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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

Em 2011 eramos 100.
Já crescemos em 2012! Tornaram-se associadas da Plataforma as empresas T&T – Multieléctrica, Lda., a Reynaers
Aluminium Alupol, SA. e a Astrolábio, Orientação e Estratégia, SA.
Conheça melhor os novos associados em http://www.centrohabitat.net/PageText.aspx?id=13417

Eventos
19 a 22.Març.2012
Missão de benchmarking internacional à Feira Ecobuild 2012 (Londres)
28.Março.2012
3º Debate Inovação
10º Assembleia Geral da Plataforma para a Construção Sustentável
Seminário de lançamento do “Centro de Competências para a Sustentabilidade do Habitat”
(mais informações, entretanto, em www.centrohabitat.net)

Atividades dos Associados
Seminário “Reabilitação de Edifícios - Soluções Térmicas e Controlo de Custos”
Organizado pela APCMC - Associação Portuguesa dos Comerciantes de Materiais de Construção, o seminário
realizar-se-á no próximo dia 8 de março, no Hotel Altis em Lisboa, das 9h15 às 12h45.
Mais informações em : http://www.apcmc.pt/divulgacao/2012/SeminarioAPCMC_8_mar/F_Insc_8_marco.pdf

4º Congresso Português de Argamassas e ETICS
Os associados APFAC - Associação Portuguesa de Fabricantes de Argamassas e ETICS e o Instituto de Investigação e
Desenvolvimento Tecnológico em Ciências da Construção – ITeCons, organizam em parceria o 4º Congresso
Português de Argamassas e ETICS, e ETICS nos dias 29 e 30 de Março de 2012, em Coimbra.
Toda a informação em: http://www.congressosapfac.com/pt/

A CEIFA ambiente procura stakeholder para projeto europeu Zero WIN
O projeto europeu ZeroWIN (Towards Zero Waste in Industrial Networks) (www.zerowin.eu) visa analisar as redes
de intervenientes em várias atividades económicas interligadas e formular recomendações para a reestruturação de
sectores industriais a nível europeu, tais como a industria de equipamentos elétricos eletrónicos, automóvel e da
construção civil.
Caso tenha interesse em concretizar um caso de estudo ou pretenda mais informações sobre o projeto contacte:
João Caixinhas ou Vera Durão Tel.: 213920094/5 ou E-mail: vera.durao@ceifa-ambiente.pt

Projeto “Cooperar para Reabilitar”
A InovaDomus – Associação para o Desenvolvimento da Casa do Futuro encontra-se a desenvolver entre Fevereiro
de 2012 e Julho de 2013, o projeto engloba duas linhas de ação estratégicas:
A cooperação em rede como fator dinamizador da reabilitação e 2. Reabilita concept by InovaDomus).
O projeto e promoverá linhas de orientação para a reabilitação do parque construído e desenvolverá um estudo de
caso como exemplificativo das boas práticas em reabilitação.
Mais informações: inovadomus@inovadomus.pt

1 st International Meeting 2012
O associado Instituto Superior de Engenharia de Coimbra (ISEC) – Instituto Politécnico de Coimbra (IPC) em
colaboração com o IEFP – Rede EURES organizam este evento que se realizará de 14 a 16 de Março, no ISEC.
O 1st International Meeting 2012 pretende receber representantes de Instituições de Ensino Superior
Internacionais e Empresas nacionais e estrangeiras que, na área da engenharia, se constituem como
complementares, reforçando as relações existentes entre o Ensino e o Mercado de Trabalho.
Informações e Inscrições: ri@isec.pt

Ramos Catarino entrega Prémio Inovação
A cerimónia de entrega do Prémio Ramos Catarino Inovação realizou-se no dia 4 de Fevereiro, no Anfiteatro do
Museu da Ciência da Universidade de Coimbra.
Na cerimónia foram efetuadas breves apresentações da proposta vencedora e de duas outras candidaturas que
mereceram, por parte do Júri, uma Menção Honrosa.
A candidatura vencedora veio da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), intitulada “WinDSC –
Desenvolvimento de sistemas inovadores para integração fotovoltaica em edifícios”.
Mais informações: www.ramoscatarino.pt

A Reynaers Aluminium apresenta soluções exclusivas para edifícios passivos
Com o lançamento do novo sistema de batente CS 104, a Reynaers apresenta a jóia da coroa da sua gama de
soluções energeticamente eficientes, alcançando valores de isolamento sem paralelo para perfis de alumínio na
indústria da construção.
Fiel à sua política de Responsabilidade Social Corporativa, a Reynaers Aluminium, fornecedor líder europeu de
sistemas de alumínio inovadores de alta qualidade, anuncia agora a sua mais recente oferta de produtos
sustentáveis, para atender à crescente procura de soluções de alumínio para a construção de edifícios de baixo
consumo de energia. Sabe-se que todos os países europeus vão impor habitação de baixa energia até 2020, com
prazos diferentes para cada país.
Mais informação: www.reynaers.pt

