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EEA Grants 
 
 
Através do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu (EEE), a Islândia, o Liechtenstein e 
a Noruega são parceiros no mercado interno com os Estados-Membros da União Europeia. 

Como forma de promover um contínuo e equilibrado reforço das relações económicas e 
comerciais, as partes do Acordo do EEE estabeleceram um Mecanismo Financeiro 
plurianual, conhecido como EEA Grants. 

Os EEA Grants têm como objetivos reduzir as disparidades sociais e económicas na Europa 
e reforçar as relações bilaterais entre estes três países e os países beneficiários. 

Para o período 2014-2021, foi acordada uma contribuição total de 2,8 mil milhões de euros 
para 15 países beneficiários. Portugal beneficiará de uma verba de 102,7 milhões de euros. 

Saiba mais em eeagrants.gov.pt  

 

 



Preâmbulo 

Apesar de diversas políticas europeias visarem a minimização da produção de resíduos de 

construção e demolição e fomentarem a transição do setor da construção para um modelo de 

economia circular, verifica-se a necessidade de implementar ações específicas que permitam atingir 

estes objetivos. Atualmente e considerando apenas a fase final do ciclo de vida dos materiais estas 

ações incluem, entre outras, a implementação de casos reais que demonstrem as vantagens do novo 

modelo nas vertentes ambiental, económica e social, bem como de inovações ao nível dos materiais 

de construção, ou a disponibilização de informação de qualidade sobre fluxos de materiais. 

O projeto CLOSER – Close to Resources Recovery, ao elaborar um guia para auditorias de pré-

demolição ou reabilitação de edifícios vai ao encontro do objetivo de aumentar a aplicação dos 

princípios da economia circular no setor da construção, contribuindo para a redução da geração de 

resíduos de construção e demolição, minimizando a presença de substâncias perigosas e 

promovendo a produção de materiais secundários de melhor qualidade.  

As auditorias de pré-demolição permitem registar os tipos e quantidades de materiais existentes 

prevendo de forma mais exata a composição dos fluxos de materiais e futuras aplicações. 

O consórcio CLOSER, junta o Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), a Agência 

Portuguesa do Ambiente (APA) e o Instituto dos Mercados Públicos, Imobiliário e Construção 

(IMPIC), que possuem competências complementares, a nível nacional, nas áreas de obras de 

engenharia civil, meio ambiente e regulamentação da construção. 

É expectável que os resultados do CLOSER tenham, a médio prazo, impactos significativos, na 

reutilização dos materiais e na reciclagem dos resíduos provenientes de obras de reabilitação e 

demolição de edifícios, permitindo contribuir para o desenvolvimento do mercado de matérias-primas 

secundárias. 

O CLOSER, com uma duração de um ano, é um projeto financiado a 85% pelo EEA Grants, ao abrigo 

do Programa Ambiente. 
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Auditoria de Pré-Demolição: Disseminação 

Resumo  

Os resíduos de construção e demolição (RCD) constituem um fluxo prioritário pelo elevado impacto 

ambiental que lhe está associado e pelo potencial de reciclagem que apresentam. Este fluxo de 

resíduos é passível da promoção dos princípios da economia circular, principalmente na fase do fim 

de vida do ambiente construído, sendo de toda a relevância a disseminação de ferramentas que 

concorram para este fim, nomeadamente do guia de auditorias pré-demolição. Neste relatório, R7, é 

apresentada a atividade de comunicação e disseminação efetuada no decorrer do projeto CLOSER, 

na tarefa T7. 

Palavras-chave: Resíduos de construção e demolição / Auditorias de pré-demolição / Economia 

circular / Reutilização / Reciclagem / Valorização / Comunicação e disseminação 

 

Pre-Demolition Audit: Dissemination 

Abstract  

Construction and demolition waste (CDW) are a priority waste stream due to its high environmental 

impact and recycling potential. This waste stream is likely to promote the principles of circular 

economy, especially at the end-of-life stage of the built environment, being of utmost relevance the 

dissemination of tools that contribute to this end, namely the guide for pre-demolition audits. In this 

report, R7, it is presented the communication and dissemination activity carried out during the 

CLOSER project, in task T7. 

