curriculum vitae

Nadir Bonaccorso, (Milão, Itália, 1967).
Atelier: rua 24, nº19 (l 270) B. º Alto da Ajuda
1300-578, Lisboa.

Tlmvl. 916 046 556

e-mail: nb@nbaa.pt

site: www.nbaa.pt

Ordem dos Arquitetos portugueses n.º 7096/LVT

Habilitações literárias
•

ingresso no politécnico de Milão no ano lectivo de 1986-87.

•

licenciatura em arquitectura em 1993 no politécnico de Milão.

•

Doutorando

finalista

pela

Universidade

de

Évora

com

o

tema:

Estratégias passivas de baixo custo para habitação pobre no Brasil: uma
investigação em Research by Design. Dissertação entregue em Julho de
2022.
Experiência académica
•

Assistente na cadeira de projecto (5º ano) na faculdade de arquitectura
moderna em Lisboa , 2007-2008
•

Tutoria: workshop de projecto “sistema da costa sul”. tempio di

Pomona, Salerno, Italia 2007;
•

Tutoria: workshop de projecto “plataforma logística”. Badajoz. Espanha,
2008;

•

Tutoria: workshop de projecto arquitectura “com()passado"Aveiro, 2008.

•

Assistente na cadeira de projecto de interiores no 1º ano de mestrado
integrado na ESAD de matosinhos, 1º semestre 2010/2011

•

Assistente na cadeira de projecto de Paolo Deganello (Archizoom) na pósgraduação “arquitectura e habitar sustentável” 2010/2011 na ESAD de
Matosinhos.

•

Professor convidado (2014-2016) na FAU INTA de Sobral, nas disciplinas de
projeto arquitetónico I, II e metodologia do projeto.

•

Coordenador e docente do curso de Extensão "Chaminé solar: plug-in 1.0.
Sustentabilidade e Bioclimática” na FAU INTA, em 2016. carga horária de
40h.

•

Coordenador e docente do curso de Extensão "Chaminé solar: plug-in 2.0.
Intervenção em casas pobres no Bairro D. Expedito” na FAU INTA, em 2016.
carga horária de 96h.

•

Coordenador e docente pelo projeto de Extensão "Pensar a habitação, Viver
a cidade” na FAU INTA, em 2016. carga horária de 96h.

nadir bonaccorso, arquiteto

1

curriculum vitae

habilitações profissionais
•

1993-1996 colaboração no atelier do arq. joão luís carrilho da graça

•

1997 atelier próprio e em parceria com Pilar Stichini Vilela

•

2002 criação da nadir bonaccorso arquitectos associados – |nbAA|
2007 especialista em sustentabilidade no programa green-building da U.E.

•

Formador em “desempenho energético nos edifícios” pela Ordem dos
Arquitectos, Secção Regional Sul – 2007-2009

•

2008-2010 co-director do site sobre eficiência energética “casa da vizinha”
(no âmbito do projecto da OA-srs)

•

2008-2011 - vogal do conselho directivo da ordem dos arquitectos
portugueses, Secção Regional Sul.

•

2011-2013 Vice-presidente do conselho directivo da Ordem dos Arquitectos
portugueses, Secção Regional Sul.

•

Membro da Comissão Técnica “Sustentabilidade, Energia e Conforto” da
Ordem dos Arquitectos Portugueses. “ (2019-2020)
prémios e menções

•

Menção honrosa no concurso internacional “Saudi House”. 2003, Riyad –
Arabia Saudita.

•

Casa Casulo. Projecto seleccionado no âmbito do Prémio: residência singular
CSCAE'04 (Espanha), 2004.

•

Concurso por convite para a reformulação do parque do outeiro da vela em
Cascais e edifícios anexos. 2005 . 1º prémio.

com luca dubini em associação com

PROAP.

•

Menção Especial no Prémio Internacional de arquitectura sustentável “Fassa
Bortolo” 3ª edição, (Italia) 2006 com o projeto do Jardim de Infância Popular.

