
  

http://www.liferenatural.com/ 

 

LIFE17ENV/ES/000329-LIFE                                                                                        ReNaturalNZEB 

Recycled and Natural Materials and Products to develop Nearly Zero Energy 

Buildings with low carbon footprint. 

WORKSHOP SOBRE O USO DE TECNOLOGIAS BASEADAS EM 

MATERIAIS NATURAIS E RECICLADOS  

- CASCA DE ARROZ- 
24 de março 2022 | Virtual | Lisboa – Portugal 

ENQUADRAMENTO 

O workshop sobre o uso de tecnologias baseadas em materiais naturais e reciclados – Casca de arroz, 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 casca de arroz. Inclui uma visita virtual ao Itecons - Instituto de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico 

para a Construção, Energia, Ambiente e Sustentabilidade, associação sem fins lucrativos, na qual será possível 

observar um conjunto de ensaios nomeadamente aos produtos que incorporam a casca de arroz. 

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/XZwzh7Pq6tegZtsx6 

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. 

Beatriz Marques é técnica superior da Seção de Construção da Unidade de Consultoria e investigadora da 
Unidade de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico do Itecons. Doutorada em Engenharia Civil desde 
2020 pelo Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa, tendo tido o Itecons como instituição de 
acolhimento. O seu trabalho de doutoramento teve como tema "Innovative sustainable solutions for eco-
building using rice by-products", centrado no desenvolvimento de soluções construtivas sustentáveis de 
elevado desempenho, utilizando resíduos da agroindústria do arroz (nomeadamente palha e casca de arroz). 
Mestre em Arquitetura desde 2009 e em Construção e Reabilitação desde 2012 pela mesma universidade. 
No âmbito da sua participação em diversos trabalhos de investigação, é também autora de diversas 
publicações em atas de congressos e em revistas científicas nacionais e internacionais. 

 

https://forms.gle/XZwzh7Pq6tegZtsx6
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Nuno Simões, Doutorado em Engenharia Civil, é Professor Associado do Departamento de Engenharia Civil 
da Universidade de Coimbra, coautor de 65 artigos em revistas internacionais com arbitragem científica e em 
mais de 150 comunicações em conferências (nacionais e internacionais). Colaborou na criação do Itecons - 
Instituto de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico para a Construção, Energia, Ambiente e 
Sustentabilidade. Enquanto Supervisor Técnico e Científico do Itecons colabora na Secção de Higrotérmica e 
na Secção de Caixilharias e Revestimentos Exteriores, assim como no Grupo de Energia da Secção da 
Consultoria. É membro da Comissão de Coordenação Científica e de Gestão e da Comissão para os Assuntos 
Pedagógicos e Académicos da iniciativa Energia para a Sustentabilidade (EfS) que oferece o programa de 
Mestrado em Energia para Sustentabilidade e de Doutoramento em Sistemas Sustentáveis de Energia. 

Joaquim Bravo, é assessor da administração da Orivárzea, SA, possui mestrado em Ciências Empresariais 
pelo ISEG, licenciatura pré-Bolonha, em Engenharia Agrícola pela Universidade de Évora e pós-graduado em 
Finanças para Não Financeiros pelo ISEG. Desenvolveu a sua atividade profissional como Técnico Agrícola, 
Diretor Comercial na área Agroquímicos, Coordenador Estatística Agrícola do INE, Formador do IEFP; ATEC; 
Centragro, estando há 20 na Orivárzea onde desempenhou várias funções: área técnica/ produção agrícola, 
Direção de departamentos técnico e da qualidade e segurança alimentar, até ao cargo atual da Orivárzea, SA 
cumulativamente com a área do babyfood e projetos de investimento. Representa a Orivárzea, SA na 
Presidência de:  QualificaOigin, entidade que faz a gestão das DOP`s e IGP´s Nacionais, e na Presidência da 
Assembleia Geral do Agrocluster. 

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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