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NOTÍCIAS

GT de Reabilitação da PTPC publica “Caderno de Síntese Tecnológica (CST) de Reabilitação
de Edifícios”
Com o propósito de contribuir para o diagnóstico da situação, propor medidas e preconizar o caminho a seguir, o Grupo de Trabalho de
Reabilitação da PTPC desenvolveu este documento, tendo em conta a necessidade de
quantificar necessidades e investimentos, propondo medidas de caráter económico e
financeiro, refletir sobre o quadro regulamentar, bem como alertar para preocupações de
âmbito tecnológico e de durabilidade das soluções.
Mais informação sobre a publicação >aqui
Para encomenda da publicação deve ser preenchido o impresso disponível >aqui e
enviado ao Instituto da Construção para o endereço ic@fe.up.pt

Sessões de Lançamento e apresentação do CST
No passado dia 15 de dezembro, na sede do Banco de Portugal, em Lisboa, a
PTPC realizou a sessão de lançamento da publicação “Caderno de Síntese
Tecnológica (CST) de Reabilitação de Edifícios - uma reflexão sobre a estratégia
para o sector”, que contou com a presença do Sr. Secretário de Estado Adjunto e
do Ambiente – Prof. José Neves.
No dia 17 de dezembro foi efetuada a apresentação do “Caderno de Síntese Tecnológica de Reabilitação de Edifícios”, no Porto, no
Palácio da Bolsa.

Presença do Secretário de Estado Adjunto e do Ambiente
O encerramento esteve a cargo do Senhor Secretário de Estado Adjunto e do Ambiente – Prof. José Neves
que revelou que a “A reabilitação é uma prioridade para este Governo” e que “O novo Governo já está a criar
um Fundo Nacional de Reabilitação Urbana, que se destina a apoiar financeiramente as obras nesta área”.
Salientou a existência de “plataformas que agregam empresas e que, não necessariamente numa base

lucrativa, têm por objetivo promover a geração e a circulação do conhecimento orientado para a inovação e,
assim proporcionar mais competitividade das empresas na economia nacional” e que “Juntar todos estes
agentes à mesa – empresas, universidades, ordens e entidades da mesma fileira – é um marco de inteligência competitiva, indispensável
para quem pretende subir nas cadeias de valor”
Mais informação sobre as sessões >aqui

Artigos de Imprensa sobre a Sessão de lançamento do CST
Jornal Construir – “GOVERNO VAI DEFINIR MODELO DE FUNDO PARA REABILITAÇÃO” ,
Dinheiro Vivo – “Especialistas pedem plano estratégico para a reabilitação”,

16 dez 2015

Dinheiro Vivo – “Governo vai criar Fundo Nacional de Reabilitação Urbana”,

16 dez 2015

Expresso – “Governo vai criar Fundo Nacional de Reabilitação Urbana”,

16 dez 2015

15 dez 2015

Idealista – “Reabilitação Urbana – Governo vai criar fundo nacional para apoiar obras”,

16 dez 2015

Jornal de Negócios – “Especialistas defendem existência de plano estratégico para a reabilitação

em Portugal”, 16 dez 2015
Magazine Imobiliário – “PTCP reflecte sobre a reabilitação de edifícios”,

17 dez 2015

O Instalador – “PLATAFORMA PORTUGUESA PARA A CONSTRUÇÃO APRESENTOU CADERNO SOBRE O SECTOR”,
Observador – “Governo vai criar Fundo Nacional de Reabilitação Urbana”,
TVI24 – “Governo vai criar Fundo Nacional de Reabilitação Urbana”,

15 dez 2015

15 dez 2015

Vida Imobiliária – “Governo cria fundo de reabilitação urbana”, 16 dez 2015

16 dez 2015

Grupo de Trabalho LEAN na Construção

Conselho

Este GT, coordenado pela Mota-Engil tem a missão de promover uma
ampla discussão e consolidação de conceitos Lean
na Construção, assim como a divulgação de
abordagens

e

práticas,

contribuindo

para

a

Estratégico da PTPC

consciencialização dos intervenientes da fileira da
construção

nas

novas

oportunidades

para

promoverem a eficiência nas suas atividades e

Realizou-se a reunião do Conselho Estratégico da

negócios.

PTPC, referente

O GT propõe-se desenvolver as seguintes atividades no ano de 2016:
Análise do Estado da Arte & Benchmarking;Estudo de Ineficiência da
Indústria; Boas práticas e Metodologias Lean Construção; Seminários;
Estabelecer Programas de Cursos; Guia Prático.

ao 4º trimestre de 2015 no passado dia 3 de
dezembro.
A PTPC agradece a disponibilidade e o excelente
acolhimento da COBA para a realização desta
reunião nas suas instalações.

