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NOTÍCIAS

CLUSTER AEC – Arquitetura, Engenharia e Construção
Foi submetida com sucesso a candidatura da PTPC, ao IAPMEI, no passado dia 24 de julho, para o
reconhecimento enquanto Entidade Gestora de um Cluster de Competitividade para o período de 2015 a 2020 - Cluster AEC,
Arquitetura, Engenharia e Construção.
Para além das organizações que a PTPC já agregava como associadas registou-se uma aderência significativa de outras entidades da
fileira, entre grandes Empresas, PME’s , Entidades do SI&I , Associações Empresariais, Ordens Profissionais e outras Entidades Públicas
e Privadas.
O Cluster AEC assenta a sua estratégia numa missão e visão que privilegiam a aposta na IDI e na internacionalização como principais
motores da competitividade do setor da arquitetura, engenharia e construção que, para o efeito, foram definidos 5 eixos estratégicos:
· Investigação, Desenvolvimento e Inovação
· Internacionalização
· Cooperação e Parcerias
· Qualificação e Competências
· Políticas Públicas
A PTPC agradece muito todo o empenho e colaboração prestados pelas entidades integrantes que foram fundamentais para a solidez e
expressão da proposta submetida.

PTPC NA IMPRENSA

A Presidente da PTPC na
Económico.TV
“Como atrair mais jovens para
uma profissão com 200 mil
oportunidades”

Não haverá qualidade
na construção sem

4º Fórum da Plataforma

engenheiros

Tecnológica Portuguesa
da Construção

A Engª Rita Moura, Presidente da PTPC (em representação da
Teixeira Duarte), deu uma entrevista à Jornalista Madalena

Abril 2015

Queirós, do Diário Económico, para o programa de televisão

Março, Abril 2015

CAPITAL HUMANO.
Para ver a entrevista clique >aqui

AGENDA

Participação da PTPC em

Oportunidades de

vários eventos da

Financiamento para o setor

Plataforma Europeia
No próximo dia 15 de outubro a PTPC participará em vários
eventos da ECTP em Bruxelas:
‒ E2B Brokerage Workshop;
‒ ECTP General Assembly – Eleição dos membros da Direção;
‒ ECTP FA MAT meeting.
>Site ECTP

da construção - Enfoque na
área da eficiência energética e
infraestruturas de transportes
A PTPC colabora na organização deste evento, promovido pelo
GPPQ, que se realiza no LNEC, no próximo dia 10 de setembro.
A sessão objetiva promover a participação nos concursos de 2016
do H2020 e visa o aumento da competitividade deste setor
industrial através da inovação nos seus processos, produtos e
serviços.
Estarão presentes representantes de entidades nacionais que
partilharão casos de sucesso de participação nacional, boas
práticas e orientações para a preparação de propostas ao H2020.
>PROGRAMA | >INSCRIÇÃO (gratuita)

OUTRAS ATIVIDADES

Workshop

Newsletter NTP’s

“Como atingir a

Foi publicada edição Nº 5 da Newsletter

meta de 70% de

da “Network of National Construction

valorização de rcd em 2020?”

Technology Platforms”, editada pela
nossa congénere espanhola - PTEC.

A PTPC participou no workshop realizado pela APA, dia 17 de
junho. Esta sessão teve como objetivo abrir o debate sobre o

>ver Newsletter No.5

“Plano de Ação para os Resíduos de Construção e Demolição

>ver Newsletters anteriores

(RCD)”, promovendo uma reflexão sobre a matéria e registo
de contributos.
Na sequência do seu contributo nesta matéria a PTPC, a
convite da APA, efetuou a comunicação “Fatores críticos de

sucesso/ Propostas de valor”.
>Programa | >Apresentações | Documento Suporte Base
>>

} Cooperação e Parcerias

Plataforma Tecnológica
Polaca da Construção

European Circular Construction
Alliance (ECCA)

A PTPC assina acordo de cooperação com a sua congénere Polaca.
É objeto desta iniciativa as seguintes atividades:

A PTPC integrou, como parceira o Projeto ADVANCECC (23
partners, 5.0 MEU budget, 5.7 EU funding), no âmbito da
Construção Ciscular, submetido pelo Cluster da Construção
da Eslovénia.
A

construção

circular

baseia-se

no

agrupamento

de

atividades e atores do setor da construção, com outras
indústrias (tecnologias verdes, eco-inovadoras, TIC, gestão
de resíduos, setor de energia, imóveis, habitação, turismo) e
com as partes interessadas tais como os municípios e os
atores do conhecimento.



Estabelecimento de consórcios;



Participação em concursos e projetos de investigação;



Intercâmbio de experiências e transferência de conhecimentos;



Matchmaking de NTPs, redes de empresas, clusters e
desenvolvimento de plataformas;



Apoio à internacionalização;



Promoção de soluções de eficiência energética (energia
proveniente de fontes renováveis);



Formação;



Exploração de novos mercados.

>Polska Platforma Technologiczna Budownictwa (PPTB).