Keywords: Construction and demolition waste / Pre-demolition audits / Circular economy / 

Reuse / Recycling / Recovery / Communication and dissemination 
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1 | Introdução  

As atividades de comunicação e disseminação do projeto CLOSER visaram definir uma 

estratégia sistemática, desde o primeiro momento, para a apresentação do projeto e para a 

divulgação dos resultados nos momentos-chave de conclusão das tarefas e após a sua 

conclusão. Pretendeu-se maximizar o impacto do projeto a nível local, regional, nacional e 

internacional, tendo sempre presente o alinhamento com o objetivo de promover a eficiência na 

utilização dos recursos e a economia circular no setor da construção. Por esta razão, a maior 

parte das atividades de comunicação e divulgação destinam-se a um público-alvo 

especializado no setor e envolvem entidades de referência no panorama português. Por fim, 

pretendeu refletir o contributo do Programa Ambiente do EEA Grants, sem o qual este projeto 

não teria seria possível e transmitir os princípios de transparência, responsabilidade social e 

proteção ambiental que regem esse programa.  

Considerando que no cerne do CLOSER está a valorização de materiais seguros provenientes 

da atividade de reabilitação e demolição de edifícios, nomeadamente os materiais reutilizados 

e os provenientes da reciclagem de resíduos de construção e demolição (RCD), que 

contribuem para a sustentabilidade do setor da construção português, o projeto previu que a 

divulgação possa num futuro próximo vir a ter também grande impacto em Países Africanos de 

Língua Oficial Portuguesa (PALOP). Assim, adianta-se que, pela sua relevância, os resultados 

do CLOSER poderão ser replicados naqueles, ou noutros países, bem como em outras 

línguas, sendo desejável divulgar ao máximo os benefícios associados. Com este fim em vista, 

a metodologia aplicada e as aplicações realizadas são de livre acesso no site do projeto e 

sempre que possível disponibilizadas em inglês.  

As atividades de comunicação e divulgação também visaram a transferência do conhecimento 

para o público em geral ajudando-o a fazer escolhas informadas antes da execução da 

demolição ou da reabilitação de edifícios. O LNEC como promotor do projeto e os demais 

parceiros participam nas várias iniciativas de comunicação e disseminação previstas, as quais 

foram parcialmente afetadas pela pandemia. A divulgação das realizações do CLOSER foi 

dirigida aos seguintes grupos-alvo.  

G1. Autoridades públicas da Administração Central, Regional e Local (Ministérios, Comissões 

de Coordenação e Desenvolvimento Regional, Câmaras Municipais); 

G2. Comunidade científica (Universidades, Institutos de Investigação e Inovação) cujas áreas 

de interesse incluem a preocupação com a sustentabilidade e a eficiência de recursos e de 

energia que impulsionam a economia circular. Eles têm o poder de influenciar novas políticas. 

G3. Profissionais da indústria, que são diretamente responsáveis pela escolha dos materiais de 

construção e componentes dos edifícios em construção e reabilitação, nomeadamente:  
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a. Projetistas de Edifícios; 

b. Empreiteiros de construção e demolição; 

c. Proprietários Públicos e Privados; 

d. Gestores de Resíduos; 

e. Empresas de Reciclagem; 

f. Associações de Construção. 

G4. Organizações Não Governamentais Ambientais (ONGs); 

G5. Público mais alargado, nomeadamente pessoas com interesse na sustentabilidade, no 

ambiente e na economia circular, bem como pessoas que tenham interesse em ferramentas de 

ecodesign, construção, gestão e manutenção. Como utilizadores/clientes do ambiente 

construído tem o poder de influenciar as políticas públicas e privadas, pelo que é fundamental 

que tenham consciência da pegada ambiental da construção e das alternativas às práticas 

tradicionais. 
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2 | Comunicação dos resultados do CLOSER 

Neste capítulo é apresentada uma avaliação dos resultados do Projeto CLOSER, em cada 

momento de reporte, incluindo possíveis desvios ao cronograma e ao orçamento, em termos 

de: i) atividades, ii) indicadores de resultados e plano de comunicação 

2.1. Atividades 

Os resultados obtidos nas diferentes atividades do projeto são os mencionados e descritos de 

seguida: 

T1- Gestão de Projeto (Project management) – A gestão técnica do projeto foi asseguradas por 

uma interação intensa entre os membros da equipa do promotor e dos parceiros. Foram 

realizadas diversas reuniões de projeto e foram também realizadas reuniões com a Secretaria-

Geral do Ambiente no papel de Operador do Programa Ambiente do EEA Grants. Esta 

atividade originou a elaboração do relatório final designado por R1. 

