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NOTÍCIAS

Sessão sobre Reabilitação de Edifícios
No passado dia 12 de setembro, decorreu, no Grande Auditório do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, mais uma sessão temática da PTPC.
Esta, subordinada ao tema Reabilitação de Edifícios – Desempenho estrutural e eficiência energética, foi uma iniciativa do Grupo de Trabalho de
Reabilitação da PTPC - GT Reabilitação. A sessão contou com a participação de oradores de referência, membros do grupo, que apresentaram temas
relacionados com os objetivos propostos, e desenvolvidos, durante o primeiro ano de existência do GT Reabilitação, designadamente: “Avaliação do
ciclo de vida dos edifícios”, Prof. Jorge de Brito; “Reflexão estratégica sobre a redução da vulnerabilidade sísmica de edifícios”, Prof. Mário Lopes;
“Reflexão sobre eficiência energética e incentivos na reabilitação”, Prof.Vasco Freitas. A Sessão de abertura e a moderação esteve a cargo do
Presidente do InCI – Dr. Fernando Silva e da Presidente da PTPC – Engª Rita Moura, também eles membros do GT de Reabilitação. Consulte mais
>informação sobre a sessão.

Artigo do bastonário da ordem dos Engenheiros
valoriza acções coletivas da PTPC

Sessão sobre Código de Contratação Pública no
âmbito do IDI
Realizou-se em junho, a sessão sob o tema “CCP Incentivar a

Foi divulgado, no Público Imobiliário, um artigo do bastonário da

Inovação e Desenvolvimento, Facilitação para apresentação de

Ordem dos Engenheiros – Engº Matias Ramos, com o título “A

soluções alternativas versus responsabilização das empresas”, que

Informação ao Serviço do Setor da Construção" no qual se refere à PTPC como

contou com a participação do Presidente do InCI, Dr. Fernando Silva. Tendo como principal objetivo a

instrumento fundamental e mais valia para o setor da construção, descrevendo em

identificação dos pontos fortes e fracos dos procedimentos legislados, e adotados para a contratação

detalhe a Missão, e alguns dos objetivos desta associação. >artigo

pública, no nosso país, a sessão permitiu a definição de uma linha de ação e intervenção nestas
matérias. Consulte mais >informação sobre a sessão.

Conferência Internacional BIM no

PTPC na Conferência do ECCE na Ordem dos

Porto

Engenheiros

Depois do 1º Workshop Nacional BIM

Sobre a temática das mudanças em torno da Engenharia civil, as

subordinado ao tema “BIM em Portugal: O

apresentações desta conferencia tentaram representar áreas

estado da arte e o futuro”, realizou-se no passado mês de junho a primeira

chave da inovação e desenvolvimento. Neste sentido, a sessão

conferência internacional BIM, no Porto. Poderá entretanto revisitar a >agenda , bem

contou também com a participação da PTPC com o objectivo de

como aceder às >apresentações, de autores de relevo nacional e internacional na

apresentar a sua estrutura e eixos de actuação. Pode aceder >aqui à respectiva apresentação.

área BIM.

AGENDA

2º fórum alinha agenda estratégica da

Novos associados PTPC, mais

PTPC

representatividade

Resultado da sessão de balanço do primeiro ano de rede

Muito nos honra e satisfaz a receção de novos sócios na

PTPC, que teve como mote “Tecnologias da construção

PTPC, não só pela possibilidade de sermos inclusivos e

na resposta a novos desafios”, foi possível validar e

sinérgicos, mas principalmente pela oportunidade de nos

alinhar a agenda da PTPC para os próximos dois

tornarmos cada vez mais representativos do sector da

anos. Conheça aqui o documento final, que explicita as

engenharia e construção. E por conseguinte termos

principais mensagens deixadas pelos honrosos participantes neste fórum que nos deixou

melhores condições para traçarmos um caminho com

experiencias e conhecimentos de outras indústrias e nos deixou perspectivas de futuro para o
desenvolvimento tecnológico da construção em Portugal e na Europa.

passos mais fortes com vista ao desenvolvimento
tecnológico da construção em Portugal. Conheça >aqui os nosso sócios.

Divulgações dos associados
- Conferência e Feira Internacional de Energia e Águas que decorreu de 25 a 27 de setembro na Feira Internacional de Luanda;
- [SESSÕES de INFORMAÇÃO] - HORIZONTE 2020: Desafio Societal 4 "Transportes Inteligentes, Ecológicos e Integrados”.

Participação da PTPC em Conferências
- The "Construction 2020" team - European Commission -"Innovation in Construction" conference on 21 October 2013, Brussels;
- SB13 Portugal - Plenary Session 2 – In search of resource efficiency, “Environmental Sustainability vs Competitiveness, 31 October 2013, Guimarães;
- 7º Congresso Luso Moçambicano de Engenharia, 14-18 abril 2014, Inhambane/Moçambique.

ATIVIDADES

RoadMap do Projeto reFINE conta com a participação da

Apresentar uma ideia a uma

PTPC
Iniciativa promovida pela ECTP – European Construction Technology

empresa

Platform, o >projeto reFINE visa o desenvolvimento tecnológico para o

Com vista a promover uma melhor

futuro das infraestruturas na Europa. Depois de se associar a este

comunicação entre universidades e

importante “movimento” , a PTPC participou na fase final da elaboração do

empresas, a PTPC apresenta uma

seu documento estratégico, >Building Up Infrastructure Networks of a

proposta simplificada para orientar

Sustainable Europe, The reFINE Roadmap, através de um exercício de

sobre as informação consideradas importantes no processo de apresentação de

priorização de áreas de desenvolvimento associadas aos âmbitos Urban

uma ideia ao ambiente empresarial. Trata-se de um breve >modelo que define as

Mobility, Long Distance Corridors e Hubs.

preocupações essenciais das empresas para viabilizar a análise e avaliação
empresarial de uma ideia.

Estudos que respondem

Grupos de Trabalho

às necessidades da indústria

Com o objectivo de promover a vigilância e previsão tecnológica, de

Tem sido uma preocupação central da PTPC que estudos

identificar oportunidades de investigação, desenvolvimento e inovação

universitários

(IDi), bem como de disseminar o conhecimento na rede da PTPC, os
>grupos de trabalho mantiveram-se em 2013 na seguintes áreas de
conhecimento: GT1 - BIM (Building Information Modelling); GT2 Reabilitação; GT3 - Pavimentos Rodoviários; GT4 - SIC (Sistemas de Informação na Construção); GT5 Barragens; GT6 - QSA (Qualidade, Segurança e Ambiente); GT7 - Geotecnia e Fundações. Novos grupos
encontram-se neste momento em fase de constituição, pelo que oportunamente se comunicará cada

se

aproximem

cada

vez

mais

das

necessidades práticas da indústria e neste sentido
disponibilizou-se no portal da PTPC – Observatório um espaço dedicado à
comunicação de >ideias para o desenvolvimento de teses. Ideias estas que podem
ser originários dos atuais grupos de trabalho da PTPC, das empresas e das própria
universidades.

um dos seus âmbitos.

Observatório Tecnológico da Construção
Encontra-se elaborado a primeira versão de um documento estratégico da PTPC que definirá o âmbito e as principais regras de funcionamento e
participação no processo de gestão de informação do Observatório Tecnológico da Construção. Trata-se de um referencial considerado fundamental para
a sustentabilidade desta iniciativa, bem como para o retorno de conhecimento expectável deste repositório, necessidade esta explicitada numa sessão de
debate realizada no final do ano passado.
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