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NOTÍCIAS

Conferência

IECE

2016

–

Inovação

na

Engenharia para a Competitividade Económica

Conselho Estratégico da PTPC

outubro de 2016 (data a confirmar)

Realizou-se

representada pela Engª Rita Moura da Teixeira Duarte (Presidente da PTPC).

a

reunião

do

A PTPC irá participar no painel Indústria 4.0, da conferência IECE 2016, sendo

Conselho

Estratégico da PTPC, referente ao 2º trimestre
de 2016 no passado dia 2 de junho.

relacionados com a engenharia, a inovação e a competitividade e está organizada em

A PTPC agradece a disponibilidade e o
excelente

acolhimento

do

IST

A conferência é uma organização conjunta do ISEL e da PROFORUM e abrange temas

para

a

realização desta reunião nas suas instalações.

torno de 4 grandes tópicos: Energia e Desenvolvimento Sustentável; Centralidade
Atlântica; Indústria 4.0; Consultoria de Engenharia.
Informação sobre a Conferência >aqui

Steering Committee e Assembleia Geral da ECTP (Europen
Construction Tecnology Platform)
A PTPC esteve representada pela presença da Engª Rita Moura, da Teixeira Duarte, na reunião de
direção da ECTP no passado dia 25 de maio e também na reunião da Assembleia Geral, em 27 de
junho, ambas em Bruxelas.
A PTPC passou a integrar o WG (Ad-Hoc) Internacionalization.
Recorde-se que a PTPC participa no WG Vision da ECTP e no WG do Cultural Heritage & Urban Regeneration.
Novo site da ECTP >aqui
A ECTP é uma Plataforma Europeia reconhecida pela Comissão Europeia. Mais informação sobre o assunto >aqui

National Construction Technology Platforms Meeting - 15 junho 2016
A PTPC participou na reunião de que se realizou via Internet (webEx).
Nesta reunião o representante da ECTP resumiu o progresso na nova organização ECTP que conta com 5
comitês - Energy Efficient Buildings; Infrastructures & Mobility; Materials & Sustainability,); Heritage & Regeneration; Active Ageing &
Design.
Informou também que conferência ECTP que se realizará em Bruxelas em Novembro, onde algumas atividades serão realizadas pela
rede das NTP’s (National Tecnology Platforms).
A próxima reunião será organizada em Bruxelas durante a conferência da ECTP, em Novembro.

Newsletter NTP’s
Foi publicada a edição Nº 9 da Newsletter (junho 2016) da “Network of National Construction Technology
Platforms”, editada pela nossa congénere espanhola - PTEC. Que inclui um artigo da PTPC sobre o 5º Fórum PTPC -

“Responsible and Innovative Public Investment"
Ver Newsletter No 9 >aqui

AGENDA

GT Lean na Construção organiza Seminários sob o tema“fazer mais com menos”
20 setembro, Lisboa | 29 setembro, Porto
Com o objetivo de divulgar a filosofia, metodologias e boas práticas Lean na Construção aos agentes do
setor, destacar as vantagens e valor desta abordagem no incremento da eficiência das empresas e projetos
de empreendimentos de construção, o Grupo de Trabalho Lean na Construção, da PTPC, promove a
realização de 2 Seminários, sob a mesma temática, que se realiza em 20 de setembro, em Lisboa (LNEC) e
29 de setembro, no Porto (AICCOPN).
O acesso é livre mas sujeito a confirmação para geral@ptpc.pt
Mais informação e Programa >aqui

2.º Encontro Nacional sobre Qualidade e Inovação na Construção - QIC
2016
LNEC, 21 a 24 de novembro de 2016
O LNEC, em parceria com a PTPC, está a promover e organizar o Encontro que se realizará no Centro de
Congressos do LNEC em Lisboa.

Temas:
TEMA A – QUALIDADE DO PATRIMÓNIO CONSTRUÍDO
TEMA B – AMBIENTE, SOCIEDADE E ECONOMIA
TEMA C – INOVAÇÃO NA CONSTRUÇÃO E NA REABILITAÇÃO
Informação sobre o evento >aqui

ECTP Conference
Bruxelas, 17-18 de novembro de 2016
A 7ª Conferencia aberta da ECTP será dedicada à discussão sobre a inovação no ambiente
construído.
Reslizar-se-ão sessões plenárias por oradores de alto nível da academia, indústria e a
Comissão Europeia irá apresentar o esquema global e a visão das várias partes interessadas.
Haverá sessões paralelas temáticas onde serão abordadas questões específicas no âmbito dos 5 desafios atuais da ECTP. Também
haverá lugar para uma exposição e contactos com exemplos de inovação dos Projetos Europeus.
Flyer da conferência >aqui | Site da Conferência >aqui