T2 – Enquadramento Conceptual (Conceptual framework) – Elaboração do relatório R2 relativo 

ao levantamento das práticas, no que se refere a auditorias de pré-demolição, existentes em 

outros países. 

T3 – Inquérito aos intervenientes (Stakeholders Survey) – Elaboração do formato e conteúdo 

das questões a constar do inquérito que foi enviado às partes interessadas. A divulgação foi 

feita pelo promotor e pelos parceiros e ainda pela Ordem dos Engenheiros, Ordem dos 

Engenheiros Técnicos, AECOPS - Associação de Empresas de Construção e Obras Publicas e 

Serviços, AICOPA-Associação Dos Industriais de Construção Civil e Obras Públicas dos 

Açores, ANIPB - Associação Nacional dos Industriais de Prefabricação em Betão, APPC - 

Associação Portuguesa de Projetistas e Consultores, AEPSA - Associação das Empresas 

Portuguesas para o Sector do Ambiente, Plataforma para a Construção Sustentável e ASWP - 

Associação Smart Waste Portugal. O questionário foi enviado às partes interessadas e a 

análise de resultados foi apresentada 1º webinar do projeto e deu origem ao relatório R3. 

T4 – Guia Português (Portuguese Guide) - Elaboração do relatório R4 relativo ao Guia 

Português de Auditorias de Pré-Demolição. 

T5 – Caso de Estudo (Case study) - Diversas deslocações ao Cais Coberto da Malveira para 

realização de inventário de materiais e elementos construtivos e reuniões com os 

intervenientes na empreitada que culminaram com a elaboração do relatório R5.  

T6 – Políticas de implementação (Implementation policies) - Elaboração do relatório R6 sobre 

políticas de implementação do guia. 
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T7 – Disseminação (Dissemination) - Elaboração do site do projeto, de newsletters 3m 

português e inglês (Anexo I) e presença do projeto CLOSER assinalada em vários eventos e 

também através de diversos posts nas redes sociais LinkedIn e Twitter. Nas redes sociais do 

promotor do projeto e nas do EEA Grants também foram partilhados posts do CLOSER. A 

evolução de seguidores no LinkedIn é apresentada no Anexo II,  

2.2. Indicadores de resultados 

Os Indicadores de resultados alcançados com o projeto CLOSER incluem: 

Indicador I1 (Execution of the project CLOSER), que consta dos Relatórios R1 a R7. 

Indicador I2 (List of key hazardous substances), que consta do Relatório R2 

Indicador I3 (List of possible building materials containing hazardous constituents) que consta 

do Relatório R2. 

Indicador I4 (List of current practices for sorting CDW fractions) que consta do Relatório R3. 

Indicador I5 (Guide for pre-demolition audits), que consta do Relatório R4. 

Indicador I6 (Estimate recovery of CDW with and without application of the CLOSER guide for 

audits), que consta do Relatório R5. 

Indicador I7 (Estimation of benefits regarding environmental indicators, namely emissions of 

GHG), que consta do Relatório R5. 

Indicador I8 (Estimate the decrease of hazardous substances in CDW stream), que consta do 

Relatório R5. 

Indicador I9 (List of policies and deadlines to implement at national level the Portuguese guide 

for pre-demolition audits), que consta do Relatório R6. 

Indicador I10 (Increase of separated flows of materials in CDW after CLOSER implementation), 

que consta do Relatório R6. 

Indicador I11 (Number of scientific papers), que consta do Relatório R7. 

Indicador I12 (Number of participants in the conference and workshops), que consta do 

Relatório R7. 

No que se refere aos indicadores diretamente relacionados com a comunicação, I11 e I12, o 1º 

teve uma taxa de sucesso de 50% durante a execução do CLOSER embora ainda se esteja a 

preparar um artigo para submeter a revista científica. O I12 foi atingido a 100% visto que foi 

largamente ultrapassado o número de participantes previsto para webinar e para conferência 

final. 
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2.3. Plano de comunicação 

A apresentação pública do projeto CLOSER  decorreu no dia 28 de setembro de 2020 nas 

“Jornadas LNEC 2020 - Economia Circular: Construir o futuro". 

