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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
Informações sobre o CINCOS´12 em www.centrohabitat.net

Durante o mês de Março a rede de associados voltou a crescer!
Aderiram à Plataforma mais 6 empresas: a Secil – Companhia Geral de Cal e Cimento, SA., a Lightenjin Sistemas
de Iluminação, Lda., a Aguimóveis – Móveis e Eletrodomésticos, Lda. a Carpincasais – Sociedade Técnica de
Carpintarias, SA., a Socimorcasal - Soc. Imob. de Const. Civis e Representações Irmãos Casais, SA. e a Casais
Engenharia e Construção, SA., fazendo com que o total de associados seja agora de 109.
Conheça melhor os novos associados em http://www.centrohabitat.net/PageText.aspx?id=13417

Eventos
10/04 (Estarreja) │12/04 (Ílhavo)
Seminários no âmbito do Projeto “Eficiência Hídrica em Edifícios e Espaços Públicos”, promovidos pela CIRA –
Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, com o apoio da Plataforma, enquanto entidade pertencente à
Comissão de Acompanhamento do projeto.
Mais informações: eficienciahidrica@gmail.com
11/04 (Covilhã) │ 16/04 (Coimbra)
A Plataforma participa, a convite do seu associado IteCons, nos Seminários “Conceitos para a Avaliação e
Otimização de Soluções Construtivas”, realizado no âmbito do projeto SIAC em que o IteCons é promotor.
Mais informações: vitor.gil@itecons.uc.pt
19/04
Seminário “Novos Materiais e Sistemas para a Sustentabilidade”, realizado em parceria com o associado CTCV,
em Coimbra.
Inscrições gratuitas, mas obrigatórias, para centrohabitat@centrohabitat.net
(Programa brevemente disponível)
22 a 24/04

Missão de benchmarking internacional a Freiburg (Alemanha), com o grupo piloto do projeto âncora do Cluster
Habitat Sustentável (Centro de Competências para a Sustentabilidade do Habitat (CCSH)). Do programa de
atividades desta missão destacamos os encontros institucionais (ICLEI – Local Governments for
Sustainability, Cluster Green City Freiburg, …), uma palestra sobre a Freiburg Charter for Sustainable Urbanism e
visitas guiadas aos eco-bairros de Vauban e Rieselfeld.

Atividades dos Associados
AIDA – Seminários Março/Abril 2012
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
durante os meses de Março e Abril.
Conheça o calendário em http://www.aida.pt/

Subpavimentos AcoustiCORK no GreenBookLive
As linhas de produto AcoustiCORK C31, C61 e T61 obtiveram a classificação A+ num estudo de Análise de Ciclo
de Vida e Declaração Ambiental de Produto (DAP), pelo Building Research Establishment (BRE), de Londres,
sendo esta a primeira a ser atribuída a um isolamento acústico com base em cortiça. Esta avaliação permite
destacar produtos quanto ao seu desempenho ambiental, possibilitando que sistemas como o BREEM (Building
Research Establishment Environmental Assessement Method) os reconheçam e os avaliem de acordo com as
características/normas dos mesmos.
Futuramente a construção sustentável passará pelo desenvolvimento de DAP para os diferentes materiais
utilizados na construção de forma a torná-la mais competitiva ao nível da sustentabilidade. De referir que o BRE
(Building Research Establishment) disponibilizou no seu site uma publicação sobre características ambientais a
seguir para materiais componentes e elementos de construção com vista a critérios ambientais de produto. É
também possível encontrar a referência a estes três produtos com avaliação EPD na base de dados
GreenBookLive (uma base de dados gratuita). O GreenBookLive é a única fonte de referência com lista de
produtos e serviços ambientais online certificados pelo BRE, concebida para ajudar os utilizadores a identificar
produtos/serviços capazes de reduzir o seu impacto no meio ambiente.

