4, 5 e 6/Novembro/2010, Curia Palace Hotel, Curia, Portugal

Patrocinadores Diamante:

Patrocinadores Ouro:

Patrocinadores Prata:

Objectivo:
O Congresso de Inovação na Construção Sustentável (CINCOS´10), é um evento
organizado pela Plataforma para a Construção Sustentável, reconhecida pelo QREN
como entidade gestora do cluster Habitat Sustentável em Portugal.
Pretende congregar empresas, autarquias, centros de I&D, associações empresariais e
outros agentes de desenvolvimento com interesse na Sustentabilidade do Ambiente
Construído enquanto mote para a Inovação e reforço da Competitividade;
Trata-se de um evento para o cluster Habitat Sustentável onde se pretende promover
sinergias e parcerias geradoras de inovação, realçar o trabalho efectuado pelas
entidades do Cluster e fomentar a sua diferenciação e internacionalização.

Programa:

O programa pretende reflectir projectos e actividades das empresas, autarquias,
centros de investigação e demais entidades do cluster Habitat através das suas
comunicações contemplando, por isso, espaços de Mesas Redondas (workshops),
Sessões Temáticas e um Espaço de Exibição:

As Mesas Redondas compostas por palestras convidadas e comunicações submetidas
de modo a promover o debate nos seguintes domínios:
1- Edifício Zero:
Como caminhar para a construção de um edifício neutro em emissões e recursos?
Workshop orientado para a dinamização de projectos; Estimular a Inovação e a
Competitividade através da aquisição de know-how para diversos tipos de empresas do
cluster Habitat e outras entidades de suporte, especializando-as no "saber construir ou
qualificar" edifícios neutros (ou de emissão zero), uma realidade decorrente da revisão da
directiva europeia.

2- Cidades Sustentáveis:
Modelos sustentáveis para o desenvolvimento de cidades atractivas?
Workshop orientado para a dinamização de projectos; Estimular o planeamento urbano e
desenvolvimento territorial equilibrado e sustentável através da mobilização de municípios,
empresas e outros agentes num esforço de Inovação em co-promoção.

3- Financiamento e Mercados:
Como criar valor e oportunidades pela sustentabilidade?
Pretende-se debater como "investir na sustentabilidade" pode criar valor, abrir novas
oportunidades e novos mercados. Focar-se-á sobre o financiamento ao investimento neste
domínio mas também sobre os mercados do ponto de vista da internacionalização.

4- Políticas Públicas de Apoio à Sustentabilidade:
Que desafios e constrangimentos?
Pretende-se debater as politicas públicas e suas limitações para se constituírem como um
incentivo à sustentabilidade do ambiente construído e o seu reflexo na Inovação e
Competitividade para as empresas do cluster Habitat. Esta mesa redonda pretende envolver
entidades do poder central e local bem como a gestão dos programas operacionais.

5- O Cluster Habitat Sustentável – do conceito à inovação:
Como criar um pólo de competitividade assente na cooperação em rede?
Disseminar o programa de acção do cluster, seus objectivos e projectos âncora, elaborados
para promover sinergias através da mobilização de entidades diferenciadas do cluster num
trabalho em rede.

As Sessões Temáticas reúnem as comunicações submetidas de acordo com os
seguintes assuntos:
1- Materiais e produtos para a construção sustentável;
(Análise de ciclo de vida; Durabilidade de materiais e produtos; Reciclagem e valorização de
resíduos; Novas funcionalidades nos produtos; Sustentabilidade dos processos de produção;
Redução de emissões; Materiais naturais ou renováveis; Eliminação de materiais tóxicos;
Critérios ambientais e energéticos na selecção de materiais; …)

2 - Tecnologias e sistemas de construção e reabilitação;
(Sistemas de avaliação da sustentabilidade da construção; Análise de ciclo de vida;
Arquitectura e construção bioclimática; Conservação e reabilitação do edificado; Edifícios
“desconstruíveis”; Adaptabilidade dos edifícios; Modelar edifícios baseados na natureza;
Tecnologias que minimizem consumo de recursos; Domótica aplicada; Casos de Estudo;…)

3 - Impacto e desempenho energético e ambiental;
(Integração das energias renováveis no edificado; Design e eficiência energética; Tecnologias
passivas de ventilação e controle climático; Geração de energia; Qualidade ambiental interior,
Casos de Estudo;…)

4 - Utilização de recursos naturais;
Ciclos hidrológicos prediais; Estratégias de consumo e fornecimento de água; Aproveitamento
de águas pluviais; Estratégia para águas residuais; Movimentação de solos; Preservação de
solos “verdes” e emprego de solos “usados”; Design paisagístico sustentável; Reabilitação e
realce do ecossistema local nas opções construtivas, Casos de Estudo;…)

5 - Economia e gestão da construção sustentável.
(Balanço económico das actividades de construção e sustentabilidade; Custos associados ao
ciclo de vida (LCC); Planeamento de “saúde e segurança”; Gestão de resíduos de construção e
demolição; Gestão da subcontratação (custos e benefícios); Análise económica dos ecoedifícios; Quantificação das poupanças de energia e água; Quantificação dos benefícios de
redução de resíduos e emissões, Casos de Estudo; …).

