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Plataforma para a Construção Sustentável
A Plataforma deseja a todos os seus
associados e amigos uma Pascoa Feliz!

Entidade Gestora do Cluster Habitat Sustentável

Notícias
12ª Assembleia Geral da Plataforma para a Construção Sustentável, 27.03.13, CTCV, Coimbra
A Plataforma para Construção Sustentável reuniu no passado dia 27 de Março de 2013, os seus associados no Centro Tecnológico da
Cerâmica e do Vidro em Coimbra pelas 14h00, para a realização da sua 12ª Assembleia Geral. Estiveram presentes a maioria das
entidades associadas entre empresas, municípios, universidades e associações, entre outros.
A direção da Plataforma viu ainda ser aprovado um voto de agradecimento e louvor pelas atividades e pela dinâmica que tem
imprimido a todas as suas ações em prol do cluster Habitat.
A direção agradece a todos os associados que nos permitiram obter estes bons resultados e esperamos poder contar com todos para
continuarmos a fazer mais e melhor pelo Cluster Habitat Sustentável.
 Mais informações em: Tel.:234 401 576 | centrohabitat@centrohabitat.net

“Oportunidades no Cluster Habitat Sustentável 2014-2020”, 27.03.13 , CTCV Coimbra
A Plataforma pretende afirmar o Cluster Habitat como um Pólo de Competitividade para a fileira do Habitat que envolve desde a
construção e o imobiliário às fileiras fornecedoras de materiais, produtos e outros equipamentos para a construção do nosso habitat.
Recentemente, vimos reconhecido em termos internacionais o nosso trabalho (Bronze Label da European Cluster Excellence
Initiative) o que vem dar mais uma razão para uma candidatura forte neste domínio e um incentivo à continuidade do nosso
trabalho.
Foram detetadas 3 áreas estruturantes para o futuro do cluster pelo que já foram constituídos neste evento 3 grupos de trabalho
dinamizadores e enquadradores da sua estratégia coletiva, focados na “Internacionalização”, “Eco-Inovação e reindustrialização” e
“Cidades Sustentáveis”, numa lógica de criar oportunidades de negócio, de inovação e competitividade e de valorização do território.
Estas linhas de ação são a base para dar resposta aos desafios da internacionalização, da promoção da nossa indústria e sua
competitividade e ainda da promoção da economia local através da relação entre municípios e empresas e o papel que a
regeneração urbana pode desempenhar.
 Mais informações em: Tel.:234 401 576 | centrohabitat@centrohabitat.net

Sistema DAPHabitat está ativo
Este projeto SIAC, que terminou em Fev/2013, permitiu a criação do sistema de registo nacional de declarações ambientais de
produtos para o Habitat (veja em www.daphabitat.pt ).
 Mais informações em: Tel.:234 401 576 | deptecnico@centrohabitat.net

Atividades dos Associados
THE GREEN ROOF RESEARCH CONFERENCE – Universidade de Sheffield
A Neoturf, através do seu Diretor-geral, Eng.º Paulo Palha, esteve presente na "The Green Roof Research Conference", nos passados
dias 18 e 19 de Março na Universidade de Sheffield, em Inglaterra.
Esta conferência refletiu as conclusões do maior de grupo de investigação Mundial, que se dedica à área das coberturas ajardinadas,
sendo a Universidade de Sheffield o centro de referência na Europa. O encontro teve como principal foco a contribuição das
coberturas ajardinadas para a gestão das águas pluviais e consequente implicação no sistema de drenagem urbana. A nossa
associada Neoturf foi a única empresa Portuguesa presente neste evento o que, mais uma vez, assinala a sua diferenciação e o seu
grau de conhecimento nesta área.
 Mais informações em: http://www.neoturf.pt/