Município de Águeda - Simplificação Administrativa e Empreendedorismo
A desburocratização e simplificação administrativa tem sido a base do trabalho do Município de Águeda nos
últimos 6 anos, objetivando o aumento da competitividade através, por exemplo, dos procedimentos seguintes,
que são considerados um exemplo de Boas Práticas a nível nacional:
. resposta em 48 horas a todos os pedidos apresentados por PME’s que sejam classificadas como Líder ou
Excelência.
. no caso de licenciamentos de obras, emissão na hora de Comunicações Prévias de Construção, os pedidos de
Prorrogação de Prazos de Alvará de Licença de Construção, as Autorizações de utilização e a emissão dos Alvarás
de Licença de Construção.
O município tem ainda uma INCUBADORA DE EMPRESAS EM REDE com espaço para disponibilização a quem
quiser dar “asas” as suas capacidades de empreendedorismo. Conheça todos os pormenores em:
http://www.cm-agueda.pt/

Lançamento do Sistema DIERA CORK THERM
A Diera – Marca Portuguesa® lançou recentemente uma nova adição à sua gama de Sistemas de Isolamento
Térmico DIERA CONFORT: o Sistema Diera Cork Therm, Isolamento Térmico com Revestimento de Cortiça.
O novo sistema pertence à nova geração de materiais naturais e sustentáveis, é totalmente compatível com os
princípios da construção sustentável, e utiliza uma matéria-prima 100 % natural e renovável, totalmente
reciclável, com um ótimo comportamento em situações de grandes amplitudes térmicas, e ainda com um
excelente isolamento acústico.
Os Sistemas de Isolamento Térmico Diera Confort permitem reduzir o consumo de energia no
aquecimento/arrefecimento das habitações, e preservam o meio ambiente através da redução da emissão de
dióxido de carbono para a atmosfera. Estes sistemas podem ser utilizados praticamente em todos os tipos de
construção, nova ou antiga, industrial, comercial ou residencial.
Mais informações: www.diera.pt

EXTRUSAL apresenta SISTEMA DE PORTAS A.055
A Extrusal, especialista na produção de perfis de alumínio, lançou no mercado português a sua mais recente
novidade: o A.055, sistema concebido para a construção de portas de grandes dimensões, sujeitas a uma
utilização moderada (50 000 ciclos) a elevada (500 000 ciclos), estando disponível com ou sem rotura da ponte
térmica.
O sistema de portas A.055 vem reforçar a gama de produtos da marca, para aplicação na Arquitectura,
apresentando como principal inovação a adoção da poliamida deslizante que permite dilatações ao sistema,
sendo que a nova solução, de uma ou duas folhas de abertura para o interior, exterior e vaivém, encontra-se
disponível nas versões com ou sem rotura térmica. A construção é perimetral e tem a opção de perfil de soleira
lisa para uma melhor acessibilidade, sendo compatível com os restantes sistemas Extrusal.
Ao longo dos 39 anos de história, a Extrusal continua a oferecer ao mercado sistemas de Arquitectura
inovadores que contribuíem para melhorar o conforto e em bem-estar de cada habitat.
Mais informações: www.extrusal.pt

Novas regras. Uma mudança de paradigma no registo de endereços na internet com o .PT
Desde o início de Março, a entidade competente para o registo de endereços na internet, ou, como
tecnicamente se refere, nomes de domínio com a extensão .PT, estabeleceu novas regras para aqueles que
pretendam ter a sua página www.----.pt
O novo Regulamento da FCCN – Fundação para a Computação Científica Nacional entrou em vigor e, uma das
principais alterações que veio introduzir, diz respeito ao facto dos requisitos prévios para um qualquer registo
de um endereço www.----.pt terem sido praticamente abolidos. Até 30 de Abril, qualquer titular de uma marca
poderá registar o seu correspondente endereço ou nome de domínio .pt – naturalmente, caso este ainda esteja
livre. A partir daquela data, qualquer interessado num endereço .pt poderá registá-lo se estiver livre.
Mas nem tudo são facilidades, a porta abriu-se para tudo, mas, como se prevê no Regulamento “o titular de um
nome de domínio assume total responsabilidade pela escolha do nome solicitado”. Estabelece-se um princípio
novo neste âmbito que é o da (auto) responsabilidade por parte de quem faz pedidos de registo.pt. Para além
disso, prevê-se um dever prévio de qualquer requerente no sentido de verificar que, com o seu pedido de
registo .pt, não prejudicará ou violará direitos ou interesses alheios. Assim, neste Regulamento afirma-se que o
Requerente deve “… assegurar que o mesmo (nome domínio pretendido) não contende, designadamente, com
direitos de propriedade intelectual de outrem ou com quaisquer outros direitos ou interesses legítimos de
terceiros”.
Para perceber melhor as novas regras, possíveis dificuldades e surpresas, no registo de um endereço www.---.pt
poderá contactar: porto@jpcruz.pt

