
Partnership

Em colaboração com Support

BIM&Digital Inovação e transformação   
digital do ambiente construído 
Evento online

Sponsor

QUALITY FOR BUILDING

L’International Academy “After the Damages” 
rientra tra i progetti triennali di alta formazione 
in ambito culturale, economico e tecnolzogico 
ai sensi dell’art. 2 della legge regionale n. 25/2018 
approvati e finanziati con deliberazione di Giunta 
regionale n. 1251/2019.

Winter Focus
1 de dezembro de 2020 - das 14:00 às 18:00
BIM: ferramentas para governança, inovação de projetos e desenvolvimento territorial

2 de dezembro de 2020 - das 14:00 às 18:00
Tecnologias digitais integradas para intervenção no patrimônio edificado existente

15 de dezembro de 2020 - das 9:30 às 13:00
Inovação e projeto: BIM, digitalização e inovação social

BIM&Digital Award 20
15 de dezembro de 2020 - das 14:00 às 18:00
Evento de Premiação

Evento evento organizado por After the Damages International Academy, Universidade de Ferrara,  
Departamento de Arquitetura da Universidade de Modena e Reggio Emilia,  
Departamento de Engenharia da Universidade de Parma, Departamento de Engenharia e Arquitetura; 

Clust-ER BUILD, Clust-ER Building e Construction, Rete Alta Tecnologia Emilia-Romagna; 
Projeto “Firespill”, Interreg Itália - Croácia, Região Emilia-Romagna, Serviço de Coordenação de Políticas Europeias, 
Programação, Cooperação e avaliação; 

Agência para a Reconstrução - Terremoto de 2012, Região da Emilia-Romagna.

Em colaboração com BIM&Digital Award 20

A situação de contingência ligada ao fator pandémico COVID - 19 favoreceu a implementação da digitalização e do trabalho remoto, o enfoque 
pretende abrir um diálogo envolvendo os principais atores: governança, empreendedorismo e pesquisa, para abordar a questão da utilização 
do BIM, como ferramenta de apoio ao processo de projeto e construção, destacando o seu potencial e a capacidade de inovação em um setor 
tradicionalista e rígido por natureza.

Cada um destes três setores terá seu tema será explorado de acordo com diferentes pontos de vista, abordando também as possibilidades 
de interoperabilidade da ferramenta BIM.

A programação contará com palestrantes da Administração Pública italiana edo meio acadêmico e da Pesquisa Aplicada nacional e interna-
cional.

Ao final dos três dias intensivos, será realizada a cerimônia de premiação do BIM&Digital Award 20, um concurso internacional de projeto e 
digitalização do processo BIM.
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Para inscrições no webinar e premiação
https://forms.gle/hNPMLdmTyAmmFibW6

Sites
www.afterthedamages.com 
https://build.clust-er.it
https://www.italy-croatia.eu/web/firespill

BIM&Digital AWARD 20
Para participar do concurso http://www.concorsiarchibo.eu/digitalandbimawards-2020

Facebook
https://www.facebook.com/bimdigitalaward20

Contato
After the Damages International Academy
Arq. Claudia Pescosolido
afterdamages@unife.it

Clust-ER Build
Arq. Silvia Rossi
silvia.rossi@build.clust-er.it


