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Plataforma para a Construção Sustentável

Entidade Gestora do Cluster Habitat Sustentável

Notícias
A ANQIP torna-se associada da Plataforma para a Construção Sustentável
A ANQIP tornou-se o mais recente associado da Plataforma para a Construção Sustentável. É uma ONG sem fins lucrativos, que tem
como objetivos gerais a promoção e a garantia da qualidade e da eficiência nas instalações prediais, com particular ênfase nas
instalações de águas e esgotos, pela importância que têm no contexto da qualidade e conforto na habitação e pela dimensão dos
problemas que geralmente lhes estão associados. A ANQIP:
- Desenvolve ou apoia a realização de estudos técnicos e/ou científicos;
- Promove ações de formação para técnicos, instaladores e outros intervenientes;
- Edita publicações;
- Promove seminários, colóquios e outros eventos de carácter técnico e científico;
- Divulga estudos, normas e regulamentos;
- Cria sistemas particulares de certificação para uso dos seus associados e de outras entidades interessadas;
- Realiza, por solicitação externa, auditorias a instalações existentes ou em construção e dá pareceres sobre projetos, quando
solicitada para tal.
 Mais informações em: anqip@anqip.pt| Tel.: +351 234092597

Atividades dos Associados
NEOTURF-CURSO IMPERMEABILIZAÇÃO, PAREDES VERDES e COBERTURAS AJARDINADAS
A Neoturf patrocina o Curso IMPERMEABILIZAÇÃO, PAREDES VERDES e COBERTURAS AJARDINADAS da Landlab. Este curso realizarse-á nos dias 30 e 31 de Maio 2013 na Quinta da Gruta, Maia.
 Mais informações/Programa em: www.landlab.pt

APCMC - Seminário “A sustentabilidade como fator de competitividade”|10 de Maio | FIL –
Lisboa
No dia 10 de Maio, será realizado o Seminário “A sustentabilidade como fator de competitividade” organizado pela APCMC Associação Portuguesa dos Comerciantes de Materiais de Construção, que se realizará no próximo dia 10 de maio, no Centro de
reuniões da FIL, no âmbito da TEKTÓNICA’2013.
A Plataforma para a Construção Sustentável irá participar no seminário com uma comunicação apresentada pelo prof. Victor Ferreira,
Presidente da Direção, com o tema; Sistema de Declarações Ambientais de Produtos em Portugal.
A APCMC convida todos os interessados a participarem nesta iniciativa .
 Mais informações/Programa em: http://www.apcmc.pt/apcmc/2013/tektonica2013/seminario_tektonica_2013.html

DIERA - DIERA TH ECOTHERM+: Argamassa 100% mineral, natural e ecológica
DIERA TH ECOTHERM+ é uma argamassa de reboco do tipo GP CSIII W2 T1, que assegura uma elevada eficiência térmica e acústica,
possuindo também uma excelente reação ao fogo, com classificação Euroclasse A1, resistência ao choque e facilidade de aplicação.
DIERA TH ECOTHERM+ é o resultado da combinação de um ligante como a cal, e inertes tais como perlite, vermiculite e micro esferas
ocas de vidro. Com a adição de água converte-se numa argamassa 100% mineral, natural e ecológica, livre de substâncias químicas
ou biologicamente indesejáveis, é bacteriologicamente estéril, não é tóxica, não produz odores, bactérias, fungos nem ácaros.
A aplicação de DIERA TH ECOTHERM+ reduz o consumo de energia necessário para alcançar o conforto térmico, e cria uma película
de isolamento acústico (Surround) em torno do edifício. É ainda compatível com todos os métodos de construção, com materiais
antigos e novos no que respeita aos pontos de vista químicos, estruturais e mecânicos, adotando um comportamento harmonioso
com outros materiais, tais como: pedra, cerâmica e betão. Possui ainda excelentes propriedades bioclimáticas.
 Mais informações em: www.diera.pt