No que se refere ao Plano de Comunicação os resultados alcançados no projeto CLOSER 

compreenderam: 

• Produção e disseminação da imagem do Projeto /identidade visual - A imagem do 

Projeto é o elemento-chave que foi incluído em todo o material promocional do Projeto, 

nomeadamente no design do site e nas redes sociais. A imagem foi utilizada por todos 

os parceiros em todas as comunicações relacionadas com o Projeto; A imagem (Figura 

2.1) representa as preocupações e diretrizes do projeto em toda a sua dimensão pelo 

que, considerando os materiais provenientes da demolição ou reabilitação de edifícios, 

primeiro é essencial classificar os materiais presentes, ou seja, fazer uma auditoria 

antes das obras de demolição ou renovação (LIST), em segundo lugar, é necessário 

identificar a presença de materiais contendo substâncias perigosas e proceder à sua 

segregação (REMOVE), numa 3ª fase é necessário separar os materiais pelos diversos 

tipos melhorando assim a sua homogeneidade e qualidade (SEPARATE) e por último, 

apresentar soluções para reutilizar materiais ou reciclar os RCD processando-os na 

construção de novos edifícios (RECOVERY). 

 

Figura 2.1 – Imagem do projeto CLOSER 

• Propostas de Questões aos stakeholders e divulgação do Questionário  para 

verificar a sua vontade, disponibilidade e empenho em serem membros ativos no 

desenvolvimento do guia português para auditorias de pré-demolição e renovação; 

• Estruturação, definição de conteúdos e início da construção de um website bilíngue 

(português e inglês) como ferramenta de comunicação, de acordo com as diretrizes da 

UE, com separadores para o guia para auditorias de pré-demolição, tarefas do projeto, 
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repositório de relatórios, artigos ou links para comunicações, etc. O website promove 

os objetivos, resultados e entregas do Projeto. Os recursos desenvolvidos e suas 

atualizações são de acesso livre; 

• Preparação de newsletters eletrónicas  de carácter regular, distribuída por e-mail com 

breves notícias do Projeto e que também podiam ser subscritas no website do 

CLOSER; 

• Elaboração de apresentações de divulgação do Projeto  que se encontram 

disponíveis no site 

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/ambiente/projetos/projetos/closer-close-to-

resources-recovery/ ; 

• Alteração do Plano de Comunicação  tendo em consideração o contexto de pandemia 

e a necessidade de reformular as ações de disseminação previstas na candidatura. 

• Consolidação do website bilíngue como principal ferramenta de comunicação das 

tarefas, objetivos, resultados e relatórios do projeto; 

• Submissão de resumo  intitulado “Pré auditorias de demolição em intervenções de 

reabilitação de edifícios: A experiência do projeto CLOSER” ao REABILITAR-BE2020 - 

Congresso Nacional Reabilitar & Betão Estrutural 2020, com autoria de Seyed Rezvani, 

Isabel Martins e Maria João Falcão Silva; 

• Apresentação do projeto CLOSER na 3ª Reunião do Gru po de Trabalho sobre 

Resíduos de Construção e Demolição  da Associação Smart Waste Portugal, 

realizada no dia 10 de março de 2021 

• Elaboração e envio da 1.ª newsletter eletrónica,  de carácter bimensal; 

• Elaboração de notícias sobre o projeto , em português e inglês; 

• Elaboração e envio de 2.ª newsletter eletrónica,  de carácter bimensal; 

• Realização, no dia 21 de junho de 2021, do 1º Webinar do Projeto CLOSER: 

Auditorias Pré- Demolição: Construir a Desconstruçã o (Pre-demolition audits: 

Built to Unbuild). Este webinar, que contou com 183 participantes, incluiu uma sessão 

de apresentações pela Engª Ivone Nobre do IMPIC e o Engº Seyed Rezvani do LNEC 

sobre o “Inquérito CLOSER e as obrigações legais das entidades adjudicantes”, pela 

Engª Maria João Falcão sobre o “Projeto CLOSER”, pela Engª Mafalda Mota da APA 

sobre “Legislação de RCD: o que muda” e pela Drª Josefina Lindblom sobre “Level(s): 

Challenges and opportunities”, seguindo-se uma mesa-redonda, moderada por Dra. 

