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Plataforma para a Construção Sustentável

Entidade Gestora do Cluster Habitat Sustentável

Notícias
DapHabitat – Um projeto para o Cluster Habitat Sustentável
Este projeto é dedicado à criação do sistema de registo nacional de declarações ambientais de produtos para
o Habitat (veja em www.daphabitat.pt). Informamos que já se encontra disponível para consulta pública o
documento “Regras para a Categoria de Produto – Modelo base para produtos e serviços de construção”
consultar em http://www.daphabitat.pt/rcp_forum.html.
 Mais informações em www.daphabitat.pt

“Avaliação do Desempenho Ambiental – Ferramenta para a Competitividade”
“O Cluster Habitat Sustentável e o Polo de Competitividade da Floresta organizam em parceria com a
APCOR, um seminário de divulgação enquadrado em dois projetos [projeto DAPHabitat| projeto Carbon
Footprint Labelling].
Convidamos todos os interessados a participar no Seminário "Avaliação do Desempenho Ambiental Ferramenta para a Competitividade", a realizar nas instalações da APCOR em Sta Maria de Lamas no dia 5 de
Dezembro às 14h30!
Inscrições gratuitas mas obrigatórias para: info@aiff.org.pt
 Mais informações em: http://www.facebook.com/events/450451468353245/

Atividades dos Associados
DIERA COLOR: Qualidade Portuguesa para o mundo
A Diera é atualmente uma empresa portuguesa de referência no mercado da construção. Desde 1967, com o
lançamento de produtos da área das tintas e vernizes, até ao presente, com um catálogo de produtos que
abrange desde os cimentos cola para colagem de azulejos até às argamassas de revestimento e reabilitação,
que a empresa tem revelado uma preocupação constante em disponibilizar as soluções de construção mais
avançadas para o mercado nacional e internacional.
A renovação do seu catálogo de argamassas de juntas, ampliado e melhorado, é mais um reflexo da vontade
de inovar e oferecer as melhores soluções para um mercado cada vez mais seletivo. O novo catálogo de cores
DIERA COLOR apresenta 32 cores modernas e vibrantes, adaptadas às tendências mais recentes do mercado
das cerâmicas de revestimento, e 6 cores rústicas para dar aquele toque especial aos espaços mais
tradicionais.
As juntas de cor DIERA COLOR podem ser aplicadas no interior e no exterior, em cozinhas, casas de banho,
terraços, piscinas, apresentando propriedades únicas de resistência à água e aos fungos. A sua formulação
avançada sem areia permite uma aplicação suave, fluida, e com maior rendimento, o que se traduz em menos
produto e menor investimento. As embalagens de 5 e 1 Kg são fáceis de transportar, e asseguram o menor
desperdício possível: compre só aquilo de que precisa!
Num mercado cada vez mais exigente, o novo catálogo DIERA COLOR dá asas à imaginação e permite inúmeras
combinações de cor, discretas ou arrojadas, sóbrias ou sensuais, retro ou progressistas. Sempre com a
qualidade excecional de uma Marca Portuguesa.

Mais informações em: www.diera.pt

Umbelino Monteiro – Solução UM-RENOVAR “Telhado Grátis”
A Umbelino Monteiro disponibiliza a solução UM-RENOVAR com o intuito de promover a renovação de
telhados mediante uma construção sustentável, a qual irá permitir a médio/longo prazo uma poupança em
termos energéticos. A cobertura, pela sua dimensão proporcional no edifício, é considerada um elemento
muito influente na contribuição ao bom desempenho funcional e energético do mesmo.
No âmbito da campanha UM-RENOVAR, a Umbelino Monteiro tem a decorrer até ao dia 31 de Dezembro de
2012 um sorteio que irá contemplar a atribuição de um telhado grátis.
As participações no sorteio serão validadas desde que preencham os requisitos implícitos no formulário de
participação disponível no website www.telhadogratis.com e, que tenham adquirido produtos cerâmicos
Umbelino Monteiro para a construção de um telhado, durante o período de validade do sorteio.

