


  
 

 

 

 
 

 

 

ARUP - Dongtan Eco-City marca presença no CICLO DE WORKSHOPS DA 7.ª 
URBAVERDE  

 
 
 
O Ciclo de Workshops da UrbaVerde 2011, reunirá alguns dos melhores especialistas nos 
sectores de desenvolvimento das cidades: mobilidade, eficiência hídrica, arquitectura 
sustentável e eco-urbanismo.  
 
 
A decorrer ao longo dos três dias da 7.ª UrbaVerde – Feira das Cidades Sustentáveis – 23,24 e 25 
de Fevereiro de 2011 no centro de Congressos do Estoril, este ciclo aborda temáticas de grande 
importância para o desenvolvimento sustentável das cidades. 
  
ARUP marca presença no dia 25 de Fevereiro, no workshop dedicado ao Eco-Urbanismo e Eco-
Arquitectura, sendo a empresa representada por Braulio Morera, um dos membros da equipa 
responsável pelo projecto da maior Eco-Cidade no Leste Asiático da China: Dogtan Eco-City. 
 
Dongtan, a futura cidade ecológica localizada em Shanghai vai mudar a forma como a cidade se 
relaciona com o meio natural, criando um recurso sustentável, eficiente, culturalmente rico onde a 
qualidade de vida será única se comparada a qualquer lugar do rio Yangtze Delta.  
Dongtan Eco-City contituirá uma atraente alternativa para que os cidadãos possam viver dentro de 
uma das regiões mais dinâmicas, culturalmente atractiva e em harmonia com a natureza. 
 
Destaque também para a intervenção do Arqt. Luís de Garrido, no workshop do dia 25 de Fevereiro 
“Eco-Arquitectura e Eco-Urbanismo”. Especialista em arquitectura sustentável, presidente da 
Asociación Nacional para la Arquitectura Sostenible Luís de Garrido intervirá com a temática Salto 
evolutivo en el diseño para la Arquitectura Sostenible del futuro.integrada. 
 
O dia 24 de Fevereiro é dedicado à “Gestão do Espaço Público”, no qual um dos oradores, Sean 
Noone, do Programa E-Street, EU, abordará a temática “Streetlight Efficiency for Sustainable Cities”. 
 
A sessão de trabalhos do dia 23 de Fevereiro é dedicada ao tema “Espaços verdes em tempo de 
crise” onde se debaterão as principais soluções para a gestão sustentável de parques, sistemas de 
aproveitamento de água e eficiência hídrica, introdução da Identidade Mediterrânica e Atlântica no 
projecto de arquitectura e ainda soluções para jardins de cobertura. 
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