Isabel Martins do LNEC e pela Eng.ª Mafalda Mota, da APA, subordinada ao tema 

“Sensibilizar as pessoas para a demolição responsável de edifícios”; 
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Figura 2.2 – Mesa-Redonda do Webinar 

 

• Atualização de conteúdos do website bilíngue com as newsletters e as apresentações 

do 1º webinar; 

• Submissão de resumo  intitulado “Pre-demolition audits in building demolition and 

rehabilitation: CLOSER Project experience towards construction sustainability" à 

International Conference Construction, Energy, Environment & Sustainability (CEES 

2021), com autoria de Seyed Rezvani, Isabel Milagre Martins, Maria João Falcão Silva, 

Ana Filipa Salvado, Mafalda Mota e Ivone Nobre; 

• Após aprovação do resumo, elaboração e submissão de 1 artigo científico  para o 

Congresso Reabilitar & Betão Estrutural 2020, a decorrer de 3 a 6 de novembro de 

2021; 

• Após aprovação do resumo, elaboração e submissão de 1 artigo científico  para a 

International Conference Construction, Energy, Environment & Sustainability (CEES 

2021), que se realiza de 12 a 15 de outubro de 2021. 

• Elaboração e envio da 3.ª newsletter eletrónica,  de carácter bimensal; 

Engº. Carlos Mineiro Aires, Bastonário OE, Drª. Josefina Lindblom, Diretora de Políticas Senior da 
DG Ambiente - Comissão Europeia, Engª. Ana Carvalho, Vice-Presidente da Câmara Municipal da 

Figueira da Foz, Engª. Maria Ramalho, Grupo Casais. 
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• Após aceitação do resumo e elaborado o artigo para o Congresso Reabilitar & Betão 

Estrutural 2020, este não foi aceite pelo que está em elaboração um artigo a 

submeter a revista científica ; 

• Revisão e re-submissão do artigo científico  para a International Conference 

Construction, Energy, Environment & Sustainability (CEES 2021); 

• Participação na Escola de Reconstrução (SoR-c)  organizada pela Escola de 

Arquitetura e Design de Brighton para repensar, reutilizar e recriar novas estruturas 

com base em materiais de construção descartados (Figura 2.3); 

 

Figura 2.3 – Participação na SoR-c 

• Participação num evento de disseminação de ciência  no Webinar “Rumo à Economia 

Circular: O que está a ser feito em Portugal”, da Econnect Portugal, em 13 de setembro 

de 2021; 
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Figura 2.4 – Participação em Webinar da Econnect Portugal 

• Participação num evento de disseminação de ciência  com a atividade desenvolvida 

na Noite Europeia dos Investigadores, em 24 de setembro de 2021 (Figura 2.5); 

          ~ 

Figura 2.5 – Imagem da Noite Europeia dos Investigadores 

• Participação na International Conference Construction, Energy, Environment & 

Sustainability (CEES 2021), de 12 a 15 de outubro de 2021, com a apresentação 

“Pre-demolition audits in building demolition and r ehabilitation: CLOSER project 

experience towards construction sustainability” ( Figura 2.6); 
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Figura 2.6 – Apresentação na conferência CEES 2021 

• Realização do Seminário Final "Auditorias Pré-demolição: passo a passo" ("Pre-

demolition audits: step by step"), com 161 participantes, em modo híbrido, no dia 22 de 

novembro, com sessão de abertura, apresentações do CLOSER e mesa-redonda 

(Figura 2.8 Figura 2.9, Figura 2.9). 

 

  

  

Dar uma segunda vida a estes materiais reduz custos  e 
a utilização de matérias-primas. 

Dr.ª Laura Caldeira 

Presidente do LNEC 

O fecho do ciclo dos materiais é a força motriz da 
transição para a economia circular. 

Dr.ª Alexandra Carvalho 

Secretária-Geral do Ambiente 
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Figura 2.7 – Sessão de abertura do Seminário Final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O reaproveitamento tem que estar na agenda, tem que  
ser um objetivo de todos. 

Eng.º Pedro Guedes Pinto 

Vogal do CD do IMPIC 

A procura tem que ser trabalhada potenciando a 
utilização destes materiais. 