OLI apresenta novas soluções na mostra CONVEGNO EXPOCOMFORT (MCE) em MILÃO
Líder ibérico na produção de sistemas de instalação sanitária - autoclismos e mecanismos -, a OLI marca
presença, entre 27 e 30 de março, na 38ª Mostra Convegno Expocomfort - MCE, feira europeia do setor da
construção, em Milão, Itália. A Mostra Covengno recebe em média mais de 2000 expositores de 54 países, numa
área e superfície que excede os 325,000 m2.
A empresa portuguesa que é um dos principais ‘players’ europeus na produção e comercialização de sistemas de
instalação sanitária, apresentou algumas novidades no âmbito da inovação e eficiência hídrica a profissionais do
sector da construção de todo o mundo. Para o CEO da OLI, António Oliveira esta participação “permite a
divulgação da marca junto dos principais líderes mundiais do sector e, em particular, no mercado italiano que,
para além de ser um importante destino de exportação da empresa, é reconhecido pela sua exigência,
nomeadamente em termos de design”.
Em 2012, a OLI continuará a consolidar a sua vertente de Inovação através do aumento do investimento em
Investigação e Desenvolvimento que ultrapassará um milhão de euros e a expandir a sua atividade exportadora
para a América Latina e Rússia.

Sistema Lambourdé + Gyptec na SICO
A solução desenvolvida pela Amorim Isolamentos e pela Gyptec Ibérica foi um dos destaques presentes na SICO
2012 - Feria de la Construcción de Galicia, que decorreu de 22 a 25 de Março, e que reuniu empresas e
profissionais do sector da construção, a fim de apresentar produtos, serviços e analisar a realidade do sector.
A aplicação conjunta da Placa de Gesso Laminado com a Placa de Aglomerado de Cortiça Expandida constitui
uma solução ideal para reabilitação. O sistema garante excelentes desempenhos ao nível do isolamento térmico
e acústico, possibilitando uma redução significativa nas necessidades energéticas de aquecimento e
arrefecimento dos edifícios. O sistema destaca-se ainda pela vantagem de permitir a fixação rápida e direta à
parede existente sendo evitada a utilização de estruturas metálicas.
Esta é uma solução ecológica e sustentável desenvolvida e otimizada por empresas nacionais, a pensar no
conforto e bem-estar do consumidor.

CARBON - Pavimento para zonas de alto tráfego
A Recer desenvolveu um novo pavimento porcelânico de design contemporâneo concebido para zonas de alto
tráfego que ganha em performance sem perder em estética.
Com uma elevada resistência física e química, é ideal para áreas de alto tráfego, como aeroportos ou estações
de transportes, hotéis ou ginásios, espaços comerciais ou residenciais
A variedade de cores, formatos e acabamentos e o serviço multicorte garante a máxima liberdade de escolha, à
medida dos seus projetos: Formatos: 60x60R, 30x60R, 20x60, 15x60 e 10x60 │Cores: Sand, Gold, Silver, Lead,
Earth, Tan, Graphite e Titanium │Acabamentos: Estruturado, Mate, Semi-Polido e Polido │Complementos:
Pastilha mix 4.5x4.5, degrau, rodapé e todas as combinações que a Recer disponibiliza em soluções de corte “
multi”.
Descubra como o design é eterno em www.recer.pt

Info Cluster Habitat Sustentável
28/03
A Plataforma organizou no Hotel Meliá Ria, em Aveiro, a reunião conjunta dos Grupos de Trabalho do Projeto
Âncora “Centro de Competências para a Sustentabilidade do Habitat”, a 10ª Assembleia-Geral da Associação e,
da parte da tarde, o Seminário Internacional “Sustentabilidade na Construção: Experiências Internacionais”.
Todas as atividades deste dia foram presenteadas com um número considerável de associados e de outras
entidades, entre empresas, municípios, entidades do SCTN, alunos e profissionais liberais, cada vez mais
interessados na visão, missão, objetivos e programa de ação da Plataforma, assim como em tornarem o “Habitat
Sustentável”.
20 a 22/03
A Plataforma viajou até Londres e visitou, pelo 2º ano consecutivo, a Ecobuild 2012 uma das maiores feiras
sobre construção sustentável.

COMPETE │ Concursos abertos de momento

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

