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Seção Duração  Descrição Responsável 

Boas-vindas, 
apresentação 
da agenda e 

do dia e 
moderação  

5 minutos Boas-vindas + Organização + Agenda Oliver Rapf (BPIE) 

7 minutos 

Introdução - O setor de construção 
civil no Brasil, energia associada e 
impactos climáticos e necessidades de 
melhoria ambiental do setor 

Carlos Pires (MME) 
Giovani Machado (EPE) 

7 minutos 
Introdução - Objetivos climáticos e 
energéticos da UE e o papel do setor 
da construção civil  

Pedro Ballesteros (UE) 

Apresentação 

dos 

especialistas   

50 minutos 
Papel do desempenho ambiental no setor da construção - 
estratégias, ferramentas, políticas e práticas 

 

-  Apresentação do orador moderada  Oliver Rapf (BPIE) 

10 minutos  

- Avaliação do ciclo de vida de 
carbono completa e iniciativas 
europeias de Avaliação do 
Ciclo de Vida (ACV)  

Zsolt Toth (BPIE) 

10 minutos 

- O Banco de Dados Ambiental 
Nacional Holandês (DNED): 
Estrutura, Governança, 
Modelo de Negócio e 
Aplicação   

Tom de Boer e John 
Drissen (DNED) 

10 minutos  

- Como DAPs e ferramentas de 
avaliação de desempenho 
ambiental estão sendo 
utilizadas por fabricantes de 
materiais para tomada de 
decisão e melhoria ambiental? 

Vagner Maringolo (TBC) 
(CEMBUREAU)  

10 minutos  

- Como incluir a avaliação de 
desempenho ambiental no 
desenvolvimento de 
roadmaps de tecnologia e 
políticas de apoio associadas 
para setores além do 
concreto?  

Roland Hunziker 
(WBCSD) 

10 minutos  

- Desenvolvimento do Sistema 
de avaliação do desempenho 
ambiental da construção  
(Sidac) no Brasil – Progresso, 
metas e desafios   

Vanderley John (CBCS) 

Coffee Break 10 minutos - 

Mesa redonda 

moderada  

 

20 minutos 

Oportunidades e desafios na 
utilização de dados de desempenho 
ambiental no setor de construção, 
lições aprendidas e estruturas de 
políticas associadas  
 

Moderador: Oliver Rapf, 
BPIE 
 

 Tom de Boer e 
John Drissen 
(DNED) 

 Vagner 
Maringolo 
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(TBC) 
(CEMBUREAU) - 
TBC  

 Roland 
Hunziker 
(WBCSD) 

 Vanderley John 
(CBCS) 

 

Questionamen

tos 
25 minutos Questionamentos do público  Oliver Rapf (BPIE) 

Considerações 
finais   

5 minutos 
Conclusão e postos-chave levantados 
durante o webinar  

Oliver Rapf (BPIE) 

5 minutos 
Considerações finais do MME e do 
representante da UE 

Carlos Pires (MME) 
Pedro Ballesteros (UE) 

 

Tempo total: 134 minutes 
 
 