•

Concurso internacional de ideias “solar building design competition '07” Pequim - China - 2º lugar

•

Lar Doce Lar. Projecto mencionado no âmbito do prémio “outros mercados
08”

•

Concurso

internacional

archi-europe-saie

selection'09

na

categoria

“metal+glass”. 1º lugar (Italia).
•

Projeto do Jardim de Infância Popular no Cacém seleccionado para o 4º
compêndio de edifícios educacionais exemplares pela OCDE, 2010.

•

Best Paper Award in “Cities and Building toward Human Comfort, Health and
Inclusion” na conferência internacional sobre “Advances on sustainable cities
and building development” SB-LAB 2017.

•

Nomeado para o prémio “Clear Energy Challenge: What Design Can Do” com
o projeto Plug-in(fra). 2019.
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apresentações e conferências
•

Conferências: Universidade Lusiada, UAL e IADE 2002-2004 - Faculdade de
Arquitectura King Saud, Riyad, Arabia Saudita 2004 - Lisboa, Matosinhos,
Faro, Brescia (IT), forum unesco, 2005. Instituto Técnico de Lisboa,
Politécnico de Milão, Facoltá d'Architettura 2006. Seminário “arquitectura
sustentável “FAUL, 2006
Cidades sustentáveis” no ccb, “jornadas quercus” no Porto 2006, “construção
sustentável” em serpa 2006, “jornadas de ambiente e desenvolvimento
sustentável” em Albufeira 2006, “regresso ao futuro” em Aveiro 2007,
“projecto casa” no Porto, 2008, Universidade de Arquitetura e Urbanismo FIC,
Fortaleza, BR, Outubro 2015, Universidade de Arquitetura e Urbanismo
INTA, Sobral, Fevereiro 2016. Universidade de Arquitetura e Urbanismo de
Campinas, Br, Março 2016. Universidade Federal do Ceará, Curso de
Arquitetura e Urbanismo, Fortaleza, Julho 2016.

•

Comunicação do artigo “Introdução ao espaço e ao lugar: uma experiência
metodológica em Sobral" no âmbito do XXXIV ENSEA, Encontro Nacional de
Ensino de Arquitetura, Natal, Brasil, Setembro 2015

•

Comunicação do artigo “Do espaço e do lugar à importância do desenho da
cidade: continuando uma experiência metodológica em Sobral. no âmbito do
CNAPPES 2016, Lisboa, Julho 2016.

•

Comunicação do artigo “CHS 2.0 solar chimney plug-in. an installed
experiment in Sobral” no âmbito da conferência internacional sobre
“Advances on sustainable cities and building development” SB-LAB 2017.
Porto 2017.

•

Conferência no âmbito dos Trabalhos sem Fronteira. Arquitetos sem
Fronteira, 2018 Porto.

•

vários artigos escritos em revistas especializadas, entrevistas, reportagens e
participação em programas de televisão sobre a temática da sustentabilidade
na arquitectura.
idiomas

•

idiomas conhecidos em ordem decrescente de fluência :
italiano, português, inglês, espanhol, árabe, francês.
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exposições

•

Exposição Geração 90, sede da ordem dos arquitectos, banhos de s. paulo

•

Exposição colectiva no CCB, sala laman no âmbito das 1as jornadas polis de
arquitectura, design e arte urbana 2002

•

Exposição individual na sala de projecto da Ordem dos Arquitectos, Lisboa,
novembro 2002

•

Exposição na 5ª bienal internacional de arquitectura em são paulo, brasil,
Setembro 2003

•

Exposição

coletiva

no

simpósio

"affordability

and

sustainability

in

architecture" Riyad, Arabia Saudita
•

Exposição itinerante colectiva “arquitectos italianos em portugal”, lisboa,
matosinhos, faro, 2005

•

Exposição itinerante colectiva ““nib + icar traveling ‘04-'05”” italia, 2005,
portugal 2006

•

Exposição colectiva – giovani architetti italiani – Venezia, Triennale off. 2006

•

convite para special guest na exposição virtual de arquitectura,paisagismo e
design www.newitalianblood.com Setembro 2006

•

Exposição colectiva – giovani architetti italiani – politecnico di milano, bovisa,
2007

•

exposição colectiva – polis cidades – pavilhão de portugal, lisboa - 2007

•

exposição colectiva – arquitectura virtual – galéria fernando santos,, lisboa,
2007