Município de Oliveira de Azeméis - Centenas de árvores embelezam 'Nova Mata' no parque de La
Salette
O projeto de requalificação do parque de La Salette, em Oliveira de Azeméis, que resultou de uma candidatura apresentada pela
autarquia, no valor de cinco milhões de euros, está dividido em várias operações responsáveis pela alteração da sua atual imagem.
A ‘Nova Mata’ é uma das operações inseridas no âmbito do programa de requalificação do parque com o objetivo de o tornar num
espaço natural com dimensão regional e nacional.
Segundo Hermínio Loureiro, presidente da autarquia «está dado mais um passo muito importante para a requalificação definitiva do
parque da cidade conferindo-lhe uma imagem moderna e mais atrativa». O investimento na requalificação do Parque resulta da
aprovação de uma candidatura pela Comissão de Coordenação do Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) ao abrigo do ON.2 O novo Norte - Programa Operacional Regional do Norte 2007/2013 (QREN).
 Mais informações em:
http://www.cmoaz.pt/noticias.6/concelho.14/centenas_de_arvores_embelezam_nova_mata_no_parque_de_la_salette.a2920.ht
ml

AIDA – Seminário Sustentabilidade e Eficiência Energética nas PME | 07 Maio
A AIDA – Associação Industrial do Distrito de Aveiro vem, por este meio, convidar V. Exa. a participar no Seminário de Apresentação
do Projeto +SUSTENTABILIDADE +COMPETITIVIDADE, subordinado ao tema “Sustentabilidade e Eficiência Energética nas PME”, a
realizar no próximo dia 7 de Maio (14h às 18h no edifício da AIDA).
O referido Seminário, tem por objetivo divulgar os objetivos do Projeto, que visa promover a melhoria da eficiência energética e da
sustentabilidade ambiental, nas PME, procurando a melhoria da competitividade dos sectores em estudo.
Fazer uma boa gestão da eficiência energética significa também estar na linha da frente do desenvolvimento sustentável, fazendo
parte das empresas, organizações e sociedades que reconhecem um elevado valor pelas políticas e práticas que privilegiam e
favorecem a utilização racional da energia e a opção por energias mais limpas, com elevada e crescente diferenciação nos mercados.

 Mais informações em: http://www.aida.pt/site/noticias.asp?acr=df&ac=ver&id=990&idtema=20

InovaDomus promoveu Workshop no âmbito do projeto ReabilitaDomus
InovaDomus promoveu Workshop subordinado ao tema: “Caracterização de edifícios antigos: conhecer para intervir”
A InovaDomus promoveu o workshop “Caracterização de edifícios antigos: conhecer para intervir”, em Ílhavo, na sua sede, onde está
a ser aplicado um projeto piloto de reabilitação. O workshop teve como oradores, entre outros, Humberto Varum, docente do
Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Aveiro, Manuel Senos Matias e Fernando Almeida, docentes do Departamento
de Geociências da Universidade de Aveiro, Gil Gonçalves e Jorge Dinis, docentes da Faculdade de Ciências e Tecnologia da
Universidade de Coimbra, Lília Basílio, arqueóloga do Grupo Dryas Octopetala, e Giuseppe Stella, físico que colabora com a Dryas.
A iniciativa chamou a atenção para as vantagens da utilização de técnicas não-intrusivas na monitorização de edifícios antigos. Este
suporte à reabilitação permitiria evitar a destruição de pavimentos, paredes e tetos e conhecer o edifício antes de qualquer
reabilitação. Estas técnicas foram demonstradas ao público presente e aplicadas ao caso de estudo do edifício da InovaDomus – um
edifício que será o futuro laboratório do habitat.
A arqueologia do edificado e as suas técnicas, desde a caracterização e datação de materiais à inspeção dos edifícios utilizando
técnicas não intrusivas, foram apresentadas e discutidas enquanto ferramentas de caracterização dos edifícios antigos e de suporte à
sua reabilitação. Além da componente teórica, decorreu uma apresentação prática das técnicas de inspeção geofísica e de
modelização digital de edifícios pelos técnicos do Grupo Dryas Octopetala e de docentes das universidades de Aveiro e de Coimbra.
 Mais informações em: www.facebook.com/inovadomus