Eng.º Ana Cristina Carrola 

Vogal do CD da APA 

Dr.ª Isabel Martins 
(LNEC) 

Dr .ª Ana Filipa Salvado 
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Figura 2.8 – Apresentações do projeto no Seminário Final 

 

 

 

Figura 2.9 – Mesa-redonda do Seminário Final 

 

Moderadoras: Dr.ª Isabel Martins (LNEC), Dr.ª Maria  João Falcão Silva (LNEC), 

Oradores: Dr.ª Paula Couto (SeCClasS), Prof. Jorge de Brito (CirMat); Eng.ª Sofia 
Santos (IP), Dr.ª Paula Marques (Desconstruir para a Economia Circular) 

Eng.ª Mafalda Mota 
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3 | Avaliação da disseminação do projeto 

3.1. Atividades 

 

As ferramentas de divulgação (Quadro 1) apoiaram a transferência de resultados do CLOSER 

para os principais participantes e maximizarão seu envolvimento. 

Na sequência da evolução da pandemia provocada pelo SARS-CoV-2, os eventos foram 

condicionados e sujeitos a formas alternativas de realização. Nesse sentido, foi feita uma 

adaptação do plano inicial de comunicação. De salientar que foi possível realizar em modo 

híbrido o seminário final do projeto. 

Quadro 3.1– Iniciativas de disseminação 

FERRAMENTA DESCRIÇÃO GRUPO-ALVO 
COBERTURA 
GEOGRÁFICA 

Imagem do 

projeto 

(identidade 

visual)  

Produção de 1 logotipo de identidade visual para o CLOSER. 

A imagem do projeto é o elemento-chave que será incluído em 

todo o material promocional do projeto, nomeadamente na 

conceção do website e na capa dos entregáveis do projeto. 

Todos os parceiros tiveram acesso à imagem para usá-la em 

todas as comunicações relacionadas ao projeto. Junto com a 

imagem do projeto, todos os materiais de comunicação 

incluíram claramente o logotipo do EEA Grants. Referência 

clara ao Programa Ambiental e aos EEA Grants; deve ser feito 

de acordo com o Manual de Comunicação e o Anexo 3 dos 

Regulamentos sobre a implementação dos Mecanismos 

Financeiros do EEE e da Noruega 2014-2021. 

 G1 a G5 
Nacional e 

Internacional 

Website 

Construção de 1 website bilingue como principal ferramenta 

de comunicação, de acordo com as orientações da UE, com 

separadores para o guia para auditorias de pré-demolição e 

renovação, ferramenta web de pesquisa de materiais, 

repositório de artigos ou links para artigos publicados, 

comunicados de imprensa, etc. promover os objetivos, 

resultados e entregas do projeto. Os recursos desenvolvidos e 

suas atualizações estarão disponíveis gratuitamente no site. 

Além disso, para aumentar o envolvimento das partes 

interessadas, uma área específica também será 

implementada. 

G1 a G5 
Nacional e 

Internacional 
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Quadro 3.1 – Iniciativas de disseminação (continuação) 

 

 

FERRAMENTA DESCRIÇÃO GRUPO-ALVO 
COBERTURA 

GEOGRÁFICA 

Inquérito 

Realização de 1 inquérito aos intervenientes identificados 

para verificar a sua vontade e empenho em serem membros 

ativos no desenvolvimento do guia português para auditorias 

de pré-demolição e renovação. 

 G1 a G3 Nacional 

Newsletter 
1 Newsletter eletrónica, a cada 2 meses, distribuída por e-

mail com breves notícias do projeto. 
G1 a G4 Nacional 

Redes Sociais 

O projeto implantado na rede social profissional Linkedin, na 

rede Twitter e Instagram. As atualizações destas páginas 

foram divulgadas a grupos e páginas profissionais das áreas 

da Engenharia e Construção e também publicadas nas 

contas dos parceiros, que têm uma importante base de 

seguidores na comunidade técnica: por exemplo as contas 

Linkedin do LNEC, APA e IMPIC tem cerca de 47.000 

seguidores (15 de janeiro de 2021). Publicação de todos os 

eventos e produções, bem como o website, manuais e 

outros entregáveis, bem como as notícias associadas. 

G1 a G5 Nacional 

Alcance dos 

meios de 

comunicação 

social 

Envio de 2 Comunicações de Imprensa com o apoio do 

Gabinete Técnico de Relações Públicas do LNEC, com vista 

à divulgação dos resultados da inovação tecnológica 

associada aos projectos-piloto ao público em geral, etc. 

