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Cluster Habitat Sustentável
Plataforma para a Construção Sustentável

Entidade Gestora do Cluster Habitat Sustentável

Desejamos a todos os associados, parceiros e colaboradores
um FELIZ NATAL e um ANO de 2012 cheio de Cooperação!
Notícias
O Cluster Habitat Sustentável participou no dia 20/12 na Alfândega do Porto, no Fórum e Exposição organizada
pelo COMPETE, em articulação com o Ministério da Economia e Emprego. A iniciativa promoveu o debate sobre
a competitividade e a internacionalização, em torno dos pólos e clusters de competitividade tendo sido
apresentados os resultados do Programa Operacional, assim como o Programa Estratégico para o
Empreendedorismo e Inovação (+E+I). (ver+)
No âmbito da parceria entre a Plataforma e a Câmara de Comércio Luso-Britânica, promotor em Portugal do
Ecobuild, os associados da Plataforma contam com condições especiais de participação na próxima edição do
evento: Ecobuild 2012, de 20 a 22 de Março em Londres. Para o esclarecimento das condições e envio de
demonstrações de interesse contactar: centrohabitat@centrohabitat.net

Eventos
18.Jan.2012
No âmbito do projeto âncora Centro de Competências para a Sustentabilidade do Habitat (CCSH) o Cluster Habitat
Sustentável organiza o último seminário do ciclo de três, sobre o tema “Comunidades Sustentáveis”, que se
realizará no dia 18 de Janeiro, em Santarém.
O programa será, entretanto, disponibilizado em www.centrohabitat.net

Atividades dos Associados
4ª Congresso Português de Argamassas e ETICS
A APFAC encontra-se a promover o 4º Congresso Português de Argamassas e ETICS que se realizará nos dias 29 e
30 de Março de 2012, em Coimbra. Toda a informação em: http://www.congressosapfac.com/pt/index.htm

Sistema de Gestão IDI
O associado Gestluz Consultores anunciou o apoio à implementação de sistemas de gestão da inovação, segundo a
NP 4457 – Gestão da Investigação, Desenvolvimento e Inovação (IDI), em organizações que pretendam certificar os
seus processos de inovação ou que pretendam estruturar um modelo que gere inovação, criando condições para
que esta aconteça. Mais informações em: http://www.gestluz.pt/index.php?id=472&p=991&tbl=noticias

Manual de Boas Práticas em Inovação
O nosso associado InovaDomus desenvolveu até Dezembro/2011, o projeto INNOV, um projeto complementar da
EEC do cluster Habitat Sustentável. Envolveu 13 empresas do sector e o nosso associado Universidade de Aveiro.
Resultante do INNOV, o Manual de Boas Práticas em Inovação, pretende ser um guia para a adoção de práticas e
soluções de gestão da inovação. Mais informação sobre o projeto e o Manual de Boas Práticas em:
http://www.centrohabitat.net/PageText.aspx?id=12396&ref=ID0EGCA/ID0EAGCA

Santarém, um Município Sustentável
“Considera-se que cabe à Administração Pública local ter a visão de internalizar a Sustentabilidade nos projetos e
processos de desenvolvimento…” opinião da Eng.ª Maria João Cardoso, Chefe de Divisão de Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável da Câmara Municipal de Santarém, nosso associado, em entrevista à Verlag
Dashöfer. Entrevista em: http://www.centrohabitat.net/PageText.aspx?id=12396&ref=ID0EGCA/ID0EAGCA

Desempenho ambiental do AcoustiCORK® reconhecido com nota máxima
A gama de sub-pavimentos AcoustiCORK® da Amorim Cork Composites [Corticeira Amorim], obteve classificação
A+ pelo BRE (Building Research Establishment), de Londres, numa avaliação posterior ao desenvolvimento da
Environmental
Declaration (EPD), a primeira atribuída a um isolamento acústico de cortiça . (ver +)
ATIVIDADEProduct
DOS ASSOCIADOS

A Gyptec participa no projeto Benchmark A+E da Associação Empresarial de Portugal
O projeto destina-se a potenciar a capacidade competitiva das empresas, valorizando a adoção de práticas de
gestão ambiental e gestão energética. A participação da Gyptec neste projeto destaca uma das medidas
implementadas pela empresa na procura pela sustentabilidade ambiental, social e económica. Para mais
informações sobre o projeto visite: www.gyptec.eu

“São três as empresas do Grupo Preceram reconhecidas com o estatuto PME Excelência´11”
O IAPMEI distinguiu como PME Excelência´2011 as empresas Argex – Argila Expandida, SA., a Preceram Norte –
Cerâmicas, SA. e a Só Argilas – Comércio de Barros, SA. Este estatuto premeia as empresas que se destacaram com
os melhores desempenhos económico-financeiros e de gestão, e que contribuem ativamente na criação de riqueza
e de emprego das regiões onde se inserem, prosseguindo estratégias de crescimento, qualidade e liderança
competitiva. Notícia em: http://www.centrohabitat.net/PageText.aspx?id=12396&ref=ID0EGCA/ID0EAGCA

Info Cluster Habitat Sustentável
Ciclo de Seminários “Centro de Competências para a Sustentabilidade do Habitat”
Os primeiros dois seminários deste ciclo, realizados a 16/11 (Porto) e a 7/12 (Coimbra), no âmbito do projeto
âncora “Centro de Competências para a Sustentabilidade do Habitat”, tiveram uma afluência record no número
de participantes associados e não associados da Plataforma. Os contributos dos associados para os Grupos de
Trabalho ativos (GT1 – Qualificação dos Cadernos de Encargos, GT2 – Crescimento e Internacionalização e GT3 –
Cidades Sustentáveis), foram relevantes para os objetivos estabelecidos. O último seminário deste ciclo realizarse-á no dia 18/01, em Santarém.
Projeto Nano@Construção
Com data de finalização em Dez./2011 este projeto, desenvolvido em co-promoção pelo CENTI e a Plataforma, no
âmbito do Sistema de Apoio a Ações Coletivas (SIAC), centrou-se no estudo da nanotecnologia aplicada ao serviço
da eficiência energética e das necessidades da construção. Conheça os resultados do estudo em:
http://www.centrohabitat.net/PageText.aspx?id=14641
COMPETE │ Orientação Técnica nº 17/2011
Trata da regra de cumulação dos auxílios financeiros com o capital de risco no âmbito dos Sistemas de Incentivos
do QREN. Esta orientação - aplicável aos sistemas de Incentivos à Inovação, à Qualificação e Internacionalização
de PME e à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico - trata da cumulação dos auxílios financeiros com o
capital de risco.

Se não desejar receber a newsletter da Plataforma para a Construção Sustentável envie um e-mail para: centrohabitat@centrohabitat.net