Câmara de Santarém subscreve Carta de Aalborg
O Município de Santarém acaba de subscrever a Carta de Aalborg, comprometendo-se a participar nos processos locais relacionadas
com a "Agenda 21 Local" e a desenvolver planos de ação a longo prazo tendo em vista um desenvolvimento sustentável, em termos
ambientais, sociais e económicos. O documento foi assinado na manhã do dia 21 de março (Dia Mundial da Floresta) pelo presidente
da autarquia local, Ricardo Gonçalves, durante a sessão de lançamento da Agenda Local 21 Local Santarém
A convite do município a cerimónia contou com a presença do presidente da Plataforma para a Construção Sustentável (Cluster
Habitat Sustentável), Victor Ferreira e da vereadora do Ambiente do Município, Maria Teresa Azoia.
Para Ricardo Gonçalves, a adesão do Município à Carta das Cidades Europeias para a Sustentabilidade, que resulta da conferência
europeia sobre cidades sustentáveis que se realizou em Aalborg, na Dinamarca, em Maio de 1994, coloca Santarém “na rede
europeia de cidades com a responsabilidade maior de reinventar um mundo melhor”, frisando também que com “esta assinatura
estamos a assinar o futuro sustentável da cidade, das famílias, da comunidade, da vida social, da natureza e do ambiente”.
 Mais informações em: http://www.tintafresca.net/News/newsdetail.aspx?news=ca00a7bf-545a-4e84-ba5352a3ce279dde&edition=149

UMBELINO MONTEIRO RECEBE O SELO DE SUSTENTABILIDADE
A Umbelino Monteiro candidatou-se ao SELO da SUSTENTABILIDADE, iniciativa promovida pela Plataforma para a Construção
Sustentável enquanto entidade gestora do cluster habitat Sustentável de modo a premiar as boas práticas de sustentabilidade por
parte das entidades do cluster. O Selo de sustentabilidade foi atribuído numa cerimónia que decorreu no dia 27/Março no fim da
Assembleia geral da Plataforma em Coimbra. Trata-se de um prémio ao esforço meritório neste domínio por parte da Umbelino
Monteiro SA, qualificando-a como Entidade Sustentável.
 Mais informações em: http://www.umbelino.pt/

Produtos ACOUSTICORK para isolamento de betonilhas com certificação ambiental
ACOUSTICORK U32 e U68 para o isolamento de betonilhas da Amorim Cork Composites obteve classificação A+ pelo BRE (Building
Research Establishment), de Londres, numa avaliação Environmental Product Declaration (EPD), distinção do seu superior
desempenho ambiental. O principal objetivo da avaliação EPD é disponibilizar informação relevante, verificada e comparável sobre o
impacte ambiental associado à utilização das diversas soluções, fornecendo aos profissionais do sector informação de produtos de
construção que constituem um padrão de referência para edifícios sustentáveis. A gama ACOUSTICORK vê, com esta avaliação EPD, o
reforço do reconhecimento da sustentabilidade e preocupação ambiental da empresa e concretamente da marca ACOUSTICORK,
sendo por isso um fator de diferenciação junto de arquitetos e promotores que optem por esta conceituada e reconhecida
certificação de construção sustentável.
 Mais informações em: http://www.amorimcork.com/

Amorim Cork Composites na feira Ecobuild 2013 (Londres)
A Amorim Cork Composites esteve mais uma vez em Londres, no certame Ecobuild (5 a 7 de Março), para promover as soluções de
isolamento acústico ACOUSTICORK e a emulsão para a cobertura de fachadas CORKWALL.. O stand da Amorim Cork Composites
realçou a oferta de produtos técnicos e certificados que são sustentáveis e naturais. Os contactos obtidos nesta edição superaram as
expectativas, denotando-se o interesse de arquitetos, engenheiros e construtores dedicados à Construção Sustentável e ávidos de
produtos ecológicos que satisfaçam os requisitos técnicos ao mesmo tempo que se enquadram na Construção Sustentável.
 Mais informações em: http://www.amorimcork.com/

