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Juntos construímos
notícia!
Visite-nos aqui

Este ano atípico de pandemia veio
dar-nos uma consciência maior da
necessidade de compreendermos
o planeta que habitamos, pois o
“Homem” pensa que domina o
Planeta mas muitas vezes somos
surpreendidos. É necessário alterar
os nossos hábitos pois são eles que
destabilizam o ecossistema do planeta. O
“Homem” habita o planeta e tem de criar
alternativas para um consumo de energia
mais eficiente. A Europa está empenhada
neste objetivo com o Plano Ecológico
Europeu e cabe-nos a nós decidir seguir
por um caminho de um planeta mais
limpo mais ecológico e menos poluído.

Programa de Sustentabilidade
para empresas

Saiba mais aqui

Eng. António Carlos Rodrigues
CEO GRUPO CASAIS
Os ventos fortes e as chuvas intensas são um
dos maiores problemas que nos vão afetar e
que já afetam nos dias de hoje. Temos o
exemplo há 2 anos em que tivemos um
incêndio mortífero e em que a força da
natureza ultrapassou as nossas capacidades de
resposta. Um evento catastrófico consegue
destruir em minutos uma central nuclear,
quebrar linhas de transmissão de energia (o
que resulta na quebra de telecomunicações),
ficarmos sem água potável e até os sistemas de
saneamento podem deixar de funcionar. A
pandemia veio despertar para alguns temas
que estavam “arrumados” e ainda nos trouxe a
aceleração da inovação. O sentimento de
partilha e colaboração da pandemia deve ser
mantido, porque só assim conseguimos fazer,
rápido, bem e com impacto.
Quem não construir de forma sustentável vai
pagar a fatura. O setor da construção está
indirectamente ligado à maior parte dos 17
objetivos da ONU.
As empresas são organismos que respondem
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DADE

CONSTRUÇÃO DE UM
FUTURO MELHOR

"A NOSSA INDÚSTRIA
PODE E DEVE CONTRIBUIR
PARA A CONSTRUÇÃO DE
UM FUTURO MELHOR."
a políticas e são um veículo de alinhamento de
coordenação de esforços. Por isso, nós,
decisores, gestores, também temos uma
responsabilidade para encaminhar as nossas
empresas no sentido da sustentabilidade. A
nossa indústria, da construção, é responsável
por 40% de: Consumos de recursos; Consumos
de energia; Emissões de CO2 e Desperdício e
por isso temos de ser os primeiros a
reconhecer o nosso impacto. Na Casais
começámos a atuar e estamos numa jornada
para melhorar os nossos processos de
construção alterando a forma como fazemos as
obras para reduzir as emissões. Não
conseguimos vencer este desafio sozinhos. Por
isso organizamos esta conferência para passar
este exemplo. É um desafio que requer massa
crítica e vai tomar infelizmente mais do que uma
geração para o resolver. Posto isso, a
mensagem que quero transmitir é que a nossa
indústria pode e deve contribuir para a
construção de um futuro melhor. Temos um
enorme papel da economia porque converte
capital em infra-estruturas que a sociedade

necessita, os hospitais, as escolas, as pontes, as
redes de água e energia, entre outras. E ao
mesmo tempo geramos inovação, ativamos a
economia e envolvemos todos os setores. A
produtividade conduz à redução de
desperdícios, mas tem de existir uma utilização
mais eficiente dos recursos. Temos de colocar
nos edifícios componentes desmontáveis
naquilo que sabemos que está sujeito a uma
alteração, e por isso, tornar os edifícios mais
adaptáveis significa torná-los mais sustentáveis.
A Casais realizou uma parceria com a CREE,
porque trabalham de facto numa economia
circular, cada componente pode ser
desmontado no futuro e reaproveitado. Utiliza
um sistema híbrido, em madeira e betão. Os
desafios dos próximos 50 anos colocam-nos a
nós, fileira, numa responsabilidade acrescida, e
sem dúvida que dar uma casa, energia,
conectividade, a quem não tem, é um fim muito
nobre, mas se continuarmos a fazer como até
agora, levaremos à extinção qualquer
esperança de construir um futuro sustentável
para todos.

