Newsletter ∙ Janeiro 2012 - Nº. 3

Plataforma para a Construção Sustentável

Entidade Gestora do Cluster Habitat Sustentável

Notícias
A 3ª edição do Congresso de Inovação na Construção Sustentável – CINCOS´12 vai realizar- se em Aveiro de 20 a 22
de Setembro de 2012.
Este evento internacional é dirigido às empresas, centros de I&D, autarquias e demais entidades interessadas em
divulgar o que fazem nesta área e discutir o papel que a Sustentabilidade da construção pode ter na Inovação e
Competitividade no cluster Habitat Sustentável.
Informação relevante sobre o CINCOS´12 será colocada em www.centrohabitat.net
No seminário sobre o tema das “Comunidades Sustentáveis”, realizado em Santarém no passado dia 18/1, a
Plataforma e o Município de Santarém celebraram o Protocolo de Cooperação para a Competitividade e Inovação
na Sustentabilidade do Habitat.
No âmbito do Protocolo a Plataforma e o município pretendem partilhar a experiência adquirida, o conhecimento
científico e técnicos necessários à promoção da Sustentabilidade. O Município compromete-se a dar continuidade às
estratégias locais para o Desenvolvimento Sustentável, assumindo o papel dinamizador e demonstrador de ações ,
projetos e dinâmicas em cooperação com a Plataforma, que visem a promoção de um Habitat Sustentável.

Eventos
30.Jan.2012
A Plataforma vai participar na 1ª conferência do Ciclo de Conferências de Sustentabilidade que está a ser
promovido pela AMIParedes com o apoio do associado ECOCHOICE, SA., no âmbito do Projeto Paredes Polo do
Design do Mobiliário, sobre a ótica da Sustentabilidade e Sensibilização para Comportamento Ecológicos. A
Plataforma estará presente como moderadora de um dos painéis e com uma comunicação (Ferramentas de
Avaliação da Construção Sustentável sobre Sistemas de Certificação).
Este ciclo decorre entre Janeiro e Maio de 2012, nas instalações da Biblioteca Municipal de Paredes, e abordará
temas como Materiais e Resíduos, Eficiência Energética, Água para o Futuro, Eco-Design e Sustentabilidade nas
Escolas.
Inscrições para: ecoconferencias@paredesdesignmobiliario.com

