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Congresso de Inovação na Construção Sustentável – CINCOS´12 
 

20 a 22 de Setembro de 2012, Aveiro 
PARTICIPE! 

 
Submissão de resumos até 15/05/12  !Nova Data! 

Programa e informações sobre o CINCOS´12 em 
 http://cincos12.inform.pt/index.html 

 
 
 
 
 
Em Abril tivemos a adesão à Plataforma da NEOTURF – Construção e Manutenção de Espaços Verdes, Lda. e da 
Extruplás – Reciclagem, Recuperação e Fabrico de Produtos de Plástico, Lda.  
 

Conheça melhor os nossos associados, os seus produtos, soluções, serviços e iniciativas! 

A APFAC organiza no âmbito da Tektónica 2012: 
Seminário “Apoios à Reabilitação de Edifícios: o Programa Jessica (Joint European Support for Sustainable 
Investment in City Areas)”, dia 9/05, 4ª feira, das 14 às 18h. 
Parceria entre a APFAC, o CTCV - Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro e a Plataforma para a Construção 
Sustentável. 
Apoio da Revista Construção Magazine. 
Entrada livre com inscrição obrigatória, disponível em www.apfac.pt  
 
Seminário “Fachadas Energeticamente Eficientes: Contribuição dos ETICS/Argamassas Térmicas”, dia 10/05, 
5ª feira, das 14 às 18h. 
Parceria entre a APFAC e o ITeCons - Instituto de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico em Ciências da 
Construção. 
Entrada livre com inscrição obrigatória, disponível em  www.apfac.pt  
 
 
 
Está a pensar renovar a sua casa? Veja as propostas decorativas da Recer. 
                                                                                                                                                   
A Recer é uma empresa especializada na produção de pavimentos e revestimentos cerâmicos que podem ser 
integrados em soluções decorativas para a renovação da sua casa. 
  
Para além de uma gama alargada de soluções cerâmicas adequadas a cada projeto de renovação a Recer 
disponibiliza um conjunto de Serviços que ajuda a optar pela melhor solução: 
  
Apoio Técnico a Projetos; Atendimento e Aconselhamento; Projetos em 3D; Apoio Técnico em Obra; Projetos 
Especiais; Fachadas; Linha de Apoio à Reabilitação (234 730 565) 
  
Pedido de informações (ver+) 
 
 
 
Umbelino Monteiro “30 anos a ReHabilitar com história” 
  
A Umbelino Monteiro realizou no dia 18 de Abril, no edifício do Arquivo Distrital de Leiria, o Seminário “30 
anos a ReHabilitar com História”, ação integrada num conjunto de eventos comemorativos que assinalam os 
30 anos da empresa dedicados à reabilitação arquitetónica.  
O Seminário contou com a presença de vários oradores de relevo no contexto da reabilitação, como o Dr. Raúl 
Castro e a Arq. Vitória Mendes (Câmara Municipal de Leiria), o Arq. Charters Monteiro (Gabinete de 
Arquitetura Planorma), a Arq. Helena Veludo e o Arq. Rui Órfão (PAU – Arquitetos Associados), a Dra. Teresa 
Monteiro, o Eng. Pedro Lourenço (Umbelino Monteiro) e o Arq. António Higino (Cartolifer), com o devido 
enquadramento histórico a ser introduzido pelo Prof. Joaquim Ruivo (CEPAE).  
A reabilitação do património é uma forma de cultura fundamental para a preservação da história e da 
identidade de um povo. É com esta perspetiva que a UMBELINO MONTEIRO tem desenvolvido produtos 
pioneiros e soluções inovadoras, assentes no conhecimento adquirido e na experiência de obras de 
reabilitação de marcos tão assinaláveis como o Mosteiro dos Jerónimos, o Convento de Cristo, a Sé de Viseu, o 
Palácio da Pena, o Castelo de Leiria, entre muitos outros edifícios. É com esses 30 anos de experiência adquirida 
que a UMBELINO MONTEIRO se propõe a levar o tema da reabilitação histórica à análise e à reflexão. 
 
 
 
Laboratório de Sistemas de Energia (LSE) 
No âmbito do Projeto Âncora de criação do Centro de Conhecimento em Materiais para a Construção 
Sustentável promovido pelo CTCV, encontra-se em fase de instalação o Laboratório de Sistemas de Energia 
(LSE). Este Laboratório reúne um conjunto de meios e competências para realizar Ensaios de Sistemas Solares 
Térmicos e Fotovoltaicos segundo as normas de ensaio aplicáveis. 
Para além dos ensaios normalizados, o LSE executa peritagens técnicas a instalações solares e ensaios de 
outros sistemas de energia, tais como caldeiras a biomassa, recuperadores de calor, bombas de calor, 
permutadores, etc. 
Este laboratório assume assim elevada importância para os fabricantes e representantes de soluções solares 
poderem ensaiar os seus produtos, assim como auxiliar as atividades de I&D, contribuindo consequentemente 
para o desenvolvimento do Cluster Habitat Sustentável. 
 
