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Plataforma para a Construção Sustentável

Entidade Gestora do Cluster Habitat Sustentável
A Plataforma para a Construção Sustentável é a entidade gestora do Cluster Habitat Sustentável em Portugal, reconhecido desde 2009 no
âmbito das Estratégias de Eficiência Coletiva (POFC/QREN). O cluster associa as atividades das indústrias da construção e da reabilitação urbana
sustentável, envolvendo todas as fileiras que contribuem para a construção do nosso habitat. Adota o tema da sustentabilidade como mote para
a inovação e reforço da competitividade, agregando em rede empresas de diferentes sectores, entidades do sistema cientifico-tecnológico,
municípios e outros agentes.

NOTÍCIAS
Desde Janeiro de 2011 até à data tornaram-se associados da Plataforma mais 12 entidades entre
empresas, associações e municípios: ADXTUR, Transucatas, Lda., Competinov, Lda., Gestluz, Lda., Paulo
Taveira, Lda., ISA, SA., CERTIF, LNEG, ADLA, Lda., Energia Própria, SA., Município de Ílhavo, SOPSEC, SA.,
Município de Santarém e a Sofalca, Lda. A adesão destas entidades à Plataforma permite reiterar o
facto da Associação se assumir como uma plataforma de conhecimento e inovação.
A Plataforma tornou-se membro da Plataforma Europeia Tecnológica da Construção (ECTP) e
da Associação Energy to Buildings Association (E2BA). Tornou-se também membro fundador da rede
europeia Europe Intercluster Sustainable Construction Club que agrega os cluster europeus com
preocupações nesta temática. Visa, desta forma, potenciar a agregação a redes internacionais que
beneficiem os nossos associados.
A Plataforma, em parceria com mais 6 associações (ANIET, ANIPB, APICER, APCOR, CMM e APCMC), deu
início ao projeto financiado pelo QREN (POFC SIAC 01/2011-nº18653) que visa o desenvolvimento do
Sistema de Registo Nacional das Declarações Ambientais de Produtos (DAP) para o Habitat em Portugal.
No âmbito deste projeto (DAPHabitat®) a Plataforma irá disponibilizar em breve no
www.centrohabitat.net um folheto informativo sobre os seus principais objetivos e benefícios para os
associados.

EVENTOS
16.Nov.11 │7.Dez.11 │18.Jan.12
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No âmbito do projeto âncora Centro de Competências para a Sustentabilidade do Habitat (CCSH) a
Plataforma organiza um ciclo de 3 seminários: o primeiro intitulado “Estratégias de Crescimento e
Internacionalização”, no dia 16/11, o 2º intitulado “Sustentabilidade e o Edifício de Balanço Quase
Zero” que se realiza no dia 7/12 nas instalações do IteCons – Instituto da Construção, em Coimbra e o
3º com o tema “Comunidades Sustentáveis” que se realizará no dia 18/01, em Santarém.
22/11
A Plataforma participa na conferência organizada pelo Jornal Arquiteturas, Edifícios Balanço Zero:
Rumo ao Impacte Nulo da Construção e Reabilitação nas Cidades, no 3º painel -Materiais, Técnicas e
Aplicações Tecnológicas para a Sustentabilidade dos Edifícios, que se realizará no Museu das
Comunicações, em Lisboa.

ATIVIDADES DOS ASSOCIADOS
A Up-Way Systems e a Amorim Isolamentos apresentaram na Concreta’11 os sistemas eficientes e
sustentáveis Effisus Ecork. Durante o evento os visitantes tiveram a oportunidade de ver as maquetes à
escala real dos sistemas Effisus Ecork para coberturas – Sistemas Effisus com a integração de
Isolamento Effisus Ecork (aglomerado de cortiça expandida), assim como obterem informações sobre
os sistemas e soluções Effisus Roofing (soluções para coberturas). Para mais informações aceder:
http://www.effisus.com/roofing.php
De forma a promover a reabilitação sustentável a Gyptec Ibérica elaborou com a Amorim Isolamentos
a otimização e desenvolvimento de um novo sistema que representa uma solução inovadora de
isolamento térmico e acústico, a aplicação das placas de gesso laminado (Gyptec) em conjunto com a
placa Lambourdé de aglomerado de cortiça expandida (Amorim). Tal solução permite um desempenho
excelente em termos de isolamento e acabamento, reduzindo as necessidades energéticas de
aquecimento e arrefecimento dos edifícios. Para mais informações aceder:
http://www.gyptec.eu/noticias_recentes.php

INFO CLUSTER HABITAT SUSTENTÁVEL
Projetos em Curso
No âmbito da EEC do cluster Habitat Sustentável a Plataforma encontra-se envolvida em ações
coletivas através dos seguintes projetos: Nano@Construção - A nanotecnologia aplicada ao serviço da
eficiência energética e das necessidades do sector da construção e o DAPHabitat ®– Sistema de
Registo Nacional de Declarações Ambientais de Produtos para o Habitat.
Diretório associados
A Plataforma está a preparar o lançamento de um diretório dos seus Associados (também em formato
online). Pretende ser um conjunto importante de informações e destaques sobre o que os nossos
associados fazem (projetos, serviços, processos e produtos), em formato bilingue (Português e Inglês),
para disponibilizar no mercado nacional e internacional. Pretende-se destacar a Sustentabilidade como
critério de inovação e elemento diferenciador nas várias entidades associadas à Plataforma.
Contratação Pública │ Verificação do cumprimento das regras no COMPETE
Garantir o cumprimento das regras nacionais e comunitárias em matéria de contratação pública e criar
mecanismos facilitadores para as entidades pautou a Orientação de Gestão N.º 04/POFC/2008.
Consultem em http://www.pofc.qren.pt/Media/Noticias/entity/Contratacao-Publica--Verificacao-documprimento-das-regras-no-COMPETE
Se não desejar receber a newsletter da Plataforma para a Construção Sustentável envie um e-mail para: centrohabitat@centrohabitat.net

