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JORNADA BIOURB NATUR
APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS FINAIS

junho

28
Segunda-feira

Agenda

Inscrições:

Formato:

PROGRAMA

Atividade organizada pelo ENTE PÚBLICO REGIONAL DE LA ENERGÍA DE CASTILLA Y LEÓN

Gratuitas

15:30  a 17:00  hora portuguesa

On line - Streeming

Pré-registro: clique neste link

Este projeto é cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER)
através do Programa Interreg V-A Espanha-Portugal (POCTEP) 2014-2020 

DIRECIONADO A: Arquitetos, agentes / empresas do setor do turismo - HORECA, entidades do setor energético,
cidadãos interessados   no turismo sustentável, Municípios e Freguesias do espaço POCTEP 

Apresentação do projeto BIOURB NATUR e do Programa POCTEP
Maria Puy Domínguez
Ente público de la Energía de Cas�lla y León-EREN

Caracterização do contexto BIOURB
Artur Gonçalves

Ins�tuto Politécnico de Bragança-IPB

Catálogo de soluções BIOCONSTRUTIVAS
Valen�n Castaño
Fundación para la Inves�gación y Desarrollo en Transporte y Energía-CIDAUT

Software SBC-cal 2
Felipe Romero

Ins�tuto de la Construcción de Cas�lla y León ICCL

Soluções bio-construtivas em Edifícios de Parques Naturais
Ines Mendez
Fundación Patrimonio Natural de Cas�lla y León-FPNCyL

Turismo e bio-construção no espaço BIOURB. Rota turística  BIOURB NATUR
Felipe Romero
Ins�tuto de la Construcción de Cas�lla y León ICCL

Material disponível para interessados em bio-construção
Jorge Jové
Ente público de la Energía de Cas�lla y León-EREN

“Durante a conferência, serão descritas as ações e resultados realizados a cabo no âmbito do projeto.

Em particular, realizaram-se: uma avaliação técnica multidisciplinar dos edifícios, onde foram implementadas
 soluções bioconstrutivas , e que incluíram as Casas del Parque em Castilla y León, em Espanha, e as Escolas 
em Rio D’Onor e Cova de Lua e o Centro Aquícola de Castrelos, em Portugal; o desenvolvimento de uma
metodologia para a identificação das necessidades de reabilitação e aplicação de soluções bioclimáticas
nestes edifícios, localizados em espaços naturais; bem como o desenvolvimento de uma metodologia de
monitorização e validação de soluções bioclimáticas energéticas, que têm sido aplicadas na reabilitação
de edifícios para uso terciário em parques naturais da área POCTEP.

Tudo isto combinado com a atração turística natural da área do projeto, em que a bioconstrução visa
proporcionar um valor adicional ao turismo científico-técnico”. 

Rafael Correia

Camara Municipal de Bragança

Vicente Leite
Ins�tuto Politécnico de Bragança-IPB

Soluções bio-construtivas e aproveitamento de recursos endógenos em
Escolas e Centro Aquícola do Parque Natural de Montesinho

https://register.gotowebinar.com/register/2035671427896539403

