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A importância de uma abordagem integrada e
reconhecimento
Os ambientes construídos são responsáveis pelo investimento muito significativo, quer para o sector público,
quer para o sector privado e para as famílias. As decisões que se tomam quanto às zonas a desenvolver,
empreendimentos, às soluções adotadas, repercutem-se nas condições de conforto, saúde, segurança e
desempenho, muitas vezes para vários anos. O projeto de um novo edifício ou mesmo uma reabilitação tem um
horizonte temporal que pode chegar a 50 anos.
Os desafios e as soluções disponíveis, bem como os requisitos têm vindo a evoluir e cada vez mais é importante
adotar soluções que consideram a dimensão cultural e estética, de desempenho ambiental, social e económico,
ou seja a procura da sustentabilidade.
Os sistemas de avaliação e certificação da sustentabilidade, como o LiderA, podem ter um papel importante no
suporte à decisão da escolha das soluções, qual o nível de desempenho que se pretende atingir, bem como
forma independente de evidenciar ao mercado esse desempenho.
Este congresso LiderA’19, centra-se no tema de valorizar a procura da sustentabilidade na construção (pelos
promotores e utilizadores), nomeadamente na forma como a decisão pode contribuir nesse sentido, já que é
um dos pontos destacados pela nova versão do LiderA. O congresso vai abordar assim os seguintes quatro
subtemas:
• Desafios da sustentabilidade para o LiderA na reabilitação e novas urbanizações;
• Edificado confortável, seguro, elevado desempenho e resiliente;
• LiderA v.4 - nova versão (produtos, edificado, empreendimentos, zonas e destinos turísticos sustentáveis);
• Oportunidades para criar valor económico, social e ambiental.
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# 1 - Desafios da sustentabilidade para o LiderA na reabilitação e novas urbanizações
A sustentabilidade desafia os ambientes construídos um abordagem integrada, que o LiderA assegura
e perspetiva a necessidade de integração local contribuindo para a ecologia e património, assegurar o
desempenho energético incluindo o edificado, mobilidade e outras dimensões, procura da
neutralidade em carbono, gestão dos riscos (contaminação dos solos e amianto), eficiência hídrica e
nos materiais e produtos a considerar a avaliação ambiental no ciclo de vida. Estes são alguns dos
aspetos abordados nesta sessão de apresentações curtas, quer para a reabilitação, quer para novas

urbanização, incluindo no design de interiores.
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# 2 - Edificado confortável, seguro, elevado desempenho e resiliente
A procura de edificado sustentável, assenta desde logo num bom desempenho bioclimático (passivo),
num abordagem integrada que assegura edificado de elevado desempenho, conforto, segurança e
resiliente. Vários são os exemplos de edificado construído e certificado que apresenta essas
características, nos quais importa refletir sobre as seus bons resultados, dificuldades e possibilidades
de melhoria. Esta sessão de apresentações curtas aborda estes aspetos.
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# 3 - LiderA v.4 - nova versão
(produtos, edificado, empreendimentos, zonas e destinos turísticos
sustentáveis)
A nova versão LiderA vem contribuir para potenciar de forma mais eficiente a sustentabilidade na
promoção imobiliária e no projeto dos edifícios, zonas urbanas e destinos turísticos sustentáveis. Esta
sessão apresenta as várias vertentes propostas (1) integração local, (2) serviço e resiliência, (3)
recursos, (4) dinâmica socioeconómica, (5) cargas, e (6) uso sustentável.
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# 4 - Oportunidades para criar valor económico, social e
ambiental
Esta sessão de apresentações e debate, inicia-se com uma apresentação dos principais dados sobre o
desenvolvimento imobiliário a nível nacional e foca na discussão quanto aos modos de criar valor económico,

social e ambiental. Discute como a sustentabilidade, pode ou não contribuir para essa criação de valor.
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