CARPINCASAIS - Revestimentos Naturais ArchiwoodXXI
Revestimentos Naturais ArchiwoodXXI
A Carpincasais, empresa especializada no fabrico e aplicação de produtos em madeiras e seus derivados. A preocupação pela
sustentabilidade ambiental é uma realidade é uma constante que impulsiona o desenvolvimento de produtos e a busca de soluções
ecológicas, sustentáveis e inovadoras.
Os Revestimentos Naturais da marca ArchiwoodXXI são desenvolvidos em madeira e seus derivados de acordo com os critérios
internacionais de reflorestamento. Criados e produzidos internamente, apresentam-se como soluções ecológicas salvaguardando a
sustentabilidade das futuras gerações. Com cores e acabamentos variados são ideais para criar atmosferas diversas. Podem ser
aplicados a mobiliário, paredes, painéis decorativos e pavimentos, garantindo sempre o excelente conforto visual, térmico e acústico
característico da madeira.
De acordo com o local de aplicação, os Revestimentos Naturais ArchiwoodXXI podem apresentar acabamentos distintos como
vernizes ou lacados com propriedades ignífugas, autoclave, altos brilhos, entre outros.
A Carpincasais trabalha diretamente com os projetistas acompanhando todo o desenvolvimento do projeto e proporcionado total
liberdade para desenvolver um estilo próprio, garantindo sempre uma execução minuciosa do projeto.
 Mais informações em: carpincasais@carpincasais.pt |www.carpincasais.pt

AMORIM - Projeto da BMWi em Milão com cortiça Amorim
Quiet Motion, de Ronan & Erwan Bouroullec, interpreta um conceito visionário de mobilidade sustentável…
A cortiça nacional é o material chave da estrutura Quiet Motion. Concebida pelos conceituados designers franceses Ronan & Erwan
Bouroullec para a exibição da BMWi no Salone Internacional del Mobile 2013, de Milão, a estrutura será agora exibida de forma
itinerante pela BMWi em várias capitais mundiais.
António Rios de Amorim, Presidente e CEO da Corticeira Amorim, destaca a importância desta parceria: “É um privilégio ver Ronan e
Erwan Bouroullec a demonstrarem as singulares capacidades técnicas da cortiça, através desta iniciativa notável da BMWi, uma das
marcas mais confiáveis e tecnologicamente inovadoras do mundo. Para a Corticeira Amorim, esta foi também uma forma de reforçar
a presença neste Salone del Mobile, mais uma oportunidade para profissionais e consumidores estarem em contacto com as
credenciais de sustentabilidade da cortiça que, associadas a design de vanguarda, a posicionam como um verdadeiro material do
século XXI. "
 Mais informações em: http://www.sustentabilidade.amorim.com/iniciativas/noticias/Projecto-da-BMWi-em-Milaocom-cortica-Amorim/180/

PRECERAM - Formações – Soluções para Construção|07 a 10 de Maio – TEKTÓNICA
De 7 a 10 de Maio na Tektónica’2013 na FIL em Lisboa, decorrerão as formações teórico-práticas do Grupo Preceram - Soluções para
Construção.
No âmbito da iniciativa Academia Tektónica o Grupo Preceram organiza a 2ª edição das formações Soluções para Construção,
reunindo para o efeito um excelente lote de oradores de entidades e empresas parceiras em torno de alguns dos principais temas da
atualidade do sector da construção.
Nesta iniciativa procura-se dar resposta ao interesse do mercado, tendo como foco as competências e práticas de construção, com o
objetivo de proporcionar aos participantes aconselhamento e informação técnica sobre as novas soluções e tecnologias
desenvolvidas pelas empresas.
Em debate estarão temas atuais como a eficiência térmica e acústica dos edifícios e a reabilitação urbana, sendo estas preocupações
ATIVIDADE DOS ASSOCIADOS
crescentes para os agentes ativos na construção civil. Neste sentido, as comunicações das empresas irão destacar as novas soluções
lançadas para o mercado e os contributos reais que estas oferecem para a obtenção do conforto térmico e acústico nos edifícios
comerciais e residenciais.
Como complemento às formações teóricas serão desenvolvidas no stand 2C23/2D22 várias demonstrações de aplicação dos
diferentes sistemas e soluções, com o objetivo de expor ao mercado profissional os modos de aplicação e as características dos
produtos.
Destaque para aplicações como: solução composta por tijolo térmico Preceram e pelo sistema de isolamento pelo exterior
Barbotherm, execução de coberturas ajardinadas, reabilitação sustentável com a nova placa Gypcork e diferentes sistemas de
paredes e tetos Gyptec.
Este conjunto de formações teórico-práticas conta com a colaboração de: Barbot, Neoturf/Landlab, Câmara Municipal de Santarém,
Cluster Habitat Sustentável, Amorim Isolamentos, IteCons e Zanet – Serviços de Engenharia.
As inscrições são gratuitas mas limitadas à lotação da sala, para participar basta submeter inscrição para o E-mail:
preceram@preceram.pt
 Mais informações em: www.gyptec.eu/noticias.php