AGENDA

5º Fórum PTPC
“Investimento Público Responsável e
Inovador”
31 março, LNEC, 14h30
A PTPC vai, mais uma vez, reunir um painel de especialistas para discussão do tema que aborda a contratação pública e os seus
impactos económicos e sociais.
Esta sessão contará, na sua primeira parte com a apresentação das atividades da PTPC, realizadas no último ano e as perspetivas a
curto prazo e com uma apresentação de especialista sobre contratação pública. Na segunda parte do evento realiza-se a mesa
redonda, com o mesmo tema do Fórum, que contará com a presença dos vários representantes dos intervenientes do processo de
contratação pública – Especialista na matéria, Dono de Obra, Instituto Regulador, Indústria, Serviços, PTPC e LNEC.
Em breve será divulgado o programa detalhado em www.ptpc.pt

Inscrições para geral@ptpc.pt

OUTRAS ATIVIDADES

Publicação do Relatório Tecnológico (RT/02/2015) pelo GT Pavimentos Rodoviários
Estudo do Comportamento de Solos Lateríticos para Aplicação em Camadas de
Pavimentos Rodoviários
O Grupo de Trabalho de Pavimentos Rodoviários da PTPC publicou mais um Relatório Tecnológico. É um
relatório que agrega a informação mais relevante obtida da compilação de informação efetuada no
âmbito de uma tese de mestrado, e tem como principais objetivos divulgar a importância dos solos
lateríticos e da realização de estudos de investigação e desenvolvimento (I&D), em especial para as
empresas portuguesas.
As autoras são a Engª Sónia Dutra e a Engª Cecília Vale da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.
O documento está disponível na área reservada a sócios do site da PTPC >aqui

Assembleia Geral da PTPC

Newsletter NTP’s

Realizar-se no próximo dia 31 de março, de

Foi publicada a edição Nº 7 da Newsletter

manhã a 7ª Assembleia Geral da PTPC, no

da “Network of National Construction

LNEC (aprovação do Relatório e Contas 2015, Orçamento para

Technology Platforms”, editada pela nossa

2016, Plano de Atividades 2016 e Valores de Quotas)

congénere espanhola - PTEC.
>ver Newsletter No 7 >ver Newsletters anteriores

Participação da PTPC no
Steering Committee da
ECTP - 1ª reunião em

Novos Sócios
É com muita honra que acolhemos os novos Sócios da PTPC:
APPII Associação Portuguesa de Promotores e Investidores

Bruxelas – 4 nov 2015

Imobiliários

A Presidente da PTPC participou na 1º reunião, após a eleição do

Aceda >aqui à lista de Sócios da

Steering Committee (SC) da ECTP, na qual foram atribuídas as

PTPC

funções dos vários grupos de trabalho.
A PTPC integrou o “Vision Group” da ECTP com a missão de
preparar a Visão Estratégica da ECTP para 2040.

ATIVIDADES DOS NOSSOS SÓCIOS

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

Temas:
TEMA A – QUALIDADE DO PATRIMÓNIO CONSTRUÍDO
Promoção da qualidade, Reabilitação das construções, Gestão patrimonial, exploração e
manutenção e Riscos naturais e património construído
TEMA B – AMBIENTE, SOCIEDADE E ECONOMIA
Uso eficiente de recursos, Economia circular, Conforto e saúde e Internacionalização e cooperação
TEMA C – INOVAÇÃO NA CONSTRUÇÃO E NA REABILITAÇÃO
Instrumentos para a inovação, Gestão e tecnologias da informação, Produtos e tecnologias
construtivas e Construção inteligente e sustentável.
Para além de sessões dedicadas à apresentação das comunicações subordinadas aos três temas descritos, está previsto no programa
técnico do Encontro a realização de Conferências, Mesas Redondas, um Seminário Industrial e uma Exposição Técnica.
Toda a informação sobre o evento em : http://qic2016.lnec.pt



Seminário “Estado de Arte de Obras
Geotécnicas Especiais”, 7 abril 2016 +info

“Water,

 V Jornadas FICAL - Fórum

Energy

and

the

Zero

2016
Waste

Society”, 29 fev-2 março 2016, Lisboa

Ibérico da Cal, 23-25 maio 2016 +info
 II Encontro Luso-Brasileiro,

WEX Global



+info
Green Business Week 2016 – Semana Nacional para o



27-29 setembro 2016 +info

Crescimento Verde”,1 a 3 de março 2016, Lisboa +info
3th IWA Leading Edge



Conference

on Water and

Wastewater Technologies, 13-16 Junho 2016, Jerez de
laFrontera + info



Adapting

Materiais Ecoeficientes e

to Climate Change -

Water, Waste and other local infrastructure,

Reciclagem, 18mar 2016 +info

21-22junho 2016, +info

OUTRAS DIVULGAÇÕES

6th European Transport Research Conference TRA2016
“MOVING

FORWARD:

Innovative

Solutions

for

Tomorrow's

Mobility”
Varsóvia,18 -21 de abril 2016
É o evento, na área da investigação em transportes,mais importante da Europa, reunindo de dois
em dois anos os principais investigadores, peritos, indústria e decisores políticos.
>Programa | >+info | >Inscrição
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