
 

 
 

                            

 
 
 

 

                             

 
 

 

Resumo do evento 
 
 

O seminário final do projeto CLOSER "Auditorias pré-demolição - 
Passo a passo" foi realizado a 22 de novembro de 2021. Este 
evento híbrido contou com um total de 161 participantes. 

A abertura da conferência foi efetuada pela Dr.ª Laura Caldeira, 
Presidente do LNEC, que deu as boas-vindas aos presentes e 
sublinhou o importante papel da aplicação dos princípios da 
economia circular à utilização de materiais provenientes da 
demolição e reabilitação de edifícios. 

A Dr.ª Anabela Carvalho, Secretária-Geral do Ambiente, felicitou 
o consórcio CLOSER pelos resultados do projeto e ainda 
salientou a importância dos EEA Grants, nomeadamente o 
Programa de Ambiente, para o desenvolvimento e 
estabelecimento de sinergias entre projetos visando impulsionar 
a transição para uma economia circular. 

A sessão de abertura continuou com a intervenção do 
Eng.º Pedro Guedes Pinto, Vogal do Conselho Diretivo do IMPIC, 
destacando dois caminhos estratégicos do IMPIC: i) a estratégia 
nacional de compras pública e; ii) a economia circular e 
sustentabilidade do setor da construção, sendo este último onde 
se enquadra o projeto CLOSER. 

Para concluir, o Eng.ª Ana Cristina Carrola, Vogal do Conselho 
Diretivo da APA, sublinhou as oportunidades e desafios do Pacto 
Ecológico Europeu no que diz respeito ao ciclo de vida de 
materiais e produtos, desde a sua produção, à sua utilização e 
fim de vida. 

 



 

 
 

                            

 
 
 

 

                             

 
 

 
Dar uma segunda vida a estes 
materiais reduz custos e a 
utilização de matérias-primas 

Dr.ª Laura Caldeira 
Presidente do LNEC 

 
O fecho do ciclo dos materiais é a 
força motriz da transição para a 
economia circular 

Dr.ª Anabela Carvalho 
Secretária-Geral do Ambiente 

 
O reaproveitamento tem que estar 
na agenda, tem que ser um objetivo 
de todos 

Eng.º Pedro Guedes Pinto 
Vogal do CD do IMPIC 

 
A procura tem que ser trabalhada 
potenciando a utilização destes 
materiais 

Eng.ª Ana Cristina Carrola 
Vogal do CD da APA 

 
Relativamente ao projeto CLOSER, a primeira oradora foi a 



 

 
 

                            

 
 
 

 

                             

 
 

Dr.ª Filipa Salvado, que fez a apresentação geral do projeto e dos 
seus indicadores. A Dr.ª Isabel Martins procedeu então à 
apresentação do Guia de Auditoria de Pré-Demolição, 
destacando as vantagens da reutilização de materiais em vez da 
sua reciclagem, e apresentando os modelos desenvolvidos. A 
aplicação da metodologia do Guia a um caso de estudo foi 
apresentada pelo Eng.º Seyed Rezvani. Por fim, a Eng.ª Mafalda 
Mota falou sobre as políticas de implementação das Auditorias de 
Pré-Demolição. 

         
       Dr.ª Filipa Salvado (LNEC)                Dr.ª Isabel Martins (LNEC) 

        
 Eng.º Seyed Rezvani (LNEC)                 Eng.ª Mafalda Mota (APA) 



 

 
 

                            

 
 
 

 

                             

 
 

O painel da mesa-redonda contou com colaboração da 
Eng.ª Sofia Santos, das Infraestruturas de Portugal (IP), do 
Prof. Jorge de Brito, representante do projeto CirMat, da 
Dr.ª Paula Duarte, representante do projeto Desconstruir para a 
Economia Circular e da Dr.ª Paula Couto, representante do 
projeto SecClass. Foi discutido o tema “Uma abordagem 
integrada para RCD” na perspetiva de desenvolvimento de 
sinergias que poderiam ser impulsionadas por auditorias de pré-
demolição. A moderação desta mesa-redonda foi assegurada 
pela Dr.ª Isabel Martins (LNEC) e pela Dr.ª Maria João Falcão 
Silva (LNEC). 

 

Da esquerda para a direita: Dr.ª Paula Couto (SeCClasS), Prof. Jorge de 
Brito (CirMat), Dr.ª Isabel Martins (LNEC), Dr.ª Maria João Falcão Silva 
(LNEC), Eng.ª Sofia Santos (IP), Dr.ª Paula Marques (Desconstruir para 
a Economia Circular) 

 

 

 

 


