
                                                                
 
 
 

Projeto LCiP – Life Cycle in Practice 

Edifício Solar XXI, Campus do Lumiar 

Formação em abordagens de ciclo de vida  

para os setores da construção e energias renováveis 

 

DIA 1 – 21 de abril de 2015 

 Sala 1 – Auditório 1º andar Sala 2 – Sala Polivalente r/c 

10.00h Introdução ao projeto LCIP (30 
min) 

 

10.30h O conceito de ciclo de vida (30 
min) 

 

11.00h Porquê as abordagens do ciclo 
de vida? Vantagens para as 
empresas (15 min) 

 

11.15h Debate  

11.30h – 11.45h Coffee break 

11.45h Avaliação do ciclo de vida: o que 
é, principais métodos, resultados 
e limitações –Parte 1 (60 min) 

O projeto LCiP em detalhe e 
oportunidades de networking e 
colaboração (esta sessão será 
repetida da parte da tarde) 

12.45h  Debate  

13.00h – 14.00h Almoço livre 

14.00h Avaliação do ciclo de vida: o que 
é, principais métodos, resultados 
e limitações – Parte 2 (60 min) 

Consulta do centro de recursos 
on-line do projeto LCiP 

15.00h Ecodesign (60 min) O projeto LCiP em detalhe e 
oportunidades de networking e 
colaboração (repetição da sessão 
da manhã) 

16.00h Oportunidades de financiamento 
(45 min) 

 

16.45h Debate  

17.00h Encerramento  

 

 

  



                                                                
 
 
 

 

 

DIA 2 – 28 de abril de 2015 

 Sala 1 – Auditório 1º andar Sala 2 – Sala Polivalente r/c 

10.00h Exemplos de ciclo de vida de 
produtos dos setores do LCiP (60 
min) 

 

11.00h Gestão do ciclo de vida e a 
economia circular (15 min) 

 

11.15h – 11.30h Coffee break 

11.30h Comunicação dos aspetos 
ambientais do ciclo de vida: 
rótulos, EPD’s, relatórios (30 
min) 

De NZEB (nearly zero energy 
buildings) a LCZEB (life cycle zero 
energy building) 

12.00h  Sistemas de Gestão Ambiental 
(SGA) e a nova ISO 14001 – foco 
na perspetiva de ciclo de vida (30 
min) 

Apresentação do edifício Solar 
XXI, seguida de visita 

12.30h Compras sustentáveis (30 min) 

13.00h – 14.00h Almoço livre 

14.00h Projetos-piloto nas PME da 
cadeia de valor dos 2 setores (45 
min) 

 

14.45h Centros de recursos LCiP (30 min)  

15.15h – 15.30  Coffee Break 

15.30 Análise SWOT setorial (energia) 
(90 min) 

Análise SWOT setorial 
(construção) (90 min) 

17.00h Apresentação de resultados e 
debate (30 min) 

 

17.30h Encerramento  

 