 Mais informações em: geral@umbelino.pt | Tel.: +351 236 949 000

APICER promove sessão de divulgação de resultados de ações desenvolvidas no
âmbito do SIAC em 19/12/2012
A APICER – Associação Portuguesa da Indústria de Cerâmica, vai promover em 19/12/2012 uma sessão de
divulgação e disseminação dos resultados de ações desenvolvidas no âmbito do Sistema de Apoio a Ações
Coletivas (SIAC) e financiadas pelo Programa Operacional Fatores de Competitividade (COMPETE) do Quadro
de Referência Estratégico Nacional (QREN).
As atividades agora concluídas têm enquadramento na Estratégia de Eficiência Coletiva associada ao Cluster
Habitat Sustentável, gerido pela Plataforma da Construção Sustentável.
De acordo com o respetivo programa, serão apresentadas as seguintes comunicações:
- Sistema de Registo Nacional de Declarações Ambientais de Produtos para o Habitat (DAPHabitat)
- Estudo do Comportamento Térmico das Coberturas com Telhas Cerâmicas
- Desenvolvimento e Sensibilização de Boas Práticas de Redução da Exposição dos Trabalhadores da Indústria
Cerâmica à Sílica Cristalina Respirável
- Medidas de Sensibilização e Controlo de Substâncias Libertadas de Materiais Cerâmicos para Meios Aquosos
- Promoção do Empreendedorismo e Criação de Empresas com Maior Valor Acrescentado no Sector Cerâmico
- Promoção de Redes de Cooperação entre Empresas no Sector da Cerâmica
- Guia de Boas Práticas de Gestão Estratégica na Indústria Cerâmica Europeia
- Portal Cerâmica.net
- Cerâmica Portugal
A APICER convida todas as empresas e organismos interessados e, particularmente, todos os associados da
Plataforma para a Construção Sustentável, a participarem nesta sessão, que decorrerá na sede da APICER (Rua
Coronel Veiga Simão, Edif. C – Coimbra) entre as 9h30 e as 17h00.
A participação é gratuita mas sujeita a inscrição.

 Mais informações em: info@apicer.pt| Tel.: +351 239497600

A TÉKETO assina protocolo de cooperação com o Instituto Politécnico de Castelo
Branco no âmbito do Mestrado em Construção Sustentável
A TÉKETO, Sociedade de Construção, Lda., empresa do GRUPO METALUSA, assinou um protocolo de
cooperação com o Instituto Politécnico de Castelo Branco no âmbito do Mestrado em Construção Sustentável
que tem como vetores principais a Eficiência Energética em Edifícios; Reabilitação do Património Edificado e a
Sustentabilidade na Construção.
Esta cooperação visa a implementação de vários mecanismos com a finalidade de fomentar a partilha de
conhecimentos, nomeadamente:

implementação de Projetos de Investigação aplicada e/ou desenvolvimento de produtos e soluções;

divulgação de conhecimentos e experiências da TÉKETO junto dos alunos do mestrado através de
palestras temáticas.
 Para mais informações contactar: laertes.mota@metalusa.pt | Tel.: +351 234 529 230

Notícias | ECOCHOICE
Sede Tagusgás será o 1º edifício de escritórios certificado pelo BREEAM em Portugal:
A nova Sede Tagusgás será o primeiro edifício de escritórios com certificação BREEAM (Building Research
Establishment Environmental Assessment Method) em Portugal, cujo projeto foi acompanhado pela
consultoria e avaliação da sustentabilidade por parte da ECOCHOICE. Com vista a garantir a sustentabilidade
do projeto, foi considerado um conjunto de medidas de sustentabilidade tais como a redução do impacto
ambiental da construção, a eficiência energética, a poupança de água, o conforto dos utilizadores, a
adaptabilidade, os materiais ecológicos, a gestão de resíduos, entre outros. A cerimónia de Lançamento da 1ª
Pedra da Sede Tagusgás realizou-se no passado dia 1 Novembro no Parque Negócio do Cartaxo.
ECOCHOICE além-fronteiras:
Reunindo um conjunto diferenciador de serviços de engenharia e consultoria, a ECOCHOICE encontra-se
atualmente presente nos mercados do Brasil e do México. A abertura de escritório nestes países veio assim
consolidar o objetivo de crescimento da empresa, contribuindo para o desenvolvimento sustentável alémfronteiras.
 Mais informações em: www.ecochoice.pt

Iniciativas | AIDA
“Considerando a importância de estar informado e preparado, 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 apresenta os Seminários, as Missões Empresariais e as ações de formação, que irá realizar.”


“O IVA NUMA PERSPECTIVA EMPRESARIAL”, 5 Dezembro, no edifício sede da AIDA.



“PROMOVER O EMPREENDEDORISMO EM AVEIRO”, 11 Dezembro, no edifício sede da AIDA.



“COACHING EMPRESARIAL”, 15 Dezembro (Sábado), no edifício sede da AIDA.



“APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA PME DIGITAL”, 13 Dezembro, no edifício sede da AIDA.



“Franchising: Uma estratégia a seguir pela sua empresa?”, 19 Dezembro no edifício sede da AIDA.



PÓS-GRADUAÇÃO COM VANTAGENS PARA ASSOCIADOS AIDA.



1º CARTÓRIO NOTARIAL DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA (CNCE) DE AVEIRO.



AIDA LANÇA 1º DIRECTÓRIO BILINGUE DAS EMPRESAS DA REGIÃO DE AVEIRO.

ATIVIDADE DOS ASSOCIADOS

 Mais informações em: www.aida.pt | c.claro@aida.pt | Tel.: +351 234.302.497

Iniciativas | ISEC
Seminário:
“Segurança e Saúde no Trabalho em Estaleiros Temporários ou Móveis / Espaços Confinados na Construção”.
A ACT - Autoridade para as Condições do Trabalho em colaboração com o Instituto Superior de Engenharia de
Coimbra, promove no dia 28 de novembro, em Coimbra, um encontro sobre segurança e saúde no trabalho
em estaleiros temporários ou móveis / espaços confinados na construção.
Contactos: claudia.geraldes@act.gov.pt Tel.: +351 213 308 811 | joao.doliveira@act.gov.pt | Tel.: +351 213
308 812
 Mais informações em: WWW.ACT.GOV.PT
Curso:
"Introdução ao PLS Path Modeling"
Esta Ação é organizada pela CLAD - Associação Portuguesa de Classificação e Análise de Dados, com o apoio do
GEAD/ISEC – Grupo de Estatística e Análise de Dados do Instituto Superior de Engenharia de Coimbra, no dia
24 de novembro 2012, no ISEC.
 Mais informações em: http://gead.isec.pt/

Estatística Mensal – mês de Outubro
O nosso associado Confidencial Imobiliário é uma entidade especializada na produção de estatísticas sobre o
mercado residencial. Um dos seus patrimónios é o Índice Confidencial Imobiliário, que conta com uma série
de mais de 20 anos, sendo uma medida para acompanhar a valorização do mercado habitacional português. A
sua credibilidade e independência fazem com que esse índice seja usado e referenciado por entidades como o
Banco Central Europeu, o Banco de Portugal e os Ministérios da Economia e das Finanças, para além do sector
financeiro, promotores e meio universitário. Na vertente editorial, desde 2006 integra o Grupo Editorial Vida
Económica, acentuando o seu perfil enquanto revista técnica, contando com análises estatísticas própria e
conteúdos de parceiros de entidades de prestígio como a Abreu Advogados, o IPD – Investment Property
Databank, o ISEG – Instituto Superior de Economia e Gestão, a PricewaterhouseCoopers, o RICS – Royal
Institution of Chartered Surveyors e a ULI – Urban Land Institute.
Ci SIR – O SIR, um Sistema de Informação Residencial que beneficia do levantamento de dados de oferta e
vendas, directamente dos operadores, onde se incluem promotores, mediadores e avaliadores imobiliários. O
sistema permite o desenvolvimento de análises sobre vendas, com preços reais de mercado, contando
actualmente com uma pool de aproximadamente 90 empresas e com estatísticas para os mercados das áreas
metropolitanas de Lisboa e do Porto, e, mais recentemente, para o Algarve. Veja mais em:
Casas usadas representam mais de 70% das vendas de habitação na AM Lisboa
http://www.ci-iberica.com/?q=content/destak-casas-usadas-sao-mais-de-70-das-vendas
http://www.ci-iberica.com/?q=content/expresso-lisboetas-preferem-comprar-casas-usadas
Procura de habitação para arrendar continua a crescer
http://www.ci-iberica.com/?q=content/diario-de-noticias-portugueses-arrendam-mais-e-compram-menoscasas
http://www.ci-iberica.com/?q=content/diario-de-noticias-portugueses-arrendam-mais-e-compram-menoscasas
Preço das casas em Portugal agrava descida em Agosto
http://www.ci-iberica.com/?q=content/visao-precos-de-venda-de-casas-desce-em-agosto-indice
http://www.ci-iberica.com/?q=content/expresso-descida-do-preco-da-habitacao
 Mais informações em: www.ci-iberica.com Contactos: Ci – Ricardo Guimarães, guimaraes@ciiberica.com; RICS – Eulália Pensado, epensado@rics.org

Info Cluster Habitat Sustentável
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

