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Bem-vindo ao Euro-ELECS 2015 
Euro-ELECS 2015 é a primeira conferência Latino-americana e Europeia sobre Edificações e Comunidades Sustentáveis. Será 
realizada em Guimarães, Portugal, de 21 a 23 de Julho de 2015. 
 
Este evento é a evolução de várias conferências anteriores ELECS (Encontro Latino-americano sobre Edificações e 
Comunidades Sustentáveis) que tiveram início em 1997 e que se realizaram bianualmente desde 2001. 
 
Euro-ELECS 2015 é um evento científico inovador que tem como objectivo estabelecer a ponte entre o ambiente académico, 
a sociedade, a teoria e a prática, conectando os países Europeus com os países da América Latina. 
 
Por esta razão, além do conteúdo científico organizado e oferecido por cientistas de renome internacional, o programa irá 
incluir actividades como workshops, visitas técnicas e a apresentação de experiências práticas, que serão conduzidas em 
associação com parceiros industriais. 
 
São esperados cerca de 500 participantes, expositores e visitantes de todo o mundo. Os grupos alvo são Arquitectos, 
Engenheiros, Investigadores, representantes da Indústria e Políticos. 
 
Os organizadores têm todo o gosto em convidá-lo a participar neste evento de 3 dias em Guimarães e querem partilhar 
consigo a cultura Portuguesa, as tradições e a gastronomia durante e após a conferência. 
 
Temas da conferência: 

 Inovação e melhoria nos materiais e sistemas de construção sustentáveis (low and high tech) 

 Soluções de projeto sustentáveis (baixo custo, reutilização, eco eficiência, renovação, regeneração urbana) 

 Gestão e tecnologias de construção sustentáveis 

 Transferência de transferência de tecnologia * 

 Edifícios de balanço energético quase nulo 

 Estratégias e políticas para a sustentabilidade do ambiente construído 

 Governança para a sustentabilidade do ambiente construído 

 Processos de participação e de empoderamento para a sustentabilidade 

 Habitação social e edificações de baixo custo 

 Ferramentas de avaliação (análise de ciclo de vida, certificação da sustentabilidade e monitorização) * 

 Educação para a sustentabilidade 

 Mobilidade urbana e acessibilidade 

 Agricultura / produção de alimentos no meio urbano 

 Recursos (água e energia) e tratamento de resíduos 
* para materiais, edificações e espaços urbanos sustentáveis 
 

Local da Conferência 
O Euro-ELECS 2015 vai-se realizar em Guimarães. Esta cidade situa-se no Norte de Portugal, a aproximadamente 50 km de 
distância da cidade do Porto, que é a segunda maior cidade de Portugal. O aeroporto mais próximo é o Aeroporto 
Internacional do Porto (OPO), localizado a 40 km de distância da Universidade do Minho. A partir daí, os participantes podem 
encontrar o serviço GET BUS

1
, apanhar um comboio/trem, um táxi ou alugar um carro para chegar ao evento. A partir do 

centro da cidade do Porto os participantes podem encontrar ligações horárias de comboio/trem e de autocarro/ônibus para 
Guimarães. Para aqueles que chegam de Espanha, Guimarães situa-se a cerca de 60 minutos da cidade de Vigo. Guimarães 
tem acesso por autoestrada tanto do Porto como de Vigo. 

                                                 
1
 GET BUS - http://www.getbus.eu/index.php?lang=en&seccao=2 

http://www.getbus.eu/index.php?lang=en&seccao=2


 
Guimarães é uma cidade histórica, fundada no século IX e teve um papel muito importante na formação de Portugal. O 
Centro Histórico de Guimarães foi premiado com estatuto de Património Mundial da UNESCO em 2001. Guimarães foi ainda 
Capital Europeia da Cultura em 2012, Capital Europeia do Desporto em 2013 e está a preparar a candidatura para ser Capital 
Verde Europeia em 2017. 
 

 
Castelo de Guimarães e centro histórico da cidade 
 
O evento irá realizar-se na Escola de Engenharia, na Universidade do Minho. O auditório principal tem 550 lugares e existem 
vários auditórios mais pequenos para sessões paralelas. Dependendo do número de participantes, existem outras instalações 
em Guimarães que também podem ser utilizadas. 
 

 
Universidade do Minho - Campus de Guimarães 
 
Contactos 
Universidade do Minho, Campus de Azurém, 4800-058 Guimarães, PORTUGAL 
Tel/Fax: +351 253 510 499 
Email: euro.elecs.2015@civil.uminho.pt 
Webpage: http://civil.uminho.pt/euro-elecs-2015/ 
 
Organizadores 

Prof. Luís Bragança 
 
Departamento de Engenharia Civil 
Escola de Engenharia 
University of Minho 
4800-058 Guimarães 
PORTUGAL 
 
Tel.: + 351 253 510 241 
Telemóvel: + 351 966 042 447 
Email: braganca@civil.uminho.pt 
Web: http://civil.uminho.pt 

Prof. Andrea Naguissa Yuba 
 
Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e 
Geografia - FAENG 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS 
Caixa Postal 549 - Campo Grande - 79070-900 
Mato Grosso do Sul - BRASIL 
 
Tel.: + 55 67 3345 7815 
Celular: + 55 67 8139 0952 
Email: naguissa@gmail.com 
Web: http://cau.sites.ufms.br 
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