Inês dos Santos Costa
Secretária Geral do Ambiente

MENSAGEM DE
ABERTURA DO SEMINÁRIO

"OS NÍVEIS ATUAIS DE
CONSUMO GLOBAL SIGNIFICAM
QUE PRECISAREMOS DE TRÊS
PLANETAS ATÉ MEADOS DESTE
SÉCULO."
Centro a minha intervenção sobre a nossa
relação entre o consumo de materiais e
atividades económicas, como a construção
e para onde queremos ir enquanto
Economia e Sociedade. Estamos no início
do ano e é um bom momento para fazer
essa reflexão. O mundo, neste momento,
usa mais recursos do que aquilo que um
planeta consegue fornecer, sendo que o
nível atual do consumo global significa que
precisaremos de cerca de três planetas
até meados deste século e encontramonos a falar no nosso tempo de vida, não
estamos a falar de um futuro longínquo.
Porém, o slogan que muitas vezes
ouvimos de facto é real. Nós só temos um
planeta, não temos três. Perante isto, há
muitas pessoas que dirão que a inovação
e a tecnologia irão resolver todos os
nossos problemas, quer ao nível do
impacto das alterações climáticas, quer ao
nível da emissão de gases de efeitos de
estufa e quer ao nível também da
sustentabilidade no uso de materiais. A
questão é que até agora estamos numa
fase de grande aceleração tecnológica e
de inovação e o que esse “breake-thru”
não aconteceu. O último relatório Europeu
do progresso sobre a ação climática
relativamente a 2019, indica-nos que
durante um ano a União Europeia
conseguiu reduzir emissões em 3,7%
enquanto que o seu PIB aumentou 1,5%.
Portugal encontra-se na lista de países que
lidera os seus esforços quer com medidas
em curso, quer com medidas planeadas e
já conseguimos reduzir 22% das emissões
relativamente a 2005, mas se este cenário
nos dá boas indicações no que toca à
possibilidade de criar riqueza em termos
de PIB, reduzindo emissões desde que
não exista transferência dessas emissões
para outros pontos de cadeia de valor a
nível global, o mesmo já não podemos
dizer no que diz respeito ao consumo de
materiais e há degradação dos serviços

serviços prestados pelos ecossistemas. A
extração e o consumo continuam a
crescer a um ritmo superior do próprio
PIB, estando a falar de aproximadamente
90 mil milhões de toneladas de materiais
todos os anos quando o limite que a
Ciência nos aconselha para ser sustentável
ronda os 50 mil milhões de toneladas. Por
isso, podemos afirmar que a tecnologia
nos tornou mais eficientes e capazes de
fazer mais com menos, e num primeiro
momento pode reduzir a necessidade de
mais extração, mas o problema
rapidamente depois chega com os custos
de produção a baixar, em que o produto
acaba por se tornar mais barato e
acabamos por produzir e vender mais e
este é um fenómeno conhecido como um
o Paradoxo de Jevons, sendo os ganhos da
eficiência limitados, ou seja, por inerência
do modelo económico que é linear e nos
empurra para este consumo e pelos
limites físicos dos recursos do planeta. Esta
barreira é tão valida quando falamos de
energia (como os eletrodomésticos), de
água, de plástico e embalagens, de areia e
construção. Desta forma, falar de
emissões é falar de materiais, pois não
podemos esperar que a solução para a
neutralidade carbónica se resuma a fechar
centrais a carvão ou trocar as lâmpadas da
nossa casa. (…) Num país como Portugal
em que a produtividade material é cerca
de 1,07€ por cada quilograma de materiais
que consumimos, a média europeia é o
dobro e trata-se de valores do ano de
2019. Além disso, falamos de um país em
que a taxa de circularidade, a substituição
de matérias primas é das mais baixas da
União Europeia, que ronda os 1,8% E há
muito para fazer no que aos materiais diz
respeito. (…) Não basta falar de reciclagem,
não basta falar apenas de eficiência. Os
minerais não metálicos que são um dos
principais recursos do setor da construção
para além da água são responsáveis pela