MOOD - Design, função e ecologia
MOOD – the new wood é o novo produto cerâmico da Recer, produzido em pasta porcelânica e que reproduz a
textura da madeira natural.
Os seus formatos e padrões disponíveis potenciam a criação de soluções acolhedoras, confortáveis mas práticas
como só a cerâmica pode proporcionar. MOOD é um material cerâmico, em pasta porcelânica, multiforme, rico e
sóbrio, inspirado na harmonia dos padrões e superfícies da madeira mas que preserva a Natureza, princípio que a
Recer continua a reafirmar ao fazer coincidir o lançamento desta coleção com o Ano Internacional das Florestas
promovido pela UNESCO.
Mais informações sobre o produto: http://www.recer.pt/pt/produtos.12.html

Umbelino Monteiro S.A. premiada pelas práticas ambientais

A Umbelino Monteiro está entre as 10 empresas Portuguesas com melhores práticas ambientais. Presente no
mercado desde 1959, a Umbelino Monteiro é a primeira empresa portuguesa, fabricante de telhas cerâmicas,
certificada com o sistema de gestão ambiental (NP EN ISSO 14001) e recebeu o prémio de “Boas Práticas
Ambientais e Energéticas”, promovido pela AEP -Associação Empresarial de Portugal.
A entrega do prémio decorreu no dia 26/01/2012, na sessão de encerramento do projeto “Benchmarking A+E”, na
sede da AEP. O prémio foi entregue em mão à Diretora Geral da Umbelino Monteiro, Teresa Monteiro, pelo Sr.
Secretário de Estado do Ambiente e do Ordenamento do Território, Pedro Afonso de Paulo.
A candidatura da Umbelino Monteiro foi reconhecida pelo Júri, como um Caso de Excelência, em matéria de
promoção das Boas Práticas e de Gestão Ambiental.

Workshop "O registo de nomes de domínio na internet e a sua relação com a marca"
As novas regras e requisitos para o registo na internet do Nome de Domínio www.---.PT começarão a vigorar já a
partir do dia 1 de Março. A J. Pereira da Cruz, S.A. irá realizar uma sessão, no próximo dia 12 de Março, do
Workshop que abordará estas novas regras e soluções e serão ainda apresentadas algumas novidades que irão
surgir ainda este ano em matéria de Novos Nomes de Domínio, em termos internacionais.
A inscrição prévia gratuita, mas obrigatória, dado o número limite de vagas para: porto@jpcruz.pt
Mais informações:

www.jpcruz.pt

Info Cluster Habitat Sustentável
A Plataforma está de 29/02 a 02/03/12, em Valência, numa missão no âmbito do Projeto Âncora “Centro de
Competências para a Sustentabilidade do Habitat”. Do programa fazem parte visitas institucionais/reuniões de
trabalho com as entidades IVE – Instituto Valenciano de la Edificación e com a AIDICO – Instituto Tecnológico de la
Construcción; uma visita às feiras internacionais NOVABUILD - Feria de Ecoconstrucción, Rehabilitación y
Urbanismo Sostenible, à GREEN UP - Feria de la Sostenibilidad en Urbanismo y Paisagismo, à EGÉTICA
EXPOENERGÉTICA 2012 - Feria de las Energias e à ECOFIRA 2012 Feria Internacional de las Soluciones
Mediambientales. Participará ainda na 4ª Edición abierta del Foro para la Edificación Sostenible de la Comunitat
Valenciana: “Hacia la ciudad de bajo consumo energético”.

COMPETE │ Concursos publicados em 28/02/12
SIAC – 7.º Programa Quadro de I&DT - http://www.pofc.qren.pt/concursos/concursos-abertos/entity/aviso-paraapresentacao-de-candidaturas-no-01siac2012?fromlist=1
Inovação Produtiva - http://www.pofc.qren.pt/concursos/concursos-abertos/entity/aviso-para-apresentacao-decandidaturas-no-02si2012?fromlist=1
Empreendedorismo Qualificado - http://www.pofc.qren.pt/concursos/concursos-abertos/entity/aviso-paraapresentacao-de-candidaturas-no-03si2012?fromlist=1
SI PME - http://www.pofc.qren.pt/concursos/concursos-abertos/entity/aviso-para-apresentacao-de-candidaturasno-04si2012?fromlist=1
Se não desejar receber a newsletter da Plataforma para a Construção Sustentável envie um e-mail para: centrohabitat@centrohabitat.net

