Seminário de abertura
do projeto AdaPT AC:T
Método para integração da adaptação às
Alterações Climáticas no Setor do Turismo

Lisboa • LNEC • 4 de junho de 2015
Consórcio

Financiamento

Apoio

Introdução

Programa

O projeto AdaPT AC:T tem como ponto de partida que as alterações
climáticas (AC) irão afetar, por exemplo, os valores médios de
temperatura e de precipitação, bem como a frequência e a intensidade
de eventos meteorológicos/climáticos extremos de calor ou de seca.
Na literatura internacional são identificados e reportados problemas
no abastecimento de água e de energia a edifícios nessas situações
extremas.
No âmbito do projeto AdaPT AC:T pretende-se apoiar a implementação
da adaptação às alterações climáticas no turismo (estabelecimentos
hoteleiros), desenvolvendo um método para identificar vulnerabilidades,
disseminar boas práticas e capacitar unidades de hotelaria com planos
de adaptação.
No seminário de abertura do projeto, pretende-se evidenciar a
abordagem e as preocupações da Estratégia Nacional de Adaptação às
Alterações Climática (ENAAC) dos setores do turismo, energia e recursos
hídricos para o setor da hotelaria, bem como apresentar a estratégia no
uso eficiente de energia nos edifícios.

Destinatários
Promotores, Arquitetos, Engenheiros, Agentes do setor da hotelaria

Local e data
O Seminário realiza-se em Lisboa, a 4 de junho de 2015, no Centro de
Congressos do LNEC, das 9h00 às 13h00.

Inscrição
As inscrições são gratuitas mas sujeitas a confirmação, devendo ser
realizadas em: http://AdaPT-ACT.lnec.pt

Entidades colaborativas

Hotéis
HOTELARI A
DE PORTUGAL

9h00-9h30

Sessão de abertura
Eng Carlos Pina, LNEC
Moderação
Dra Fátima Espírito Santo, IPMA

9h30 - 10h00

Adaptação às Alterações Climáticas
Eng Rafaela Matos, LNEC

10h00 - 10h30

Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas no
Turismo e ligação aos hotéis
Arqta Leonor Picão, Turismo de Portugal

10h30 - 11h00

Cenários de Mudança Climática em PORTUGAL
Doutora Mariana Bernardino, IPMA

11h00 - 11h15

Pausa
Moderação
Eng Pina dos Santos, LNEC

11h15 - 11h30

Sensibilização da promoção do uso eficiente de recursos na
hotelaria
Dra Rita Duarte, Associação da Hotelaria de Portugal

11h30 - 12h00

ENAAC Energia, projeções e adaptação às AC
Eng Paula Gomes / Eng Carla Martins, DGEG

12h00 - 12h30

Eficiência energética nos edifícios e adaptação às AC
Eng Catarina Gonçalves, Adene

12h30 - 13h00

O projeto AdaPT AC:T, Adaptação às AC no setor do turismo
Eng Armando Pinto, LNEC

13h00

Encerramento