maior fatia do consumo interno de
materiais…só a areia para construção
representa 50% de todo o consumo
interno de materiais a nível nacional. Estes
valores são bem expressivos nas contas
de satélite de ambiente que o Instituto
Nacional de Estatística publica. É verdade
que o setor da construção é a pedra
basilar no PIB nacional, mas nós não
podemos continuar a fazer depender essa
contribuição de uma extração e produção
insustentáveis e que ocupa, cada vez mais,
o solo e água, sendo uma das fontes de
emissão da indústria. A descarbonização
do setor não se fará só de eficiência
energética e hídrica, terá também de se
fazer pelo design que preserva, recupera e
será feito de suficiência, reabilitando,
reutilizando e projetando para o menor
consumo possível e para a maior utilidade
possível (…) Em suma, criar mais valor no
banco de materiais que já temos sem
extrair mais materiais e mais resíduos,
reduzindo as emissões. É precisamente
para esses objetivos que o pacto ecológico
aponta e exige, em vários dos planos e
estratégias que o operacionalizam e que
depois são concretizados nos mecanismos
de financiamento que estão em discussão.
(…) O caminho faz-se caminhando e vamos
continuar a trabalhar. Isto porque a
próxima década será crucial, não nos
fartamos de o dizer e assim é (…) Nós
chegámos a um momento em que ao
contrário dos colapsos financeiros do
passado, a resposta já não pode ser
“Abram um buraco e encham-no de
betão”. Temos de continuar a apostar
numa abordagem multidisciplinar ao setor,
reconhecendo que a gestão de materiais
não se faz só no cimento ou no aço, mas
também na cerâmica, no vidro, na madeira
ou no têxtil e se desenharmos este
modelo económico linear, isso significa
que também o podemos redesenhar.”

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
Pedro Martins Barata
CEO GET2C

"CLIMA GLOBAL
TEM UMA
POSSIBILIDADE DE
SE ESTABILIZAR
NOS 20 A 30 ANOS
FUTUROS."
O nosso mundo é finito e nós temos
uma capacidade de carga enquanto
ecossistema global”, pelo que “é
preciso redimensionar a atividade
humana, de forma a colocá-la dentro
dessa capacidade de carga do
ecossistema.
Durante
o
confinamento houve uma redução
recorde nas emissões de carbono,
decorrente do estilo de vida que
tivemos de adotar na pandemia e
em particular do facto que tivemos
de prescindir do veículo automóvel e
aumentar
imensamente
o
teletrabalho. Apesar de tudo temos
cada vez mais a evidência de que
esta transição energética se está a
fazer e que vamos ter efectivamente
reduções muito mais rápidas do que
pensávamos há 5 anos atrás. A
última investigação científica que vai
ser plasmada no IPCC estipula que
ao contrário do que se pensava
anteriormente, se nós conseguirmos
em
10/15
anos
diminuir
drasticamente as emissões, o clima
global tem uma possibilidade de se
estabilizar nos 20 a 30 anos futuros.
A premissa fundamental é de que
haja esta redução de emissões e
portanto que consigamos tal como
está estipulado no acordo de Paris
chegar à neutralidade carbónica o
mais cedo possível, possivelmente
ainda em 2050.

Os
impactos
das
alterações
climáticas são já notórios por todo o
planeta. E hoje o combate a tal
fenómeno é uma prioridade para
toda a União Europeia (UE). Portugal
foi dos primeiros países a anunciar o
objetivo de atingir a neutralidade
carbónica até 2050, permanecendo
como um dos países, relativos à UE,
com maior nível de ambição. De
forma a “suportar” tal estratégia de
longo-prazo, o Governo português
anunciou o “Roteiro para a
Neutralidade Carbónica 2050” que
acaba por influenciar um outro
documento, o Plano Nacional de
Energia e Clima (PNEC) com um
horizonte até 2030. Mais tarde ou
mais cedo, todos os setores vão
contribuir para a neutralidade
carbónica: Não existe nenhum setor
que fique de fora deste objetivo. E
Portugal vai contar com o aumento
de sequestro de carbono sobretudo
do “novo tipo” de florestas que não
serão apenas de “produção”, mas
mais diversa: Uma floresta mais
adaptada ao nosso clima atual e do
futuro e, assim, mais resiliente.

SUSTENTABILIDADE NO CONTEXTO
DA CONSTRUÇÃO
É importante salientar que, aquilo
que motivou as gerações anteriores
foram outras necessidades, foram
outras premissas e que fizeram o
melhor que sabiam. Nós agora
sabemos
mais,
temos
mais
conhecimento e podemos fazer
melhor. No século 21, para se
adaptar às mudanças climáticas e às
progressivas
exigências
regulamentares na construção, a
arquitetura desenvolve edifícios que
se tornam neutros em carbono. E
por isso partilho os cinco princípios
que considero fundamentais face às
alterações climáticas: Introdução de

vegetação local; Conforto e consumo
energético; Efeito esponja e controle
térmico; Reciclagem de materiais e
Energia
passiva
e
Eficiência
Energética. As novas soluções
arquitectónicas mais sustentáveis,
como
muitos
estudos
demonstram, são uma tendência,
serão uma necessidade e a prazo,
uma imposição. É necessário mudar
o ensino, que se encontra desfasado
das questões que estão hoje em
cima da mesa.
Para resumir aquilo que me parece
que é fundamental alterar em cada
um de nós, ou evoluir, é o interesse

