
PORTUGAL: CM Bragança (escolhida por incluir um núcleo urbano medio 
–grande) ,CM Miranda, CM Mogadouro e especialmente toda a zona fronteiriça a 
Espanha.

ESPANHA: Noroeste de Salamanca, na comarca de Vitigudino – dos Arribes, em 
especial a zona do Parque Natural das Arribas do Douro, Sudoeste Zamorano, na 
comarca de “ Sayago”, em especial a zona do Parque Natural das Arribas do Douro.

Elegeu-se esta área geográfica pela sua homogeneidade climática (toda ela inserida na
denominada Zona climática D2) e porque conserva uma grande riqueza em arquitetura
tradicional adaptada ao meio (bioclimático), o qual faz com que este território 
transfronteiriço, seja um lugar idóneo para o desenvolvimento das atividades do Projeto 
Biourb.

Programa Conferência Técnica Informativa

Ambito da Execução do Proyeto:

diversidade 
bioconstructiva

9h30m - 10h    Boas vindas e apresentação do projeto Biourb
   Joao Henriques. Vice-Presidente de la Câmara Municipal de 

  Mogadouro. 
   Mª Puy Domínguez Pérez. Ente Regional de la Energía de Castilla 

  y León (EREN)

10h -10h45m     Trabalho do campo desenvolvido
  Pablo García Bachiller. Farfán Estella +  Arquitectos

10h45m-11h15m Manual de Desenho Bioclimatico Urbano. Mapeamento 
 de Clima Urbano

  Miguel Vaz Pinto. Instituto Politécnico de Bragança (IPB)

11h15m-11h 30m  Manual para la Conservação e Rehabilitaçâo da  
 Diversidade Bioconstrutiva

  Rafael Correia. Câmara Municipal de Bragança.  

11h30m-12h15m  Soluções técnicas para a minimização da demanda de 
 energia. Bioclimática valor patrimonial

  Felipe Romero Salvachúa
  Instituto de la Construcción de Castilla y León (ICCL)

12h15m- 12h45m  Videoforum - Debate

12h45m   Encerramento da conferência 

Trabanca

Mogadouro 

Bragança

Biourb é um projeto que pretende mudar o atual “modelo construtivo” por um modelo 
bioclimático mais sustentável ao nível ambiental e economicamente mais viável , diminuindo o 
consumo energético dos edifícios, acrescentando valor à Diversidade Bioconstrutiva e ao 
Património Bioclimático transfronteiriço da Zona de Castilha e Leão e o Norte de Portugal.

ICCL

O acrónimo BIOURB, dá nome a 
um projeto intitulado “Diversidade 
bioconstrutiva
transfronte i r iça edi f icação 
bioclimática e sua adaptação a 
a r q u i t e t u r a  e  u r b a n i s m o  
moderno.
Desenvolve-se no programa de 
co o p e ra çã o  t ra n sf ro nte i r i ço  
Portugal-Espanha que têm o apoio
do UE e o cof inanciamento 
comunitário do FEDER e POCTEP.

Biourb

comunicacion-eren@jcyl.es

www.biourb.net

Data da conferência
Dia 7 de junhos ás  9h 30m

7
sexta feira

Junho

Inscrição gratuita. 
Por favor confirmar a sua assistência para geral@mogadouro.pt,
 enviando o boletim de inscrição.
 

Lugar:
Auditório da Biblioteca Municipal 
Trindade Coelho – Mogadouro
 

www.facebook.com/biourb.net

@BioUrb
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