
SEMINÁRIO
Conforto Ambiental em Edifícios
Novos contributos 
para a sustentabilidade

Informações
Correspondência e pedidos de esclarecimento devem ser dirigidos a:
LNEC | Apoio à Organização de Reuniões
Av. de Brasil 101 | 1700-066 LISBOA
tel.: 21 844 34 83 | fax: 21 844 30 14 | cursos@lnec.pt

LISBOA • LNEC
11 de março de 2014



OBjEtIvO
Projetar e construir um edifício consiste em criar um sistema 
com profundas interligações com o ambiente exterior e interior, 
e que está sujeito a um conjunto de interações que são afetadas 
por modificações sazonais e diárias no clima e por condições 
diversificadas de conforto exigidas pelos seus ocupantes.

No presente Seminário o LNEC propõe-se efetuar a apresentação 
dos novos desenvolvimentos nos domínios do conforto 
ambiental no interior dos edifícios. Alguns dos desenvolvimentos 
mais recentes utilizam abordagens inovadoras que permitem 
encarar o conforto ambiental numa perspetiva pluridisciplinar 
(multidisciplinar) evidenciando as inter-relações entre vários 
domínios, permitindo não só contribuir para a sustentabilidade 
na construção, mas também para a vivência humana, entendida 
na sua forma global, ou seja, integrando um balanço equilibrado 
entre os recursos, o desenvolvimento e as exigências do projeto 
dos edifícios novos ou existentes.

Para se atingirem estes objetivos, é necessário um adequado 
conhecimento das mais recentes abordagens e técnicas disponíveis 
que podem ser empregues na construção, bem como um correto 
entendimento daquilo que constituem as principais exigências de 
conforto acústico, térmico, visual, e de qualidade do ar, de modo 
a que a qualidade dos espaços interiores possa ir de encontro 
às expetativas e necessidades dos ocupantes numa perspetiva 
ecosustentável mais global.

Neste enquadramento o LNEC entendeu proporcionar a presente 
ação de formação no sentido de, assim, poder contribuir para a 
reflexão sobre a temática do conforto ambiental nos edifícios 

No Seminário serão abordados, nas várias áreas temáticas, 
que o compõem, os aspetos regulamentares e normativos 
enquadradores, assim como apresentados e discutidos os últimos 
desenvolvimentos técnico-científicos na área e a perspetivação de 
critérios de vivências futuras, assentes numa postura prospetiva 
da evolução da qualidade habitacional e na criação de condições 
de vivência saudável.

DEStINAtárIOS
O Seminário destina-se a arquitetos, engenheiros, investigadores 
e outros técnicos e entidades ligados à investigação científica, 
à promoção, ao projeto, ao licenciamento e à fiscalização, para 
quem os aspetos associados ao ambiente interior em edifícios 
constitua, ou possa vir a constituir, domínio de interesse.

PrOgrAmA / tEmAS
Dia 11 de março

09h00 – 09h20 Receção e distribuição de documentação

09h20 – 09h30 Abertura

09h30 – 11h00 Tema 1: Conforto Térmico e Eficiência 
Energética 

11h00 – 11h30 Café

11h30 – 13h00 Tema 2: Conforto Visual 

13h00 – 14h30 Intervalo para almoço

14h15 – 16h00 Tema 3: Conforto Acústico 

16h00 – 16h30 Café

16h30 – 18h15 Tema 4: Conforto, Qualidade do Ar e 
Ventilação

CONfErENCIStAS
O seminário terá o seguinte corpo de confrencistas:

Tema 1 Eng.º Carlos Pina dos Santos e Dr. Luís Matias

Tema 2 Dr. António Santos

Tema 3 Eng.º Jorge Patrício, Dra. Sónia Antunes e Eng.ª Odete 
Domingues

Tema 4 Eng.º João Viegas, Eng.º Fernando Marques da Silva e 
Eng.º Armando Pinto 

COOrDENAçãO
Eng.º Jorge Patrício – Investigador Principal com Agregação, LNEC

Dr. António Santos – Investigador Auxiliar, LNEC

OrgANIzAçãO
O Seminário é promovido e organizado pelo Laboratório Nacional 
de Engenharia Civil.

LOCAL, DAtA E hOrárIO
O Seminário realizar-se-á em Lisboa, em 11 de março de 2014, 
no Pequeno Auditório do Centro de Congressos do LNEC, com o 
seguinte horário: das 9h30 às 13h00 e das 14h15 às 18h15

INSCrIçÕES E CUStO
O custo de inscrição no Seminário é de € 120,00 (IVA incluído).

As inscrições só serão consideradas quando acompanhadas do 
comprovativo de pagamento, o qual poderá ser efetuado:

por cheque

em nome FUNDCIC - Fundo para o Desenvolvimento das Ciências 
da Construção

por transferência bancária

NIB: 0018 0365 002000 10582 22

NIF: 502972076

O custo de inscrição inclui a documentação.

Este seminário só será realizado se houver um número 
de inscrições superior a 15.