Pedro Ressano Garcia
Ressano Garcia Arquitectos

"HÁ UMA
TENDÊNCIA GERAL
PARA APRENDER
COM A NATUREZA."

pela Biophilia, que segundo o
dicionário, tem a ver com o apoiar a
ideia de que os seres humanos são
instintivamente
atraídos
pela
natureza e outros seres vivos. Uma
nova abordagem emerge do diálogo
com meio ambiente natural, de
modo a cumprir com a complexa
regulamentação
e
requisitos
energéticos privilegiando novas
soluções. Há uma tendência geral
para aprender com a natureza. Esta
é apenas uma via, não é “a” via, pois
não existe uma receita, existe uma
forma de fazer e que tive muito
gosto em partilhar-vos.

CIRCULARIDADE NA CONSTRUÇÃO
E REABILITAÇÃO, COM ENFOQUE NOS
RESÍDUOS
Eng. Luísa Magalhães
Diretora Executiva
Smart Waste Portugal

"PARA CHEGARMOS
A BOM PORTO É
PRECISO QUE EXISTA
A COLABORAÇÃO DE
TODOS."
As várias temáticas que apresentei,
têm como objetivo caraterizar e
quantificar a importância das
atividades
ligadas
à
recolha,
tratamento, valorização e eliminação
de resíduos. Algumas iniciativas
referentes à economia circular que
se baseiam na redução da utilização
de matérias-primas virgens e em que
o produtos e materiais são
reutilizados sempre que possível. É
necessário aplicar diversas medidas
como, utilizar material reciclado,

entregar os resíduos das obras
domésticas e projetar de forma a
que os recursos possam ser
economicamente reutilizados. Para
chegarmos a bom porto é preciso
que exista a colaboração de todos,
que a cadeia de valor esteja reunida
para tentarmos criar mais valor,
promover uma maior reutilização e
evitar que surja a reprodução de
tantos resíduos de construção.
Números surpreendentes revelamnos que na Europa, 25-30% de todos
.

os resíduos produzidos são gerados
pelo setor da Construção e, de
acordo com o Plano de Ação para a
Economia Circular em Portugal, este
setor absorve cerca de 73% dos
materiais naturais extraídos. O
desperdício de recursos, em
particular através da sua deposição
em aterro, representa não só um
problema ambiental, como uma
oportunidade
económica
desperdiçada, sendo a Economia
Circular um caminho a considerar.

PRÉ-FABRICAÇÃO E PROJETO DA
FÁBRICA DE CONSTRUÇÃO OFF-SITE
NA MARINHA GRANDE

"GRANDES MUDANÇAS
CRIAM GRANDES
OPORTUNIDADES."

Arq. José Pequeno
Co-fundador da FRACTUS
e da Fusion

Grandes Mudanças criam Grandes
Oportunidades. A Fractus pretende
transformar o paradigma da
construção através da oferta de
soluções rápidas, sustentáveis do
ponto de vista ambiental, a um preço
competitivo e com alta qualidade. O
Sistema de construção inovador é
baseado numa estrutura em aço
para o “esqueleto” do edifício e
painéis leves patenteados para
paredes interiores, exteriores e lajes.
O Projeto Fractus acresce elevados

índices
de
ecoeficiência
e
sustentabilidade ambiental, confere
versatilidade
e
evolutividade
construtiva, e uma produção
rigorosa especializada conjugando
arquitectura e especialidades ao nível
da preparação de detalhe, na
resposta às diferentes escalas e
desafios de intervenção. Através
destas construções, é possivel
reduzir em 70% as emissões de CO2,
estratégico é crucial. acabar com o
consumo de água, diminuir os gastos

energéticos, e baixar significativamente
o impacto ambiental, dado que são
utilizadas estruturas metálicas 100%
recicláveis e os painéis podem ser
reutilizados em novas construções. A
análise do mercado, a antecipação de
tendências e o posicionamento
Vivemos um momento chave, também
para o planeta. Portugal pode
diferenciar-se pela Inovação, pela
Inovação na Tradição – a uma Escala
Global. Em conjunto podemos ter
sempre a possibilidade de intervir.

