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V SEMANA DA REABILITAçãO URBANA DE PORTO 2017
DE 6 A 12 DE NOVEMBRO Palácio da Bolsa

9 de Novembro 14h30

CONFERÊNCIA
“MULTI-CONFORTO”, UM CONTRIBUTO PARA O
CONFORTO E SUSTENTABILIDADE NA REABILITAÇÃO
DE EDIFÍCIOS
Data: 9 de Novembro / Horário: das 15h00 às 18h00
Local: Palácio da Bolsa, Pátio das Nações

SINOPSE:

PROGRAMA:

A reabilitação urbana deve ser
feita também a pensar na
melhoria das condições de habitabilidade do edificado, para benefício dos seus utilizadores.

14h30 - 15h00 Receção dos participantes

A Saint-Gobain, empresa global
com longa presença em Portugal,
pretende partilhar a sua experiência e parcerias no desenvolvimento e aplicação de soluções
inovadoras e promotoras de
sustentabilidade à reabilitação de
edifícios, visando a melhoria das
condições de conforto e eficiência
energética na sua utilização.

15h00 - 16h00 Sessão 1
O conceito Habitat Saint-Gobain, baseado na oferta de soluções que procuram criar
excelentes espaços para viver com qualidade, combinando CONFORTO na resposta
às necessidades individuais atuais e SUSTENTABILIDADE na preocupação com as
necessidades coletivas do futuro.
16h00 – 16h30 Networking coffee break oferecido pela LOGO SAINT GOBAIN
16h30 – 18h00 Sessão 2
As dimensões do CONFORTO no Habitat humano e a incorporação do conceito em
intervenções de reabilitação no edificado.
À conversa sobre as variáveis em que pode ser traduzido o conceito de
CONFORTO, como impactam o bem-estar dos utilizadores dos edifícios e as opções
adequadas para melhorar o desempenho destes.
Teremos o contributo de personalidades relevantes do meio técnico ligadas à
temática, abordando os conceitos mais significativos com impacto na qualidade e
bem-estar na utilização do edificado.
18h00

Cocktail de encerramento oferecido pela LOGO SAINT GOBAIN

Programa sujeito à confirmação de presença de todos os oradores convidados.

