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# Press-Release # 

16.Nov.2011 

 

Seminário “Estratégias de Crescimento e Internacionalização” 

Discutir mercados e constrangimentos, perspetivar soluções pela reabilitação urbana e internacionalização. 

 

A Plataforma para a Construção Sustentável promove o seminário “Estratégias de Crescimento e 

Internacionalização no Cluster Habitat Sustentável” no dia 16 de Novembro (14:00-16:30), no Auditório da 

Biblioteca Municipal Almeida Garret, Porto (nos jardins do Palácio de Cristal). Este evento insere-se num ciclo de 

seminários promovidos no âmbito do projeto âncora Centro de Competências para a Sustentabilidade do Habitat 

 

A Plataforma para a Construção Sustentável é a entidade gestora do Cluster Habitat Sustentável em Portugal, 

reconhecido desde 2009 no âmbito das Estratégias de Eficiência Coletiva (POFC/QREN). O cluster associa as 

atividades das indústrias da construção e da reabilitação urbana sustentável, envolvendo todas as fileiras que 

contribuem para  a construção do nosso habitat. Adota o tema da sustentabilidade como mote para a inovação e 

reforço da competitividade, agregando em rede empresas de diferentes sectores, entidades do sistema cientifico-

tecnológico, municípios e outros agentes.  

 

De forma articulada estão programados um conjunto de três seminários, abertos a toda a comunidade:  

- 16/11/2011: Seminário “Estratégias de Crescimento e Internacionalização” (Porto) 

- 07/12/2011: Seminário “Sustentabilidade e o Edifício de Balanço Zero” (Coimbra) 

- 18/01/2012: Seminário “Comunidades Sustentáveis” (Santarém) 

  

Com o seminário “Estratégias de Crescimento e Internacionalização” procura-se estimular a reflexão e a 

identificação de pistas de ação sobre o posicionamento das empresas do cluster num contexto de forte recessão da 

construção em Portugal e na Europa, no qual a reabilitação se apresenta como um dos desafios a explorar, a par 

das ameaças e oportunidades trazidas pelo contexto de economia internacionalizada em que a competitividade das 

empresas não pode deixar de ser perspetivada. 

 

Após uma Mesa Redonda, cuja participação é aberta ao publico em geral, o seminário prosseguirá reservado aos 

Associados da Plataforma com a realização de reuniões paralelas dos Grupos de Trabalho finalizadas por um 

momento de apresentação e síntese de resultados. 

 
Mais informações: 

Plataforma para a Construção Sustentável 
T: 234.401576 / centrohabitat@centrohabitat.net 
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