia CookView®, consegue
controlar os seus cozinhados sem
se levantar sofá através do seu
smartphone.

A gama intuitiva de fornos
conectáveis é também compatível
com o Google Assistant, que
permite controlar o seu forno e os
seus cozinhados com a sua própria
voz. Pode explorar as receitas que
tem ao dispor na app My Electrolux
e retirar o máximo partido do seu
forno: pode ligar, selecionar o
programa de aquecimento e a
temperatura, fazer ajustes e
desligar o seu forno, tudo através
da app e sem sair do sofá.
A tecnologia Steamify é outra das
inovações e está presente em
vários modelos: uma ferramenta
que ao determinar a temperatura
do seu forno, sugere a quantidade
certa de vapor que é necessária
para cozinhar os alimentos de
forma perfeita.

Para além do modelo SmartCook &
Camera, também os novos modelos
SteamPro, SteamBoost, SteamCrisp
e SteamBake permitem cozinhar
com vapor, garantindo texturas e
resultados únicos, realçando o
sabor das suas receitas.
No segmento de placas o destaque
vai para a placa de indução
SenseBoil que conta com um
sensor de fervura que ajusta
automaticamente a temperatura
para um nível seguro quando o
líquido no interior do recipiente
começa a ferver, evitando derrames
e salpicos acidentais.
Nas máquinas de lavar loiça a
grande novidade é o display
QuickSelect®, que ajusta os ciclos
de lavagem à sua medida com
apenas um deslizar de dedo, de
acordo com as suas necessidades e
com o tempo que tem disponível.
Falta dizer que a marca Electrolux
celebrou recentemente o seu 100
aniversário. São 100 anos a
revolucionar o bem-estar em
sua casa, 100 anos a criar novas
experiências culinárias, 100
anos a cuidar dos tecidos mais
delicados, 100 anos a cuidar dos
seus consumidores.
Electrolux, 100 anos a construir
uma vida pelo melhor.

Electrolux Lda
Quinta da Fonte, Edifício Gonçalves
Zarco Q35 2774-518 Paço de Arcos
Telefone +351 21 440 39 00
Electrolux.info@electrolux.pt
www.electrolux.pt
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A TECHNAL LANÇOU O ALUMÍNIO
CIRCAL 75R, COM ELEVADA
INCORPORAÇÃO DE MATERIAL
RECICLADO
A Technal, num contexto de
responsabilidade
social
e
de
sustentabilidade, vem desenvolvendo
um conjunto de ações orientadas para
a neutralidade carbónica. Nesta linha
de atuação lançou recentemente a
liga de alumínio CIRCAL 75R, com
elevada incorporação de material
reciclado. Esta liga devidamente
certificada
por
entidade
independente (DNV-GL), contém
um mínimo de 75% de alumínio
recuperado a partir de sucata pósconsumo [proveniente de recolha
de perfis de alumínio que foram
utilizados em caixilharia e outros
materiais de construção].
Ao propor alumínio CIRCAL 75R, o
impacto em termos de pegada
ecológica reduz-se para cerca 2Kg de
CO2/ Kg de Alumínio, por comparação
com as soluções convencionais
utilizadas na Europa que, em geral e
em média representam 8,6Kg de
emissões de CO2 por Kg de alumínio
consumido.
O diferencial favorável numa obra de
tamanho médio onde se estime que o
peso do alumínio aplicado ronde as
100 toneladas (com aplicação em
Fachadas, Janelas, Portas, Grelhas,
Lâminas de Revestimento e Perfis de
Suporte), pode representar uma maisvalia na análise do impacto ambiental
com uma redução das emissões de
CO2 equivalente a um bosque com
cerca de 180 árvores durante um
período de 80 anos.
Em qualquer processo de certificação
ambiental (LEED, BREEAM, etc.), o
efeito de usar um produto 100%
reciclável pode marcar toda a
diferença e o alumínio é a escolha
certa em termos de construção
sustentável.

Technal
Rua Engº. Vasco Lima Villas, nº24,
2689-513 Prior Velho
Telefone +351 21 940 5700
www.technal.com/pt
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