InovaDomus promove Dia da Inovação
A InovaDomus irá promover, no próximo dia 03 de abril, o Dia da Inovação, que terá lugar na Casa de Ílhavo e que contará com três
momentos distintos, nos quais poderão inscrever-se separadamente. Serão promovidos dois workshops, centrados na exploração do
pensamento criativo e na geração de ideias novas para a reabilitação de habitações. Os workshops decorrerão durante a manhã e a
tarde e serão dinamizados por Mª José Haneman & BitOcas. As inscrições poderão ser feitas por email ou telefone, até dia 01 de
abril, com a indicação do workshop em que deseja participar.
Pelas 17h00, irá acontecer uma performance musical e criativa, com duas sessões a decorrer em paralelo: “sons de origem” e “OMNI
INDUS paisagens sonoras”.
 Mais informações em: www.facebook.com/inovadomus e inovadomus@inovadomus.pt

AEVA recebe prémio de excelência
A AEVA e a sua marca Escola profissional de Aveiro foi a grande vencedora, na categoria de médias empresas, da edição deste ano
dos prémios Excelência no Trabalho, promovidos pela Heidrick & Struggles, pelo ISCTE e pelo Diário Económico, cuja cerimónia de
entrega decorreu no passado dia 19 de fevereiro, no hotel Tivoli, em Lisboa. O Prémio Excelência no Trabalho é um estudo de clima
organizacional e desenvolvimento do capital humano desenvolvido pela Heidrick & Struggles em parceria com o Económico e a ISCTE
Business School, através do qual se analisa o estado de arte das práticas de recursos humanos em Portugal e se premeiam as
entidades que mais investem e apostam nesta área.
O Prémio Excelência no Trabalho pretende contribuir para alertar o tecido empresarial português para a importância das temáticas
relacionadas com o clima organizacional e a gestão estratégica do ativo humano”.
 Mais informações em: www.aeva.eu/

OLI APRESENTA SOLUÇÃO AUTOSUFICIENTE E AUTOSUSTENTÁVEL
18 de março de 2013 – A OLI, líder ibérico na produção de autoclismos, apresentou uma inovadora Placa de Comando para
autoclismos interiores em Frankfurt, na ISH, a maior feira do mundo de soluções de banho, que terminou no último fim de semana.
A Placa de Comando “Moon Ceramic” possui o sistema “Hidroboost” que se caracteriza por ser autossuficiente e autossustentável.
Sublinhe-se que esta solução foi desenvolvida em parceria com o CeNTI - Centro de Nanotecnologia e Materiais Técnicos, Funcionais
e Inteligentes, entidade também associada da Plataforma para a Construção Sustentável.
Inovador é também o material escolhido para a placa de comando – a porcelana – que pela sua tradição no espaço de banho, que
remonta à cultura árabe no século XVII, confere harmonia e elegância. Para além da tecnologia avançada e da garantia de
sustentabilidade hídrica e energética, o design da nova Placa de Comando é da autoria da estudante Diana Marques da Escola
Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha, vencedora de um concurso de desenho promovido pela OLI, em parceria com
aquela instituição de ensino, em 2012.
Esta inovação em estreia mundial de 12 e 16 de março na Alemanha, junta-se às mais de 70 patentes que a empresa tem na Europa,
resultando do permanente contacto da OLI com as universidades e os centros de investigação.
 Mais informações em: http://www.oliveirairmao.com

ATIVIDADE DOS ASSOCIADOS

CTCV - Odores, uma problemática em zonas residenciais?
Existem uma série de fatores que afetam a problemática dos Odores, que vão desde a qualidade e as características das emissões
gasosas de fontes fixas a fatores climatéricos, sociais, económicos e culturais da comunidade afetada, que muitas vezes se
relacionam entre si. Há no entanto metodologias de monitorização de Odores perfeitamente validadas com resultados quantificáveis
e comparáveis que podem ser utilizadas, consoante o objetivo das medições. Com uma experiência de largos anos na Monitorização
da Qualidade do Ar Ambiente, o Laboratório de Monitorização Ambiental do CTCV acreditado pelo IPAC (Anexo Técnico L0307) atua
também na área dos odores em parceria com a multinacional de referência, a Odournet.
 Mais informações em: http://www.ctcv.pt

