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"Aspectos da Construção Sustentável no Brasil e Promoção de Políticas Públicas" 
será apresentado durante a programação do SBCS14 - 7º Simpósio Brasileiro de 

Construção Sustentável 

Iniciativa do CBCS, o evento acontecerá amanhã, dia 04 de novembro, das 08h00 às 
18h00, na sede da FIESP, em São Paulo 

Novembro 2014 - Amanhã, terça-feira, dia 04 de novembro, durante a realização do 
SBCS14 - 7º Simpósio Brasileiro Construção Sustentável acontecerá a cerimônia de 
entrega da publicação "Aspectos da Construção Sustentável no Brasil e Promoção 
de Políticas Públicas". Resultado de uma iniciativa do CBCS - Conselho Brasileiro de 
Construção Sustentável, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente e com o 
PNUMA Brasil, o estudo técnico traça linhas prioritárias de recomendações para políticas 
públicas de melhoria da sustentabilidade na construção civil brasileira. Focado nos temas 
Água, Energia e Materiais, trata-se de um trabalho multidisciplinar que foi elaborado em 
interlocução com entidades representativas do setor e futuramente poderá ser 
ampliado para outras áreas do conhecimento. 

A Ministra do Meio Ambiente Izabella Teixeira estará presente na cerimônia de entrega 
do documento e ministrará a palestra magna "Desafios da Política Ambiental e 
Construção Sustentável" durante a programação do SBCS14 - 7º Simpósio Brasileiro 
de Construção Sustentável. Denise Hamú, Representante do PNUMA Brasil também 
estará presente na ocasião. O evento é uma realização do CBCS - Conselho Brasileiro 
de Construção Sustentável e acontece anualmente com o objetivo de apresentar 
tendências, tecnologias inovadoras e promover o debate sobre premissas e práticas 
sustentáveis no setor da construção civil. 

Com o tema geral "Práticas de hoje para a construção do amanhã", o SBCS14 - 7º 
Simpósio Brasileiro de Construção Sustentável traz um conjunto de palestras e 
debates organizados em três sessões, com os temas: "Mecanismos para Aprimorar o 
Desempenho das Construções Brasileiras, seus Sistemas e Instalações"; "Gestão 
de riscos e oportunidades na cadeia de suprimentos e no mercado imobiliário" e 
"Gestão de Recursos Hídricos e Energéticos sob efeito das Mudanças do Clima". 
Mais informações sobre a programação estão disponíveis online. 

(http://sbcs14.cbcs.org.br/programa.html) 

 

Os palestrantes do SBCS14 - 7º Simpósio Brasileiro de Construção Sustentável 
confirmados são: Izabella Teixeira - Ministra do Meio Ambiente (MMA); Maria Salette de 
Carvalho Weber, Coordenadora-Geral do PBQP-H, do Ministério das Cidades; Carlos 
Borges, VP de Tecnologia e Qualidade no Secovi-SP; Simone Cristina Ormieres, Gerente 
de Padronização e Normas Técnicas da Construção Civil na Caixa Econômica Federal; 
Prof. Vanderley M. John, da Escola Politécnica da USP; Dan Epstein - Diretor de 
Sustentabilidade na Useful Simple Projects; Reginaldo Magalhães, Diretor do Uniethos; 
Prof. José Marengo Orsini, pesquisador do CEMADEN e membro do Comitê Científico do 
IPCC; Monica Porto, da Escola Politécnica da USP; Vicente Andreu Guillo, Diretor-
Presidente da Agência Nacional de Águas; e Márcio Venício Pilar Alcântara, Especialista 
em Regulação dos Serviços de Distribuição da ANEEL. 
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Saiba mais sobre "Aspectos da Construção Sustentável no Brasil e Promoção de 
Políticas Públicas" 

 

A partir do amplo conhecimento difundido e acumulado em pesquisas nos Comitês 
Temáticos da organização, em operação desde a fundação do CBCS - Conselho 
Brasileiro de Construção Sustentável, o desenvolvimento do estudo técnico "Aspectos 
da Construção Sustentável no Brasil e Promoção de Políticas Públicas" é resultado 
de um esforço concentrado e multidisciplinar. Associados e não associados do CBCS, 
entidades do setor, empresas, acadêmicos e representantes de órgãos estatais 
lançaram ideias e contribuíram com o debate sobre ações estruturantes incentivadas por 
políticas de Estado para a evolução da sustentabilidade na construção civil. Não é 
pretensão deste documento encerrar a análise, com o lançamento da publicação o CBCS 
busca inaugurar um processo sistemático de debates e estudos que possam fomentar 
diversas frentes de trabalho para a expansão e o aprofundamento do tema 
sustentabilidade no setor. "Aspectos da Construção Sustentável no Brasil e 
Promoção de Políticas Públicas" está acessível online na íntegra, no website do CBCS 
(www.cbcs.org.br). 

 

SERVIÇO: SBCS14 - 7º Simpósio Brasileiro de Construção Sustentável - "Práticas de hoje 
para a construção do amanhã" 

Data: 4 de novembro de 2014 (terça-feira)  

Horário: das 8h às 18h 

Local: Teatro Sesi - FIESP (Av. Paulista, 1313 | São Paulo-SP | Brasil) 

(http://sbcs14.cbcs.org.br/) 

 

CBCS 

O CBCS - Conselho Brasileiro de Construção Sustentável busca contribuir para a geração e 
disseminação de boas práticas e premissas de sustentabilidade na construção civil, sempre com o 
objetivo de enriquecer o debate e facilitar a troca de informações relevantes ao desenvolvimento 
do setor. Entre as atividades e iniciativas do CBCS que envolvem a participação ativa e exclusiva 
dos filiados destaca-se a realização de reuniões periódicas dos Comitês Temáticos (Água, 
Avaliação de Sustentabilidade, Econômico e Financeiro, Energia, Gerenciamento de Riscos, 
Materiais, Projeto e Urbano), um momento oportuno para a criação conjunta de ferramentas, 
comunicações técnicas, publicações e posicionamentos direcionados aos agentes da cadeia 
produtiva, com ênfase em ações setoriais.  

Resultado da articulação entre lideranças empresariais, pesquisadores, consultores, profissionais 
atuantes e formadores de opinião, o CBCS se relaciona com importantes organizações nacionais 
e internacionais que se dedicam ao tema da sustentabilidade, sob diferentes perspectivas, a partir 
da ótica ambiental, de responsabilidade social e econômica dos negócios. 

Clarissa Turra - Pitanga Comunicação  

assessoria de imprensa e comunicação  

(11) 2369.4445 ou (11) 9.9899 6318  

clarissaturra@pitanganews.com  

contato1@pitanganews.com 
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