O Espaço de Exibição foi previsto para os patrocinadores e as entidades que
pretendem ter um ponto de exibição no congresso para destaque das suas actividades;
Mais informações podem ser obtidas junto à organização do evento através de:
(centrohabitat@centrohabitat.net).

Comissões
Comissão Organizadora:
Victor M. Ferreira; A. Baio Dias; A. Silva Afonso; Luís Bragança; Jorge de Brito.

Comissão técnico-científica:
A. Reaes Pinto (U. Lusíada);
Claudino Cardoso (UA);
Fátima Farinha (U. Algarve);
Hélder Gonçalves (LNEG);
J. Ribau Esteves (ANMP);
João Labrincha (UA);
M. Branco Teixeira (AICCOPN);
Miguel Amado (UNL);
Manuel Duarte Pinheiro (IST);
Paulo Ferrão (IST/MIT-Portugal);
Said Jalali (UMinho);
Vasco P. Freitas (FEUP);
Vitor Cóias (Gecorpa);

Prazos:
 Envio de Resumos – até 30/05/2010;
 Envio das comunicações – até 15/07/2010;
 Notificação sobre a publicação das comunicações – até 30/07/2010;
 Entrega dos artigos revistos – até 10/09/2010

Inscrições:
O registo na conferência deve ser efectuado através do modelo disponibilizado na área
de downloads enviando, uma vez preenchido, para o endereço
centrohabitat@centrohabitat.net, ou por fax para (+351) 234 370 094 - Plataforma
para a Construção Sustentável.

Membros
Associados da Plataforma
Não Associados
Estudantes

Até
15/09/2010
300 €
400 €
180 €

Após
15/09/2010
400 €
500 €
230 €

As inscrições incluem “coffee -breaks”, almoços, jantar do congresso, documentação e
o livro (a editar para o congresso).
A inscrição como Estudante envolve acesso a documentação, “coffee-breaks” e
almoços podendo, no entanto, adquirir a entrada para o jantar do congresso (+ 40€),
indicando-o na ficha de registo.

Documentos
Os resumos e as comunicações podem ser em Inglês ou Português. Os modelos dos
resumos e artigos estão disponibilizados para download em (www.centrohabitat.net).
Os resumos devem indicar o tema em que se inserem e devem ser enviados por
correio electrónico para centrohabitat@centrohabitat.net.

Patrocínios
O Congresso possibilita a existência de Patrocinadores “Diamante”, “Ouro” e “Prata”
que terão benefícios em termos de inscrições no congresso e de divulgação.
Os patrocínios “Prata”, “Ouro” e “Diamante” terão direito a 2, 3 ou 5 inscrições
gratuitas, respectivamente. Em termos de divulgação, os patrocínios garantem a
presença na zona de Exibição, presença de logótipos no espaço do Congresso e
inserção de folheto informativo da entidade na pasta do congresso a distribuir.
Patrocinador
Prata
Ouro
Diamante

1.500 €
3.000 €
10.000 €

Localização:
O congresso CINCOS’10 terá lugar no Curia Palace Hotel de 4 a 6 de Novembro de
2010.

Como chegar:
Para chegar ao local do Congresso CINCOS’10 (Curia), deve:
De carro:
Vindo pela Auto-Estrada (A1) de Lisboa ou do Porto:
Sair na direcção Mealhada/Cantanhede; Após a portagem, continuar para Mealhada;
No cruzamento com a EN1, virar à esquerda em direcção à Mealhada (Sentido Norte);
Após a localidade da Mealhada, virar à esquerda em direcção à Curia.

De comboio, pela linha do Norte:
Sair na estação da Curia* (O Hotel Palace da Curia fica a 100m da Estação). A Curia não
é servida por comboios do serviço Alfa ou Intercidades. Neste caso, deverá optar por
sair em Coimbra ou Aveiro, para posteriormente fazer a ligação através de um
comboio regional. Para mais informações sobre horários e serviços, consulte
www.cp.pt.

Alojamento:
O congresso CINCOS’10 terá lugar no Curia Palace Hotel Spa & Golf (Curia, Anadia) de
4 a 6 de Novembro de 2010.
Neste espaço tranquilo é possível encontrar diversas actividades desde as oferecidas
por um SPA moderno até desportos como o golfe, ténis, etc. Este Hotel situa-se no seio
duma das regiões vinícolas portuguesas (Bairrada) com diversas caves e gastronomia
rica e variada.

As reservas devem ser efectuadas directamente para o Hotel Curia Palace, havendo preços
especiais para os participantes (Duplo: 80 € e Single: 70 € por noite). Aconselha-se que
informem que a reserva é feita no âmbito do Congresso CINCOS´2010 para:

Curia Palace, Hotel Spa & Golf:
Phone: (+351) 510 300 Fax: (+351) 231 515 531
Contacto: Elisabete Saraiva; e-mail: esaraiva@almeidahotels.com
website: www.almeidahotels.com

Contactos:
Plataforma para a Construção Sustentável
www.centrohabitat.net
centrohabitat@centrohabitat.net