Carpincasais conclui EPIC SANA Lisboa e Algarve
Os dois hotéis do Grupo Sana, EPIC SANA Lisboa e EPIC SANA Algarve, inaugurados na primeira quinzena de março, contaram com a
participação da Carpincasais para os trabalhos de Carpintaria, Serralharia e Pedra Acrílica. A Carpincasais foi responsável pela
produção, fornecimento e montagem, nas duas novas unidades hoteleiras, do mobiliário de interior para os quartos, suites, zonas
públicas, spa, restaurante e bar. O mobiliário diverso foi produzido recorrendo a diversos materiais como madeiras, aço inox, pele,
vidro, espelho e pedra acrílica.
 Mais informações em: www.carpincasais.pt

APICER lança o Selo Ceramics – Portugal Does It Better
Concebido para reforçar a notoriedade da cerâmica portuguesa nos mercados internacionais, o Selo “Ceramics – Portugal Does It
Better” é atribuído na sequência de candidaturas apresentadas pelas empresas do sector, cujo prazo decorreu entre 25 de Fevereiro
e 20 de Março de 2013, e que agora serão sujeitas a uma análise baseada em critérios rigorosos de reconhecida credibilidade.
 Mais informações em: www.ceramica.pt

JPC - Número de Patentes registadas aumenta em 2012
Número de Marcas Comunitárias registadas aumenta em 2012 | De acordo com dados oficiais publicados, o número de marcas
comunitárias registadas, em 2012, aumentou 1,9% relativamente ao ano de 2011. Até ao final de Janeiro de 2013, foram registadas,
desde 1996, mais de 890.000 marcas comunitárias.
http://www.jpereiradacruz.pt/pt/noticia_conteudo.asp?subcontent=noticia&noticiaID=329
Patentes Europeias – Número de pedidos aumentou em 2012 | O número de pedidos de patentes europeias aumentou 5,2% em
2012, com mais 12.810 pedidos do que no ano anterior. O número total de pedidos em 2012 atingiu os 257.744 pedidos – dados
oficiais do Instituto Europeu de Patentes.
https://www.facebook.com/jpereiradacruz#!/photo.php?fbid=556887477677061&set=a.460830507282759.107232.4608201606171
27&type=1&theater

Info Cluster Habitat Sustentável
"Bronze Label" Europeu atribuído ao Cluster Habitat Sustentável
O Cluster Habitat Sustentável submeteu-se ao processo de avaliação da ESCA (European Cluster Excellence Initiative) tendo recebido
a 7/Março a certificação Bronze Label da European Cluster Excellence Initiative. É um reconhecimento e uma chancela que pode
permitir o acesso a programas europeus de estímulo à colaboração entre clusters. Como parte do processo de avaliação a que nos
submetemos voluntariamente, ser-nos-á enviado em breve um relatório de benchmarking que nos compara com outros clusters
europeus da mesma categoria.
Trata-se de um passo importante para o reconhecimento internacional da qualidade do trabalho que a Plataforma para a Construção
Sustentável, enquanto entidade gestora do Cluster Habitat Sustentável, tem vindo a desenvolver nos últimos 3 anos e que continuará
a realizar.
 Mais informações em: Tel.:234 401 576 | centrohabitat@centrohabitat.net

Encontram-se abertos os seguintes avisos para apresentação de candidaturas:
• n.º 06/SI/2012 | SI QPME - Vale Simplificado | 24.10.2012 a 13.11.2013
• n.º 10/SI/2012 | SI QPME – Individual |24.10.2012 a 16.09.2013
• n.º 11/SI/2012 | Projeto Conjunto (Outras tipologias)|24.10.2012 a 31.12.2012
• n.º 12/SI/2012 | Inovação Produtiva | 24.10.2012 a 05.09.2013
• n.º 13/SI/2012 | Inovação - Empreendedorismo Qualificado| 24.10.2012 a 05.09.2013
• n.º 07/SI/2012 | I&DT - Projeto Individual | 12.10.2012 a 20.08.2013
 Mais informações em: http://www.pofc.qren.pt/concursos/concursos-abertos

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

