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Plataforma para a Construção Sustentável

Entidade Gestora do Cluster Habitat Sustentável

Notícias
Congresso de Inovação na Construção Sustentável – CINCOS´12
20 a 22 de Setembro de 2012, Aveiro
PARTICIPE!
Aproveite o preço mais baixo das inscrições até 25/07/12.
Programa e informações sobre o CINCOS´12 em
http://cincos12.inform.pt/index.html

Atividades dos Associados
Iniciativas Junho e Julho 2012
Considerando a importância da informação para os diversos e diferentes contextos empresariais que surgem
no quotidiano de um empresário e da sua equipa, a AIDA - Associação Industrial do Distrito de Aveiro
promove Seminários, Missões Empresariais e ações de formação, nos meses de Junho e Julho.
Mais informações em http://www.aida.pt/

A CMM – Associação Portuguesa de Construção Metálica e Mista organizou no dia 27 de Julho, o I Congresso
Luso-Africano de Construção Metálica Sustentável, que teve lugar em Luanda, na Universidade Agostinho
Neto.
O evento procurou a promoção da indústria metálica Portuguesa, levando até aos mercados africanos, cujo
contexto atual os torna num cenário repleto de oportunidades de negócio, aquilo que de melhor Portugal
possui ao nível da engenharia e construção metálica, funcionando assim como ponte de ligação entre os
associados CMM e estes mesmos mercados.
Acreditando no sucesso desta iniciativa e nos benefícios que a mesma irá trazer para a indústria metálica
nacional, a CMM encontra-se já a preparar nova edição, em 2014, a realizar em Maputo, Moçambique.

Lançamento do Programa “Cooperar para Reabilitar”
A InovaDomus - Associação para o Desenvolvimento da Casa do Futuro organizará a sessão de lançamento
do Programa “Cooperar para Reabilitar”, no próximo dia 29 de junho, às 17h30, no Casino Figueira na
Figueira da Foz.
O Projeto “Cooperar para Reabilitar”, financiado pelo Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN), visa
duas linhas de ação principais: a cooperação em rede das empresas, no sentido de desenvolver competências e
oportunidades de negócio no domínio da regeneração urbana e a criação do “Reabilita concept by
InovaDomus”, um plano de boas práticas de reabilitação em edifícios construídos que será aplicado numa casapiloto. Esta ação terá como resultado um guia de boas práticas de reabilitação do parque habitacional
construído que deverá ser útil, simples, de aplicação prática e representativo das patologias e das soluções
mais frequentes.
Com esta iniciativa, a InovaDomus procura antecipar tendências de mercado, estimular a inovação das várias
empresas e contribuir para o desenvolvimento da economia nacional, num contexto económico em que a
reabilitação urbana é a aposta dos setores da construção e do imobiliário.

Nova Placa Composta – GYPCORK
A Gyptec Ibérica reforçou a sua gama de soluções para a Reabilitação Sustentável, apostando num novo
produto que contribui para a obtenção de maior conforto dentro dos edifícios.
No âmbito da parceria entre Amorim Isolamentos e Gyptec Ibérica surge o lançamento de mais um produto
inovador para o mercado da reabilitação, a Placa Composta – GYPCORK. A nova placa com isolamento
incorporado em cortiça pretende ser resposta à crescente necessidade de produtos e sistemas sustentáveis
que contribuam para uma maior eficiência energética.
A placa GYPCORK reúne dois produtos nacionais de excelência: as placas de gesso laminado Gyptec, produzidas
através de matérias-primas ecológicas e métodos não poluentes e o aglomerado de cortiça expandida,
excelente isolamento térmico e acústico produzido pela Amorim Isolamentos, através de um processo 100%
natural e sem desperdícios.
Esta nova solução construtiva multicamada para paredes, com recurso a subprodutos sustentáveis, resulta do
estudo que a Gyptec Ibérica está a desenvolver com o associado IteCons - Instituto de Investigação e
Desenvolvimento Tecnológico em Ciências da Construção, no âmbito de um Vale I&DT.
Mais informações em:http://www.gyptec.eu/placas_compostas.php

Projeto InEDIC – Inovação e Ecodesign na Indústria Cerâmica
O projeto InEDIC – Inovação e EcoDesign na Indústria Cerâmica, é coordenado pelo LNEG/UPCS (Laboratório
Nacional de Energia e Geologia, Unidade de Produção-Consumo Sustentável), e financiado pelo Programa de
Aprendizagem ao Longo da Vida da União Europeia, Subprograma Leonardo da Vinci.
O consórcio InEDIC integrou 18 parceiros de Portugal, Espanha e Grécia, incluindo centros de investigação,
institutos de formação, associações e empresas. Em Portugal participaram, para além do LNEG, o Centro
Português de Design (CPD), o Centro de Formação Profissional para a Indústria Cerâmica (CENCAL), o associado
Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro (CTCV), a Escola Superior de Arte e Design do Instituto Politécnico
de Leiria (ESAD-IPL) e quatro empresas cerâmicas representando diferentes sub-setores.
A aplicação dos materiais InEDIC em situações empresariais forneceu um feedback muito valioso sobre a
qualidade, adequação e abrangência dos materiais desenvolvidos. Permitiu ainda realçar a necessidade de
iniciativas deste tipo que promovam a diferenciação positiva dos produtos cerâmicos nacionais, através de
melhorias ambientais viáveis do ponto de vista económico e técnico, que contribuam para a competitividade
do setor, especialmente nos mercados mais exigentes.
Para aceder gratuitamente a todas as informações e resultados do projeto, consultar www.inedic.net

ATIVIDADE DOS ASSOCIADOS
OLI propõe banhos mais amplos com duche integrado no pavimento
A OLI apresenta um novo sistema de duche integrado no pavimento que dará aos banhos de casas – novas ou
renovadas-, hotéis ou SPA’s um espaço mais amplo e pessoal.
A nova solução minimalista permite uma melhor acessibilidade e liberdade de movimentos, podendo ser
personalizada com diferentes grelhas em aço inox.
Com uma instalação flexível e simples, o sistema de duche integrado no pavimento é constituído por painéis
em poliestireno de alta densidade que apresentam uma inclinação ideal para o correto escoamento da água.
Destacam-se ainda como vantagens desta solução: o duche ficar perfeitamente integrado e nivelado com o
pavimento do espaço de banho, sem qualquer degrau, e o modelo com sifão rebaixado incorporado, com
apenas 70mm de altura, permitir aplicá-la em remodelações.
Mais informações emhttp://www.oliveirairmao.com/scid/olweb13/

Info Cluster Habitat Sustentável
Orientação de Gestão nº 8.REV2/2012 │OG nº 08/2011
Nova Revisão da Orientação de Gestão nº 8/2011, que estabelece os termos e regras aplicáveis ao
acompanhamento do calendário de execução dos projetos e à aplicabilidade da penalidade financeira.
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