Participação em programas de divulgação científica e de 

sustentabilidade. 

G5 Nacional 

Relatórios de 

tarefas 

Os 7 relatórios de tarefas, seguindo as regras 

estabelecidas no Manual de Comunicação, são 

disponibilizados no site do Projeto CLOSER. 

G1 a G5 
Nacional e 

Internacional 

Guia 

Publicação on-line do guia português para auditorias de 

pré-demolição.  Também serão publicadas ferramentas 

complementares on-line. 

G1 a G5 
Nacional e 

Internacional 

Workshops* 

Realização de 1 webinar de curta duração pelos parceiros 

do projeto, APA e IMPIC. A visibilidade dos EEA Gants 

nestes eventos exigiu a colocação de uma placa 

comemorativa. O evento, em formato híbrido, foi gravado e 

disponibilizado no site do projeto. 

G1 a G4 Nacional 
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Quadro 3.1 – Iniciativas de disseminação (continuação) 

 

A programação dos eventos ocorridos no âmbito do CLOSER pode ser encontrada no Quadro 

3.2. 

Quadro 3.2 – Calendarização de eventos de disseminação 

TIPO DATA LOCAL 

Website janeiro 2021 LISBOA 

Webinar* junho 2021 LISBOA 

Seminário Final* novembro 2021 LISBOA 

Eventos de divulgação científica setembro 2021 LISBOA 

 

FERRAMENTA DESCRIÇÃO GRUPO-ALVO 
COBERTURA 

GEOGRÁFICA 

Conferência 

Final 

Realização de Conferência Final, no LNEC, no final do 

projeto para divulgar as realizações do CLOSER. A 

visibilidade dos EEA Gants nestes eventos exigiu a 

colocação de uma placa comemorativa. Gravação da 

conferência final e disponibilização no site do projeto e no 

Youtube 

G1 a G5 Nacional 

Eventos de 

disseminação 

científica * 

Presença em 1 evento de divulgação científica, 

designadamente a Noite Europeia dos Investigadores, para 

apresentação ao público em geral.  

G2 a G5 Nacional 

Artigos 

científicos e 

técnicos 

Submissão em revistas ou conferências nacionais e 

internacionais, preferencialmente indexadas, de 2 trabalhos 

científicos sobre os resultados do projeto. Os artigos 

devem ser publicados em periódicos com políticas de 

Acesso Aberto e disponibilizados no site do projeto. 

Preparação de 1 artigo para publicação em revistas técnicas 

do setor da construção. A menção aos EEA Grants foi 

sempre incluída na seção de agradecimentos. 

G1 a G3 
Nacional e 

Internacional 

Resultados a 

longo prazo 

Pretende-se replicar o CLOSER em países de língua e 

expressão oficial portuguesa 
G1 a G5 Internacional 

Atualização da legislação nacional sobre gestão de 

RCD 
G1 Nacional 
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3.2. Monitorização 

Durante o período de 14 meses de desenvolvimento e implementação do CLOSER, foram 

usadas diferentes métricas para analisar a estratégia de comunicação (Quadro 3.3). 

 

Quadro 3.3 – KPI e resultados alcançados 

ELEMENTOS DE COMUNICAÇÂO KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) 

Website 
Número de visualizações de página desejadas: 200 

Número de documentos “descarregados”: 100 

Redes Sociais  Número de seguidores: 100 

Workshops* Número de participantes: 50 

Conferência Final* Número de participantes:100 

Evento de Disseminação Científica* Número de participantes: 50 

 * Estes objetivos aplicam-se a eventos com presença física considerando a redução 

esperada de participantes devido ao SARS CoV-2. 

3.4. Equipa 

O núcleo central das atividades de disseminação e divulgação, coordenado pela Investigadora 

Auxiliar Isabel Martins do LNEC, é constituído por representantes de cada uma das instituições 

participantes: Investigadora Auxiliar Maria João Falcão Silva do LNEC, Eng.ª Ana Cristina 

Carrola da APA e Eng.ª Ivone Nobre do IMPIC. 
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4 | Síntese final 

Entre os objetivos “do Programa Ambiente”, promover a Economia Circular, a descarbonização 

da Sociedade e a valorização do território, o Projeto CLOSER concorre para a transição de 

uma economia linear para uma economia circular no setor da construção. 

