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•• Arquitetura Bioclimática, Economia
Circular e Sustentabilidade

Sinopse

Nesta formação serão abordadas as estratégias 
essenciais na resposta aos desafios ambientais no 
âmbito da arquitetura, do planeamento urbano e 
da construção. Serão analisadas as soluções mais 
eficientes, para edifícios e ambientes, que promovem 
conforto, a correta gestão de recursos (energia, água e 
materiais) e a conservação da biodiversidade.

Ministrado em parceria com a Green Lab, empresa 
pioneira em Portugal em serviços de consultoria e 
assessoria em sustentabilidade. A Green Lab tem o 
maior portfolio nacional em LEED, BREEAM e WELL. 
Com foco na construção, no ambiente urbano e 
nos materiais sustentáveis, aposta fortemente na 
sustentabilidade corporativa, através de modelos 
criativos, inovadores e de soluções baseadas em 
estudos de I&D.

Speakers Liliana Soares - Green Lab

Data 26/05/2022

Hora 18h00

Duração 90 minutos

Sessão/Módulos 1ª sessão

Local S+Academy, Lisboa

Speaker

Liliana Soares, Lic. em Engenharia Ambiental, 
IST. Possui certificações internacionais nos 
sistemas BREEAM, LiderA e SBTool. 

Senior Partner da Green Lab, coordena a área 
de construção sustentável, de materiais e 
planeamento urbano.

Realizou projetos em Portugal, México, 
Brasil, Cazaquistão e República Dominicana. 
Responsável pela gestão da participação 
em projetos europeus de I&D focados no 
desenvolvimento de novos materiais e 
soluções construtivas inovadoras.

A quem se destina

Arquitetos e profissionais das áreas do Planeamento 
Urbano e da Construção.

Competências a adquirir

1 Compreensão de estratégias concretas que 
respondem a questões ambientais, no âmbito da 
arquitetura, planeamento urbano e construção.

2 Conhecimento de soluções eficientes, para 
edifícios e ambientes, que promovem conforto, 
a correta gestão de recursos (energia, água e 
materiais) e a conservação da biodiversidade. 

Condições

1 Inscrição até 72 horas antes da data da sessão, 
na página S+Academy em
www.saraivaeassociados.com 

2 A realização de cada sessão formativa está 
condicionada a um número mínimo e máximo de 
inscrições; por favor aguardar confirmação da 
disponibilidade de participação.


