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WORKSHOP SOBRE O USO DE TECNOLOGIAS BASEADAS EM 

MATERIAIS NATURAIS E RECICLADOS  

- CORTIÇA- 
17 de fevereiro 2022 | Virtual | Lisboa – Portugal 

ENQUADRAMENTO 

O workshop sobre o uso de tecnologias baseadas em materiais naturais e reciclados - Cortiça, faz parte 

integrante do projeto ReNaturalNZEB – Recycled and Natural Materials and Products to develop Nearly Zero 

Energy Buildings with low carbon footprint, financiado pelo projeto LIFE e que envolve 6 parceiros entre 

instituições privadas e públicas, de Portugal e Espanha. O coordenador é a Direcção-Geral de Arquitectura 

da Junta da Extremadura, Espanha.  

O LNEG – Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P. é responsável pelo workshop que tem por objetivo 

apresentar o trabalho desenvolvido em Portugal sobre materiais naturais e reciclados, neste caso respeitante 

à cortiça. Inclui uma visita virtual ao processo de fabrico do aglomerado de cortiça expandida (ICB – Insulation 

Cork Board) na empresa SOFALCA, em Abrantes. 

AGENDA 
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CUSTOS 

A participação no workshop é gratuita, sujeita a inscrição prévia (por ordem de inscrição). 

QUEM PODE PARTICIPAR? 

Profissionais e técnicos pertencentes ao sector da construção, incluindo engenheiros, arquitetos e outros 

profissionais ligados ao sector da construção. 

Workshop online e gratuito, com inscrição obrigatória. 

Faça a sua inscrição aqui: 

https://forms.gle/C2AccRDqvHLyqXrM6 

Coordenador e Parceiros: 

 

Oradores: 

Ana Paula Duarte é investigadora auxiliar do Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG) na Unidade 
de Energias Renováveis e Eficiência Energética (UEREE). Membro da CT 171 – Sustentabilidade na Construção 
(CEN/TC350). Licenciada em Biologia pela Faculdade de Ciências da Universidade Clássica de Lisboa (1982). 
Pós-graduada em Ordenamento do Território e Planeamento Ambiental pela Faculdade de Ciências e 
Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (1990). Atualmente é responsável pelo projeto ReNaturalNZEB – 
Recycled and Natural Materials and Products to develop Nearly Zero Energy Buildings with low carbon 
footprint, em que o LNEG é parceiro e cujo principal objetivo é testar e promover novos materiais e soluções 
construtivas para alcançar Edifícios de Consumo de Energia Quase Nulos com baixa pegada de carbono, 
usando materiais naturais e reciclados. 

Luis Gil é investigador principal habilitado da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG). Licenciado em 
Engenharia Química (1985), Ramo de Tecnologia e Indústria, pelo Instituto Superior Técnico, possui o grau 
de Mestre em Química Orgânica Tecnológica pela Universidade Nova de Lisboa (1987) e tem uma 
especialização em Gestão de Ciência e Tecnologia (1994) do Instituto Nacional de Administração. Participou 
em 43 projetos de I&D e de inovação. Desenvolveu 16 pedidos de patente referentes a novos produtos ou 
novas tecnologias relacionadas com a cortiça, 5 das quais premiadas a nível nacional e internacional e 5 já 
comercializadas e/ou em exploração. É coautor do capítulo “Cork” na Ullmann’s Encyclopedia of Chemical 
Technology, autor de capítulos em 6 livros (três internacionais) e coeditor e coautor do livro “Present and 
Future of Cork oak in Portugal”. É também autor de 9 livros técnicos relacionados com a tecnologia e 
aplicações, normalização, aplicação na construção e história da cortiça e a relação cortiça-vinho.  

 

https://forms.gle/C2AccRDqvHLyqXrM6
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Inês Flores-Colen é professora associada com agregação no Departamento de Engenharia Civil, Arquitectura 
e Georrecursos no Instituto Superior Técnico (IST), Universidade de Lisboa, e membro na unidade de 
investigação CERIS – Civil Engineering Research and Innovation for Sustainability. É Engenheira civil (1996), 
com mestrado em construção e reabilitação (2002) e doutoramento em engenharia civil (2009) pelo IST. Tem 
publicado na área da tecnologia, patologia e manutenção de revestimentos: 2 livros, 7 capítulos de livro, e 
mais de 50 artigos em revistas internacionais. Atualmente é investigadora responsável pelos projetos: i) WGB 
– Triple resistance for water, graffiti and biocolonization of external thermal insulation systems, financiado 
pela FCT, e em colaboração com o LNEC; e ii) EFFICACY – Energy Efficiency Building and Circular Economy for 
Thermal Insulating Solutions, financiado pelas EEA grants, e em colaboração com a NTNU, Noruega. É autora 
de uma patente de uma argamassa térmica com cortiça e aerogel. Fundou e coordena o grupo de 
investigação PERCOAT na área dos revestimentos (percoat.tecnico.ulisboa.pt).  

Paulo Estrada é gerente da Sofalca desde 1985, função que divide atualmente com os dois irmãos. Em 2013 
assume a área do design na Sofalca, como forma de inovar e valorizar um produto secular, a cortiça 
expandida. É ainda gestor de outras empresas ligadas à Família Estrada.  

Breve apresentação do PROJETO LIFE ReNatural NZEB  

O objetivo do projeto LIFE ReNatural NZEB é testar e promover novos materiais e soluções construtivas para 

alcançar Edifícios de Consumo de Energia Quase Nulos com baixa pegada de carbono, usando materiais 

naturais e reciclados.  

Especificamente: 

- Desenvolver um modelo de construção de Edifícios de Consumo de Energia Quase Nulos com baixa 
pegada de carbono e baixo custo, usando critérios de economia verde e circular.  

- Introduzir materiais e tecnologias de construção sustentáveis, como utilização de kenaf, casca de 
arroz e cinzas de biomassa. 

- Promover tecnologias de construção sustentável com baixas taxas de mercado em Espanha e 
Portugal.  

- Construir em Espanha protótipos, edifícios existentes e recém-construídos, e fazer simulações em 
Portugal, com os materiais naturais e reciclados selecionados no projeto. 

- Reduzir as necessidades de energia em edifícios usando envelopes construídos com materiais 
naturais e reciclados.  

- Disseminar as tecnologias propostas. 
- Promover e divulgar os Edifícios de Consumo de Energia Quase Nulos em Portugal e Espanha. 
- Promover a economia verde e circular no setor da construção. 

 

Mais informações sobre o projeto: www.liferenatural.com 
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