OUTRAS ATIVIDADES
O

Investor

Projeto REFINET

Confidence

Project (ICP) Europe está

REFINET (Repensar as futuras

a desenvolver o mercado
dos
Ready

projetos
Energy

Investor

Efficiency™

através da elaboração de uma série de protocolos, open source,
vocacionados a projetos de reabilitação energética, em diferentes
categorias de edifícios, reduzindo o custo e tempo associado à análise
dos projetos e permitindo que os bancos e instituições financeiras
possam constituir equipas que atuem em torno de processos
padronizados.
Toda a informação sobre o projeto e os protocolos >aqui

redes de infra-estruturas) é
uma “Coordination Support Action (CSA)”, financiado pela
Comissão Europeia, iniciado em maio de 2015 por um período de
2 anos. O seu objectivo é criar uma rede sustentável integrando
representantes de todos os modos de transporte (rodoviário,
ferroviário, marítimo, fluvial ...), a fim de desenvolver uma visão
europeia comum sobre a forma como devem ser especificados,
projetados, construídos ou renovados.
Toda a informação sobre o projeto >aqui
Newsletter nº 3 >aqui

European Circular Construction Alliance - adopting Circular Economy for
internationalization and global competitiveness of European SMEs in Building and
Construction
A PTPC apoiou o Projeto ECCA, promovido pelo Cluster da Construção da Eslovénia o qual foi aprovado e teve inicio este
ano de 2016.
O Projeto ECCA é co-financiado pelo programa COSME da União Europeia no quadro do "Clusters go International", convite à apresentação
de propostas de projectos.
O principal objectivo da acção é intensificar a atividade do cluster e da rede de negócios de colaboração e apoiar o estabelecimento de
European Strategic Cluster Partnership para conduzir à cooperação internacional em domínios de interesse estratégico - designadamente
no apoio ao desenvolvimento de indústrias emergentes.
Informação sobre o projeto >aqui

ATIVIDADES DOS NOSSOS SÓCIOS

SEMINÁRIO "RCD, um Recurso Valorizável"
Organização conjunta LNEC/APA, 19 de setembro de 2016 | Folheto do Seminário >aqui

CONFERÊNCIA "Património, Ciência e Sociedade"
23 de setembro de 2016 | Folheto da Conferência >aqui

II Encontro Luso-Brasileiro de Degradação de Estruturas de Betão"
27 a 29 de setembro de 2016 | Toda a informação >aqui

Congresso Ibero-Americano: “Património, suas matérias e imatérias”
2 e 3 de novembro de 2016..| Toda a informação >aqui

2.ª Missão P3LP - São Tomé e Príncipe - 17 a 21 de Outubro
Nos dias 17 a 21 de Outubro decorrerá a segunda missão inversa P3LP, que acolherá vários gestores e técnicos
de São Tomé e Príncipe e que será repartida entre Lisboa e Porto, tendo como entidades de acolhimento a
EPAL e a Águas do Porto.
Realizar-se-á uma sessão de apresentação desta delegação designada de “Seminário P3LP – São Tomé e Príncipe e o sector da água”, no
dia 18 de Outubro, na Casa do Infante, no Porto.
Informação sobre a missão >aqui | Informação sobre o Projeto P3LP >aqui

1º congresso português de 'Building Information Modelling'
Guimarães - 24 e 25 de novembro de 2016
Realiza-se na Universidade do Minho (Campus de Azurém – Guimarães) o 1º Congresso Potuguês
dedicado ao BIM, numa co-organização da Universidade do Minho, Faculdade de Arquitectura da
Universidade do Porto (FAUP), Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), Instituto Superior Técnico, Ordem dos
Engenheiros (OE) e Ordem dos Arquitectos (OA).
O objectivo do Congresso PTBIM é promover um fórum de discussão técnico-científica em língua Portuguesa, envolvendo a participação
activa das comunidades profissional e académica das áreas de Arquitectura e Engenharia.
Mais informação <aqui

OUTRAS DIVULGAÇÕES

IAPMEI lança Mini-manual de Boas-Práticas para candidaturas a
incentivos
Atendendo às dúvidas e dificuldades que surgem durante o processo de preparação de
candidaturas a incentivos, o IAPMEI disponibilizou um Mini-manual de Boas Práticas para a elaboração de
candidaturas ao SI Inovação e ao SI Empreendedorismo Qualificado e Criativo.
Consulte >aqui o Mini-manual de Boas Práticas para candidaturas a incentivos

BIC 2016 |BIM International Conference
São Paulo, 29 e 30 de Setembro de 2016
Lisboa, 13 e 14 de Outubro de 2016
A conferencia pretende reunir os Principais profissionais e investigadores da industria
da construção, de um variado espectro de países, para a partilha de experiências, desenvolvimento, perspetivas e tendências nesta àrea.
Está prevista a presença dos mais reconhecidos especialistas a nível internacional, assim como os líderes da indústria.
Toda a informação sobre a conferência >aqui
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