•

Exposição colectiva – A casa da vizinha não é tão verde quanto a minha”
sede da o.a.-2007- http://casadavizinha.eu

•

Exposição colectiva de fotografia “ mundo perfeito” de fernando guerra 20082009

•

Exposição colectiva “ green building?” museu da água, coimbra – 2009

•

Exposição colectiva “ deadline today” Architekturzentrum Viena – 2009

•

Exposição colectiva “ pontes para um futuro mais positivo” experimenta
design, Lisboa – 2010

•

Exposição colectiva “pavilhão italia no mundo” Bienal de Veneza |arte| – 2011

•

Exposição colectiva “ occupazione” instituto italiano de cultura , Lisboa – 2011

•

Exposição colectiva “one way” no MAXXI, Roma, Dezembro 2013

nadir bonaccorso, arquiteto

4

curriculum vitae

publicações académicas
•

•

Bonaccorso N., Carrilho da Graça G. (2022) Low-cost DIY thermal upgrades for
overheating mitigation in slum
houses. Energy
and Buildings,
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2022.112319
Bonaccorso N. (2021) Low-cost DIY upgrade strategies for improved comfort in
poor Brazilian houses in hot climates: process and final results. Book of
Proceedings CA²RE / CA²RE+ LJUBLJANA: REFORMULATION, Ljubljana, 2428 September 2021. ISBN-978-961-732-41-3

•

Bonaccorso N., Martins N. R., Carrilho da Graça G. (2019) Validated Simulation
of Low-Cost Thermal Envelope Upgrades for Slum Housing. Proceedings of
Building Simulation 2019: 16th Conference of IBPSA. Rome, Italy, 2-4 September
2019. https://doi.org/10.26868/25222708.2019.210468

•

Bonaccorso N. (2017) CHS.2. Plug-in solar chimney: an installed experiment in
Brazil. Proceedings of the International Conference on Advances on Sustainable
Cities and Buildings Development-SB-LAB 2017. Porto, Portugal, 15-17
November 2017. ISBN-978-989-8734-34-1

•

“Introdução ao espaço e ao lugar: uma experiência metodológica em Sobral”
em Congresso ABEA, Natal, (BR), 2016. Disponível em:
https://www.academia.edu/16707677/introdução_ao_espaço_e_ao_lugar_uma
_experiência_metodológica_no_Sobral
publicações

•

Arquitectura e Vida, (2002) nº29 e (2006) nº73

•

J-A, jornal de arquitectos, (2003) nº210 e (2008) nº 231

•

Arq./a revista de arquitectura e arte – (2003) nº22 e (2006) nº40

•

Catálogo da V bienal de arquitectura de são paulo, 2003

•

Umran - revista de arquitectura, março 2004, nº14

•

Jornal arquitectos nº 173, consejo superior de los colegios de arquitectos de
españa, cscae '04

•

Arquitectos italianos em portugal, catálogo exposição 2005 ed. Librus

•

Guia de arquitectura contemporanea em lisboa e sul de Portugal, ed. Blau 2005

•

Costruire - revista de arquitectura e construção (Italia), outubro 2006

•

Giovani architetti italiani /1 - catálogo da exposição “. 2006

•

1000 x european architecture, 2006 ed. verlagshaus braun

•

Architettura sostenibile – proc. costruttivo e criteri biocompatibili, 2006 ed. Skira

•

Betonart, revista trimestral de arquitectura, Turquia. nº12 2007 - capa

•

L'architettura naturale, revista internacional de arq. sustentável. nº32/33, 2007

•

Arquitectura -programa conceito matéria, ed. caleidoscópio. 2007

•

Guarderias – ed. loft. 2007

•

Projecto energia – revista de arquitectura e energia – setembro 2007 – capa

•

Arquitectura Portuguesa Contemporânea. 2008- ed.ctt

•

Revista de arquitectura – cubo 016 – 2008

•

Collection of european architecture – 2009 – ed. verlagshaus braun

•

“Spaces for childhood” - 2009 – ed. skira

•

“Lo stato dell'arte” padiglione italia, 54ª biennale di venezia - 2011 – ed. Skira

•

Monografia “nadir bonaccorso, fuNking life”, 1999-2009, março 2012
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