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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!
Submissão das comunicações referentes aos resumos entregues
até 30/06/12
Inscrições com valor mais baixo até 25/07/12
Programa e informações sobre o CINCOS´12 em
http://cincos12.inform.pt/index.html

Empresas associadas da Plataforma distinguidas com Prémios Tektónica 2012
• Prémio Inovação Tektónica 2012 – Menções honrosas: Oliveira & Irmão, SA. e a Secil Martingança.
• Prémio Produtor Academia Tektónica 2012: Grupo Preceram (Argex, SA. e Gyptec Ibérica, SA.)
• Prémio Distinção da Feira Tektónica 2012: Projeto águeda concept, promovido pelo associado Câmara
Municipal de Águeda, com o apoio institucional da Plataforma, no qual participaram, entre outras empresas, os
associados Aguimóveis, a Amorim e a T&T.

Eventos
05/06
O Professor Victor Ferreira, representando a Plataforma, modera a 2ª Sessão – Regeneração Urbana
Sustentável – dos Paradigmas, Promoção e Projeto, do Seminário “Regeneração Urbana Sustentável – Desafios
e oportunidades para a Região Centro”, organizado pelos Departamentos de Engenharia Civil da Universidade
de Coimbra e pelo de Engenharia e Arquitetura do Instituto Superior Técnico, que se realiza no Auditório
Laginha Serafim, em Coimbra.
6/06
A Plataforma participa na sessão de apresentação das Oportunidades de Financiamento nas Parcerias Público
Privadas (PPP), organizada pelo Gabinete de Promoção do 7º Programa Quadro de I&DT (GPPQ), com o apoio
da Ordem dos Engenheiros, do Forúm MANUFATURE Portugal / Pólo PRODUTECH, Associação Pool-Net e da
Agência de Inovação, que se realiza no Auditório da Ordem dos Engenheiros, em Lisboa.

14 a 16/06
A entidade gestora do Cluster Habitat Sustentável participa no Congresso Internacional “Novos negócios e
inovação no cluster da energia”, organizado em parceria pela Câmara Municipal de Viana do Castelo, pela
Associação Industrial do Minho e pela Associação Empresarial de Viana do Castelo, que se realiza no Forte de
Santiago da Barra, em Viana do Castelo.

18 e 19/06
A Plataforma participa no Congresso LiderA 2012 subordinado ao tema “Ecobairros e comunidades
sustentáveis”, organizado pela IPA – Inovação em Projetos e Ambiente, Lda., que se realiza no Centro do
Complexo Interdisciplinar do IST, em Lisboa.

Atividades dos Associados
Conheça as iniciativas desenvolvidas pela AIDA até ao final do mês de Maio e durante o mês de Junho. (ver+)
Participe!

Ação de Formação-consultoria em Internacionalização
A Competinov no seu desafio de apoio à Internacionalização, irá desenvolver no âmbito da Academia-PME do
IAPMEI uma ação de formação-consultoria em Internacionalização.
Se deseja internacionalizar a sua empresa ou reforçar a mesma, poderá usufruir de uma ação de formação para
um dos gestores ou quadros superiores da sua empresa, bem como consultoria personalizada e especializada
em Internacionalização.
Para mais informações sobre o programa consultar: http://www.iapmei.pt/iapmei-art-03.php?id=2459

O CTCV – Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro está a desenvolver em co-promoção com a RECER e a
Universidade de Aveiro um projeto do Si I&DT, complementar do Cluster.
Conheça melhor o projeto em: http://www.pofc.qren.pt/media/noticias/entity/ja-ouviu-falar-de-superficiesceramicas-autolimpantes

InovaDomus dá Futuro às Casas do Passado
O associado InovaDomus está a desenvolver o projeto de reabilitação “Cooperar para Reabilitar”, financiado
pelo Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN).
O projeto integra-se num programa mais vasto de Reabilitação que comtempla a reabilitação de um edifício
habitacional em cooperação com os associados. A intenção é desenvolver e aplicar técnicas de reabilitação que
assegurem que os edifícios reconstruídos exibam características funcionais equivalentes aos edifícios novos
construídos de raiz, com o objetivo de “Dar Futuro às Casas do Passado”.
Com estaDOS
iniciativa,
a InovaDomus procura antecipar tendências de mercado, estimular a inovação das várias
ATIVIDADE
ASSOCIADOS
empresas pertencentes ao ‘cluster’ do habitat 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.
Conheça melhor o projeto!

A Oliveira & Irmão, SA. lança sistema “RAIN BASIC” para aproveitar água da chuva. O sistema de
aproveitamento de águas pluviais apresenta um depósito com capacidade até 10.000 litros, um sistema de
controlo e gestão digital e o fornecimento de soluções completas.
Com o “Rain Basic”, a OLI reafirma o seu objetivo de sensibilizar o uso racional dos recursos naturais, em
particular da água – a sua fonte de inspiração.
A placa de comando para autoclismos interiores da OLI foi desenhada pelo arquiteto Souto de Moura.

T&T Homenageada em dia de Feriado Municipal
O Município de Vouzela prestou homenagem à T&T pela distinção alcançada, com o Estatuto PME Excelência,
em 2011.
A sessão solene realizou-se no Salão Nobre, no passado dia 14 pelas 12h, e nela estiveram presentes o
Presidente da Assembleia Municipal, os vereadores da autarquia, presidentes de junta, associações e forças
vivas locais.

4ª Edição Concurso Competição em Inovação
O grupo Saint Gobain promove a nível internacional a 4ª edição de um concurso relativo a competição em
inovação.
Trata-se de um desafio a start-ups para apresentar um projeto inovador na área de materiais de construção,
materiais avançados, eficiência energética e sustentabilidade ambiental. Os vencedores têm oportunidade de
ganhar um prémio de $50.000 e de obterem uma parceria com a Saint Gobain (desenvolvimento conjunto,
financiamento,…).
Para mais informações sobre a competição consultar: www.novainnovationcompetition2012.com

Info Cluster Habitat Sustentável
Projeto DAPHabitat® – Sistema de Registo Nacional de Declarações Ambientais de Produto para o Habitat
Realizou-se no passado dia 28/05 a 5ª reunião de trabalho do projeto onde estiveram presentes a Plataforma,
promotor líder, e representantes dos demais parceiros.
A reunião teve como objetivo a abordagem de questões relacionadas, entre outras, com o ponto de situação do
projeto, o desenvolvimento e adaptação das regras de categoria de produto, o modelo de funcionamento e as
instruções gerais do Sistema DAPHabitat e a estruturação do website www.daphabitat.pt., que se encontra em
fase de construção.
A próxima reunião realizar-se-á no próximo mês de Julho.

Deliberação da CMC do QREN │ Adota disposições sobre a suspensão da aprovação de operações
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