Atividades dos Associados
Guia Prático “Construção e Reabilitação Sustentável – Linhas Orientadoras”
Conheça em http://www.centrohabitat.net/PageText.aspx?id=13115&ref=ID0EDCA/ID0EADCA
as linhas
orientadoras do estudo para o desenvolvimento de um caderno de encargos-tipo do Projeto "Centro Urbano do
Futuro - Desenvolvimento de Novos Modelos Construtivos", assim como o guia prático “Construção e Reabilitação
Sustentável – Linhas Orientadoras”, desenvolvidos pela Plataforma para a Câmara Municipal de Águeda.
O projeto foi desenvolvido no âmbito do "Programa integrado de regeneração da Cidade de Águeda", apresentado
às Parcerias para a Regeneração Urbana.
Worshop “Inovação e a Internacionalização – O caso do Brasil”
O associado J. Pereira da Cruz, SA. em parceria com a AEPF - Associação Empresarial de Paços de Ferreira promove
no dia 30/01 o workshop “A Inovação e a Internacionalização – O caso do Brasil. As Medidas de Apoio às
Empresas, a Proteção e Transferência de Inovação”.
Esta iniciativa abordará os mais recentes Incentivos do QREN em matéria de Inovação e pretende apoiar as
empresas que querem inovar e entrar em novos mercados, proporcionando-lhes uma informação inicial e essencial
sobre estes domínios.
Inscrições / informações em: porto@jpcruz.pt - www.jpcruz.pt
“Gyptec vence Prémio "Caso de Excelência de Boas Práticas Ambientais”
Após candidatura ao prémio “Casos de Excelência de Boas práticas Ambientais e Energéticas”, inserido no projeto
Benchmark A+E promovido pela AEP, é com particular satisfação que comunicamos que a Boa Prática Ambiental
apresentada pela GYPTEC Ibérica ‐ Gessos Técnicos, S.A. na participação do projeto da AEP foi considerada pelo
Júri um Caso de Excelência, sendo uma das dez melhores práticas recebidas. A Gyptec Ibérica é a única empresa de
capital nacional, a produzir placas de gesso laminado, de elevado desempenho energético e acústico, em Portugal.
Contribui ativamente para o desenvolvimento sustentável através da utilização de práticas e tecnologias eco
eficientes. Este prémio vem destacar uma das medidas desenvolvidas na empresa na procura pela sustentabilidade
ambiental, social e económica. (Ver+)
LiderA – Sistema de Avaliação da Sustentabilidade
O LiderA ganha uma nova dimensão no ano de 2012, disponibilizando o catálogo de produtos e serviços
sustentáveis que classifica o desempenho de materiais e edificado que procuram a sustentabilidade contribuindo
para selecionar produtos e materiais sustentáveis. O catálogo encontra-se disponível em: http//www.4rs.pt/
A formação abrange nos próximos meses os seguintes cursos práticos de curta duração: Abordagem integrada e
ATIVIDADE
DOS
ASSOCIADOS
acreditação de
assessores
(28 e 29 de Fevereiro); Seleção de Produtos e Materiais Sustentáveis (14 de Março);
Reabilitação Sustentável Low Cost pelo LiderA (15 de Março); Certificação de Regeneração Urbana Sustentável pelo
LiderA (18 de Abril de 2012); Certificação de Comunidades Sustentáveis pelo LiderA (19 de Abril de 2012).
Mais informações para: geral@lidera.info ou no site: www.lidera.info
AIDA – Associação Industrial do Distrito de Aveiro, iniciativas previstas para Fevereiro de 2012
- Seminário “Inovação, Mudança e Prevenção de Risco nas Organizações”
- Seminário Especializado “A Nova ISO 19011:2011”
- Seminário “Segurança e Higiene no Trabalho”
- Workshop “Estados Unidos da América: Um Mercado com Potencial de Expansão para as Empresas Nacionais”
- Missão Empresarial ao mercado Angolano, Províncias de Luanda e Benguela
- Formação Pedagógica Formadores
- Formação Técnico Superior de Segurança e Higiene do Trabalho
- Formação Mini Master Lean Thinking
Informações detalhadas em: http://www.aida.pt/

Info Cluster Habitat Sustentável
Linha de Crédito PME Crescimento
Na sequência da recente aprovação pelo Governo de um novo instrumento acesso ao crédito conheça
em informação detalhada sobre a nova Linha de Crédito “PME Crescimento”.
O montante global desta linha de crédito ascende a 1.500 milhões de euros e entrou em vigor no passado dia 16 de
Janeiro. As empresas interessadas deverão analisar a documentação disponibilizada pela AICEP, sendo o processo
iniciado junto dos bancos protocolados.
Informações detalhadas em: http://www.portugalglobal.pt/PT/Paginas/home.aspx
Projeto DAPHabitat®- Sistema de Registo Nacional de Declarações Ambientais de Produto para o Habitat
Conheça melhor o projeto que tem como principal objetivo criar um sistema de registo nacional das declarações
ambientais de produto desenvolvidas em território nacional. Esta ferramenta de comunicação e informações
rigorosa e certificada sobre aspetos ambientais, permitirá sensibilizar e incentivar o mercado para a sustentabilidade
na aquisição de produtos.
Saber mais em: http://www.centrohabitat.net/PageText.aspx?id=14642
COMPETE │ Aprovada a alteração ao Regulamento do Sistema de Apoio a Ações Coletivas (SIAC)
Foi aprovada por Deliberação da Comissão Ministerial de Coordenação a 14 de Janeiro de 2012 a alteração ao
Regulamento do Sistema de Apoio a Ações Coletivas (SIAC).
Conheça o texto alterado do Regulamento do Sistema de Apoio a Ações Coletivas (SIAC)
em: http://www.pofc.qren.pt/ResourcesUser/2012/Legislacao/20120125_Regulamento_SIAC_vs_5JAN2012.pdf
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