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AÇÃO DE FORMAÇÃO - INTEGRAÇÃO DE ENERGIA SOLAR EM 

EDIFÍCIOS  
maio 2022 | Virtual | Lisboa – Portugal 

ENQUADRAMENTO 

A ação de formação – “Integração de Energia Solar em Edifícios”, 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 pela presente ação de formação, 

com a duração total de 8 horas e dividida por três sessões (dias 4, 18 e 25 de maio de 2022). Tem por objetivo 

apresentar as potencialidades dos sistemas solares térmicos e elétricos, numa perspetiva de ciclo de vida, e 

soluções para integração de energias renováveis em edifícios. Inclui uma visita virtual ao edifício solar XXI, 

sito no Campus do Lumiar. 

AGENDA DRAFT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUSTOS 

A participação na ação de formação é gratuita, sujeita a inscrição prévia (por ordem de inscrição). 

 

 

4 de maio – 1º dia - 15:30 às 18:30 horas  

Apresentação do projeto ReNaturalZEB  

Introdução – Fontes de Energia Renovável e seus impactes 

NZEB, Soluções passivas e integração em fachadas 

18 de maio - 2º dia - 15:30 às 18:30 horas  

Sistemas Térmicos (Solar Térmico) 

Sistemas Elétricos (Solar Fotovoltaico) 

25 de maio – 3º dia - 15:30 às 17:30 horas  

NZEB exemplos e casos de estudo 

Visita virtual ao edifício solar XXI 
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QUEM PODE PARTICIPAR? 

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

profissionais ligados ao sector da construção. 

Ação de formação online e gratuita, com inscrição 

obrigatória. 

Faça a sua inscrição aqui: 

https://forms.gle/cvqBNL7RGBvGBCMY9 

Coordenador e Parceiros: 

 

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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