 
 
Argex e Gyptec Apresentam novidades na Tektónica 2012 
  
O Grupo Preceram, através das empresas Preceram, Argex e Gyptec Ibérica apresenta novidades na próxima 
edição da Tektónica 2012 – Feira Internacional e Construção e Obras Públicas, que se realiza de 8 a 12 de 
Maio, na Feira Internacional de Lisboa.  
Em exposição no Stand 3C23/3D22 (Pavilhão 3) irão estar novas soluções e sistemas que contribuem para a 
obtenção de maior conforto dentro dos edifícios, passando pela construção de paredes mais eficientes e pela 
aposta em produtos sustentáveis. Destaque para a presença das mais recentes soluções desenvolvidas em 
parceria com a Amorim Isolamentos (isolamento pelo interior) e Barbot (isolamento pelo exterior).  
De forma a interagir e esclarecer diretamente os visitantes acerca das novidades e das novas soluções, o Grupo 
Preceram desenvolverá durante o certame inúmeras atividades e demonstrações práticas dos novos sistemas.  
No âmbito da iniciativa Academia Tektónica irá desenvolver formações diárias, tendo como objetivo transmitir 
conhecimento transversal e aprofundado das competências e práticas de construção.  
As formações realizam-se na sala 3.16 no topo do Pavilhão 3 e todas as demonstrações têm lugar no Stand 
3C23 do Grupo Preceram.  
Para mais informações e consulta do programa de formações detalhado visite: www.preceram.pt 
 
 
 
Amorim Cork Composites na feira Ecobuild 2012 
 
A Amorim Cork Composites participou na Ecobuild 2012, Feira de Produtos de Construção Sustentável que se 
realizou em Londres de 20 a 22 de Março, em que estiveram presentes cerca de 1300 expositores, tendo 
contado com mais de 55 000 visitantes.  
O objetivo da participação nesta feira prendeu-se sobretudo com a apresentação das soluções AcoustiCORK®- 
Subpavimentos naturais e sustentáveis – para o controlo do Ruído dos Edifícios. Esta Gama de subpavimentos 
obteve classificação A+ pelo BRE (Building Research Establishment), de Londres, numa avaliação Environmental 
Product Declaration (EPD), a primeira atribuída a um isolamento acústico de cortiça e que consta já do 
GreenBookLive.co.uk. Foi também apresentado o CORKwall® - produto direcionado para a reabilitação de 
fachadas exteriores e paredes interiores, sendo facilmente aplicado por projeção. Funciona como isolamento 
acústico e térmico, (prevenindo perdas de energia e fissuras), assim como ele próprio é um acabamento final. 
A decisão de participação nesta Feira passou sobretudo pela aposta da ACC em 2012 no mercado do Reino 
Unido sendo este um Mercado que cada vez mais valoriza o sector da “Construção Verde e Sustentável” e 
sendo esta Feira visitada sobretudo por Arquitetos e Projetistas.  
 
 
 
Reynaers Aluminium na VETECO 2012 
  
A Reynaers Aluminium, líder europeia em inovações e soluções sustentáveis em alumínio para a arquitectura, 
mostrará no seu stand na VETECO 2012 (Feira de Madrid, Pavilhão 8, Stand 8C01) a ampla gama de sistemas 
sustentáveis e de alta performance disponíveis na empresa. 
Todos os visitantes, tanto fabricantes como prescritores, encontrarão dos mais avançados sistemas para portas 
e janelas de correr, fachadas, proteção solar, jardins de inverno e domótica, tudo englobado no compromisso 
da Reynaers com a arquitectura e a construção sustentável. 
Os principais destaques serão os sistemas de altas prestações energéticas com as certificações Minergie, 
Passivhaus e Effinergie. Na verdade, esta ampla gama de soluções técnicas e estéticas tornar-se-ão para os 
visitantes uma fonte de inspiração, tanto para edifícios novos, como para uma reabilitação. 
Mais informação em www.reynaers.pt  
 

8 a 12/05 
Tektónica – Feira Internacional de Construção e Obras Públicas, FIL, Lisboa 
  
8/05 
Seminário “A Sustentabilidade e os Produtos da Construção – As declarações ambientais de produtos, 
obrigação ou instrumento para a competitividade?”, organizado pela APCMC em parceria com a Plataforma. O 
Seminário realiza-se no âmbito da Tektónica 2012, no centro de reuniões da FIL em Lisboa, das 15h00 às 17h30. 
Conheça o Programa e inscreva-se para elsa.camelo@apcmc.pt  
  
9/05 
Seminário “Sistemas de Informação para a Construção – PRONIC”, organizado pela Plataforma em parceria 
com o associado Universidade do Algarve.  
As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias para o email isedec@ualg.pt ou telefone 289.800154 
Conheça o programa e inscreva-se!  
  
30/05 
Seminário final do Projeto “Eficiência Hídrica em Edifícios e Espaços Públicos”, promovido pela CIRA – 
Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, com o apoio da Plataforma, enquanto entidade pertencente à 
Comissão de Acompanhamento do projeto. O seminário realiza-se em Aveiro.  
  
O programa será anunciado brevemente em http://eficienciahidrica.wordpress.com/ 
  
Mais informações: eficienciahidrica@gmail.com ou centrohabitat@centrohabitat.net  

A Plataforma realizou de 22 a 24 de Abril a última das missões de benchmarking internacional previstas no 
âmbito do projeto âncora “Centro de Competências para a Sustentabilidade do Habitat”.  

A missão teve como destino a cidade de Freiburg, na Alemanha, e teve como participantes os elementos do 
Grupo Piloto do projeto âncora do Cluster Habitat Sustentável acima referenciado. 

Do programa de atividades desta missão destacam-se os encontros institucionais com o ICLEI – Local 
Governments for Sustainability, com o Cluster Green City Freiburg, uma palestra na Câmara Municipal com o 
Prof. Wulf Daseking sobre a Freiburg Charter for Sustainable Urbanism e as visitas aos eco-bairros de Vauban e 
Rieselfeld. 
 
 
 
 
COMPETE │ Concursos abertos   
  
http://www.pofc.qren.pt/concursos/concursos-abertos 
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