
Objetivo do encontro

O encontro corresponde à primeira reunião do grupo de industriais 
interessados no desenvolvimento do projeto BioBuild.  Este 
grupo irá ser mantido informado sobre o progresso do projeto, 

podendo, nesta medida, contribuir para “reorientar” o projeto, de tal 
forma que ele possa gerar resultados que sejam relevantes para a 
indústria da construção. Este encontro proporcionará aos  delegados 
presentes a oportunidade de conhecerem os intervenientes no projeto 
e a ceder à informação sobre o trabalho em curso. O encontro é 
organizado pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil, em Lisboa, 
e nele se inclui uma visita às instalações de ensaio do LNEC.

Materiais de construção biocompósitos, com alto desempenho, económicos e sustentáveis 

ENCONTRO TÉCNICO DO GRUPO DE INDUSTRIAIS INTERESSADOS 

Quarta-feira, 11 de Dezembro, 13:00-17:00
LNEC, Av. do Brasil, 101, 1700-066 Lisboa, PORTUGAL

O projeto

O objetivo do projeto BioBuild é o de desenvolver materiais 
biocompósitos que reduzam a energia incorporada nos 
elementos de fachada, nas estruturas de suporte e nas 

divisórias interiores dos edifícios em, pelo menos, 50% relativamente 
aos materiais correntes, sem perda de capacidade de desempenho e 
sem aumento de custo.

Por norma, os materiais biocompósitos não são muito utilizados na 
construção, dado serem materiais propensos a degradação por 
agressividade do meio, e não se comportarem em ensaios de reação ao 
fogo de forma similar aos materiais de construção mais convencionais. 
Este projeto visa desenvolver biocompósitos que sejam capazes de 
proporcionar uma durabilidade mínima de 40 anos, quando expostos 
às condições ambientais correntes, com base na proteção das fibras 
que os compõem, utilizando tratamentos e revestimentos adequados, 
que irão também contribuir para melhorar a sua reação ao fogo. 
Será utilizada a cortiça, e outros materiais de base biológica e de 
baixa densidade, para melhorar o isolamento térmico e acústico dos 
materiais/soluções em causa, sendo do mesmo modo providenciadas 
melhorias na conceção dos sistemas.

O programa encontra-se no verso.



Programa
1:00pm  Registration & Buffet Lunch

2:00pm  Welcome to LNEC
  Jorge Grandao Lopes, LNEC

2:15pm  Introduction to the BioBuild Project
  Anthony Stevenson, NetComposites 
  (Co-ordinator)

2:25pm  The BioBuild Case Studies
  Guglielmo Carra, Arup

2:40pm  Environmental Quick Scan as a    
  Decision Support Tool
  Rene Gijlswijk, TNO

3:00pm  Manufacturing with Biocomposites
  Jovana Dzalto, IVW

3:15pm  Treatments to Combat Weathering
  Boke Tjeerdsma, SHR

3:30pm  Coffee

3:45pm  Extended Tour of LNEC Facilities
  Including the large scale and fi re test   
  laboratories.

5:00pm  Close of meeting

Inscrição
A participação neste encontro é livre. No entanto, devido ao número limitado de lugares, a inscrição é obrigatória.  

Para efetuar a inscrição deve ser enviado um e-mail para sue.keighley@netcomposites.com, onde conste o nome do 
participante, a empresa de que faz parte, o endereço, número de telefone, e e-mail. No caso de ter alguma restrição na 
dieta alimentar, ou necessitar de apoio de locomoção, tal deverá ser também indicado.

Eventuais informações complementares serão enviadas posteriormente com a confi rmação da inscrição.

Para esclarecimentos ou informações adicionais deve ser contactada Sue Keighley da NetComposites: +44 (0)1246 
266244 ou email sue.keighley@netcomposites.com.

O projeto BioBuild é fi nanciado pela Comissão Europeia no âmbito de 
7º Programa Quadro (FP7/2007 – 2013), sob o acordo de concessão n.º 

285689 (BioBuild).

Parceiros do Projeto

NetComposites, 4A Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfi eld, S41 9QG, UK


