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Seminário: “Comunidades Sustentáveis - Perspetivar a inovação e a competitividade pelo conceito 
das comunidades sustentáveis” 
 
A Plataforma para a Construção Sustentável promove o seminário “Comunidades Sustentáveis” no dia 18 
de Janeiro (10h00-13h00),no Auditório do Teatro Municipal Sá da Bandeira, em Santarém.  
 
A Plataforma para a Construção Sustentável é a entidade gestora do Cluster Habitat Sustentável 
(POFC/QREN) que associa as atividades das indústrias da construção e da reabilitação urbana sustentável, 
envolvendo todas as fileiras que contribuem para a construção do nosso habitat. Adota o tema da 
sustentabilidade como mote para a inovação e reforço da competitividade, agregando em rede empresas de 
diferentes sectores, entidades do sistema cientifico-tecnológico, municípios e outros agentes.  
 
Este evento é dedicado ao tema das Comunidades Sustentáveis e remata um ciclo de três seminários que 
tiveram como objetivo dinamizar reflexões dos Grupos de Trabalho do projeto âncora do Cluster Habitat 
Sustentável denominado Centro de Competências para a Sustentabilidade do Habitat. Este ciclo 
envolveu os seguintes seminários: 
- 16/11/2011: Seminário “Estratégias de Crescimento e Internacionalização” (Porto) 

- 07/12/2011: Seminário “Sustentabilidade e o Edifício de Balanço Zero” (Coimbra) 

- 18/01/2012: Seminário “Comunidades Sustentáveis” (Santarém) 

A abertura deste seminário em Santarém será efetuada pelo Presidente da Câmara Municipal, Dr. Moita 
Flores e envolverá a assinatura do Protocolo de Cooperação entre a Câmara Municipal de Santarém e a 
Plataforma para a Construção Sustentável. 
 
O painel de oradores oferece uma visão global das grandes questões e perspetivas ligadas ao 
desenvolvimento de comunidades e territórios mais sustentáveis. O Prof. Dr. Manuel Duarte Pinheiro do 
Instituto Superior Técnico focará a sua apresentação no tema das comunidades sustentáveis, princípios e 
critérios, seguindo-se a intervenção do Presidente da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, Engº. 
Ribau Esteves, que abordará as questões de trabalho em rede entre municípios e o seu contributo para o 
desenvolvimento de comunidades sustentáveis, articuladas e cooperantes. A intervenção do Presidente da 
Câmara Municipal de Águeda, Dr. Gil Nadais, focará as iniciativas de um município particularmente 
comprometido com as questões da sustentabilidade enquanto pilar da estratégia do seu desenvolvimento. A 
Drª Isabel Santos, administradora da empresa Ecochoice, SA., partilhará a sua experiência no âmbito da 
criação de ambientes urbanos sustentáveis. Seguir-se á um período de debate alargado ao público presente 
após o qual este painel será encerrado pela vereadora da proteção ambiental do Município de Santarém, Drª 
Luísa Féria. 
 
O seminário prosseguirá no período da tarde, reservado aos Associados da Plataforma, com a realização de 
reuniões paralelas dos Grupos de Trabalho, no âmbito do projeto âncora referido, ligados à integração de 
princípios de construção sustentável nos cadernos de encargos, à competitividade e internacionalização das 
empresas e à problemática da gestão urbanística sustentável.  
 
A inscrição neste evento do Cluster Habitat Sustentável é gratuita, mas obrigatória, para 
centrohabitat@centrohabitat.net (até 17 de Janeiro). 

Mais informações: 
Plataforma para a Construção Sustentável 

T: 234.401576 / centrohabitat@centrohabitat.net 
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