A principal ambição do projeto CLOSER é a implementação efetiva de auditorias preliminares à 

demolição e reabilitação de edifícios que permitam reduzir significativamente os materiais 

provenientes destas obras que são eliminados em vez de serem reutilizados ou reciclados, 

entrando de novo na economia. Deste modo prolonga-se o seu ciclo de vida e o setor da 

construção evolui para um modelo de economia circular. Esta ambição vai ao encontro do 

preconizado na área programática PA11 – Aumentar os princípios da aplicação da Economia 

Circular em setores específicos do Programa Ambiente dos EEA Grants. 

De salientar o elevado nível de sensibilização dos membros do projeto no que respeita à 

presença de substâncias perigosas em edifícios e à necessidade de este ser um fator muito 

relevante para a elaboração do guia pois só minimizando a contaminação dos materiais 

presentes é que se consegue uma maior valorização dos mesmos e assim o CLOSER 

harmoniza se com o indicador “Aumento da utilização de matérias-primas secundárias 

resultante do apoio do Programa Ambiente”.  

De facto, ao assumir como objetivo principal a elaboração de um Guia Português para 

Auditorias de Pré-Demolição e/ou Reabilitação em Edifícios o Projeto CLOSER desenvolve um 

standard que visa minimizar a contaminação e melhorar a qualidade dos materiais valorizados 

a partir de RCD. Assim, estes materiais são mais facilmente reintroduzidos na economia. 

O Guia Português para Auditorias de Pré-Demolição e/ou Reabilitação em Edifícios, 

desenvolvido pelos parceiros do CLOSER, constitui o resultado mais visível do projeto e 

corresponde ao objetivo da Call do EEA Grants ao qual se candidatou, isto é, 

“Desenvolvimento de standards no Setor da Construção que promovam a Economia Circular”. 

Assim, o CLOSER contribui para atingir a meta do indicador “Número de standards e boas 

práticas desenvolvidas” do Output 1.5 do Programa Ambiente. 

Dentro dos objetivos do Projeto CLOSER, pretendeu-se ainda apresentar soluções de 

aplicação para os materiais valorizados que promovam, principalmente, o seu uso em edifícios 

para fechar o ciclo de vida dos materiais. 

Sabendo que uma transição destas não ocorre num prazo tão curto como o de 

desenvolvimento do projeto, os parceiros do Projeto CLOSER esperam contribuir para que, a 

médio prazo, os materiais existentes nos RCD não tenham como destino preferencial a 

operação de enchimento para recuperação ambiental e paisagística de pedreiras ou o descarte 

ilegal, como ocorre atualmente. Pelo contrário, estes materiais provenientes de RCD, 
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previamente identificados nas auditorias e valorizados devem vir a fazer parte de um 

verdadeiro mercado de matérias-primas secundárias para o setor da construção usadas no 

desenvolvimento de infraestruturas mais sustentáveis, as quais colaborarão para uma Europa 

social, económica e ambientalmente mais igual, como é objetivo dos EEA Grants. 

O projeto CLOSER na sua tarefa de disseminação das atividades tem aumentado a visibilidade 

dos EEA Grants ao referenciá-los sempre que transmite à comunidade científica e à sociedade 

em geral os resultados decorrentes do projeto, ou quando convida entidades interessadas a 

contribuírem ativamente para os objetivos do projeto. O realce dado à comunicação no projeto 

CLOSER é uma consequência direta da ênfase que a Secretaria-Geral do Ambiente, como 

Operador do Programa Ambiente do EEA Grants, tem implementado e que se traduz na 

valorização da ciência junto das partes interessadas. Neste sentido, o projeto CLOSER está 

em consonância com os objetivos de Comunicação e de Disseminação dos EEA Grants. 
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Anexo I 

Newsletters 
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ANNEX II 

CLOSER events 
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Anexo III 

Redes Sociais  



Auditorias de pré-demolição: Disseminação | R7  

Projeto CLOSER | 42 

 

 Number of Linkedin followers: 330 (31 January 2021) 

 Number of Linkedin followers until the end of CLOSER: 323 
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Posts LinkedIn 

   

   

   

 



 

 

 

Operador do Programa Ambiente 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Working together for a green 

competitive and inclusive Europe” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promotor do CLOSER        Parceiros do CLOSER 

         

 