OLI APONTA AMÉRICA LATINA COMO MERCADO ALVO DE EXPORTAÇÃO
A OLI, o segundo maior produtor europeu de autoclismos e componentes para autoclismos, fechou o exercício de 2012 com um
volume de negócios de 43,3 milhões de euros e 154 milhões de unidades produzidas em Portugal.
A atividade exportadora ultrapassou os 80%, com a OLI a enviar para mais de 50 países dos cinco continentes. As maiores taxas de
crescimento de vendas internacionais registaram-se na Europa central, com destaque para o mercado escandinavo, Médio-Oriente e
Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa.
A estratégia de internacionalização da OLI de diversificação de mercados, em particular fora da zona Euro para compensar a
desaceleração da economia nacional e europeia, está em 2013 focada nos mercados da América Latina, Médio Oriente, Europa de
Leste e África. A entrada da empresa em 2012 no Brasil, em parceria com a brasileira Deca, aliada às presenças no Perú, Venezuela,
Chile e Colômbia, visam transformar a América Latina num dos seus principais mercados de exportação.

 Mais informações em: www.gyptec.eu/noticias.php

Info Cluster Habitat Sustentável
Estratégia para o Crescimento , Emprego e Fomento Industrial 2013-2020
Conheça os principais oito eixos da estratégia de crescimento económico e de fomento industrial.
O Governo apresentou as linhas estratégicas para o crescimento, o emprego e o fomento industrial, na conferência de imprensa que
se seguiu ao Conselho de Ministros de 23 de abril.
A estratégia de crescimento económico e de fomento industrial assenta em oito eixos principais: formação e qualificação;
financiamento; consolidação empresarial; promoção do investimento; competitividade fiscal; internacionalização;
empreendedorismo e inovação; e infraestruturas logísticas.
“Estratégia para o Crescimento, Emprego e Fomento Industrial para 2013-2020”, sugerindo, em particular, a leitura das páginas 78 e
79 onde se faz referência aos clusters.
 Mais informações em: http://www.qren.pt/np4/np4/?newsId=3426&fileName=20130425_ECEFI.pdf

Encontram-se abertos os seguintes avisos para apresentação de candidaturas:
12 de outubro de 2012 > 20 de agosto de 2013
 SI I&DT - Projetos de I&DT Empresas Individuais
Centro
16 de novembro de 2012 > 30 de agosto de 2013

 Aviso para Apresentação de Candidaturas n.º 09/SI/2012 | Núcleos de I&DT - Sistema de Incentivos à
Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (SI I&DT)
Fatores de Competitividade
12 de outubro de 2012 > 30 de agosto de 2013

 SI I&DT - Núcleos de I&DT
Centro
12 de outubro de 2012 > 30 de agosto de 2013

 SI I&DT - Projetos de I&DT Empresas em Co-Promoção
Centro

…
( veja anúncios dos restantes concursos abertos em: http://www.qren.pt/np4/avisos)
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