> CONSTRUCTION CLUSTER OF SLOVENIA
>>

Novos Sócios
É com muita honra que acolhemos os novos Sócios da PTPC: S&P Clever
Reiforcement Ibérica, Lda. e Teixeira Trigo, Lda.
Aceda >aqui à lista de Sócios da PTPC

ATIVIDADES DOS NOSSOS SÓCIOS

Resíduos de Construção

Conferência "Água

e Demolição (RCD) em

para o
Desenvolvimento -

Seminário da FEUP
O Laboratório de Ensaio de Materiais (LEMC) da Secção de

Pontes e Parcerias nos Países de Língua

Materiais de Construção do Departamento de Engenharia Civil

Portuguesa

(DEC) da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
(FEUP) organiza, no dia 7 de Setembro, o seminário “Resíduos
de Construção e Demolição – Um recurso a valorizar”.
>+Informação

>+In

Teve lugar nos passados dias 7 e 8 de Maio, no Teatro Rivoli, no
Porto, a Conferência "Água para o Desenvolvimento - Pontes e
Parcerias nos Países de Língua Portuguesa", organizada pela PPA e
pela Águas do Porto.

Missão da PPA à Jordânia

Este encontro, reuniu mais de 150 delegados ao longo dos dois

A Parceria Portuguesa para a Água

A Engª Rita Moura participou no “Painel III – Perspetivas e

está

a

organizar

uma

missão

empresarial à Jordânia no âmbito do
“IWA Development Congress 2015”, nos dias 16 a 22 de
Outubro de 2015.
Para além das oportunidades proporcionadas pela própria
programação do IWA Water and Development Congress,
pretendem-se dinamizar sessões bilaterais entre a delegação

dias de discussão e partilha de experiências.

testemunhos empresariais”, em representação da PTPC.
Ver Programa >aqui


resultante desta Conferência >aqui


com

representantes

locais

de

instituições

financeiras

multilaterais e bilaterais. >+Informação

Apresentação da “Carta de Lisboa – Boas práticas em políticas
públicas e regulação dos serviços de abastecimento de água e

portuguesa e entidades governamentais Jordanas; operadores
e potenciais parceiros locais no sector da água, bem como

“Declaração do Porto sobre Água para o Desenvolvimento”,

de saneamento de águas residuais” >aqui


Projeto piloto de reutilização de águas residuais na Cidade da
Praia, através da tecnologia MBR >aqui
Apresentações disponíveis >aqui

LNEC lidera projecto europeu
sobre efeitos das mudanças

Cursos e Workshops no âmbito do Congresso

do clima na água
O Objetivo do Projeto “BINGO - Bringing
INnovation to onGOing water management – a better control
of our future under climate change”, é avaliar os impactos
das alterações climáticas no ciclo integrado da água,
promovendo estratégias de gestão de risco e medidas de

XIII Congresso Latino-Americano de Patologia da Construção

adaptação, numa lógica de redução de vulnerabilidades e de

XV Congresso de Controlo de Qualidade na Construção

acréscimo de resiliência.
Foi o projeto de Investigação e Inovação melhor classificado
entre 40 Consórcios europeus, sendo a primeira liderança

Construção 2015: Congresso Luso-Africano da Construção

>Workshops | >Cursos

portuguesa no H2020 - Desafio Societal 5 - Ação Climática,
com um orçamento de 8 milhões de euros. Liderado pelo
LNEC, sob a alçada da Engª Rafaela Saldanha de Matos, o
projeto envolve 20 parceiros europeus de 6 países, com uma
equipa multidisciplinar de cerca de 80 especialistas.
Mais informação sobre o projeto >aqui

Mais informação sobre o Congresso >aqui

OUTRAS DIVULGAÇÕES

The ECTP-E2BA newsletter

Próximos eventos e Informação sobre H2020

Uma seleção de informações dedicado à Pesquisa e Inovação
para o Setor da Construção e links por tema de todas as

O Programa de Trabalhos de 2016/2017 do Horizonte 2020 será

notícias registado no portal da ECTP.

oficialmente publicado durante o mês de outubro. A participação

Aceda >aqui à newsletter nª6

nos Infodays, conferências e Brokerage Events pode ser uma

Aceda >aqui ao Portal de notícias ECTP-E2B

excelente

DESTAQUES:

preparação de propostas para os tópicos de 2016/2017.

- “PPP information day”, 16 de outubro, Bruxelas >+info
- “Forum 'Building for the future - the Future for Building',

>Próximas Sessões

forma

de

constituir/integrar

consórcios

para

a

22-23 October, Holzkirchen (DE) >+info

Projeto da Comissão Europeia “Resource efficient use of mixed wastes”
O projeto, cujo foco particular incide sobre os RCD tem a duração de 15 meses, prevendo-se a sua
conclusão em abril de 2016. Neste momento a fase 1 do projeto está finalizada, tendo sido produzido um
relatório para cada um dos Estados Membros, onde se analisa a situação da gestão dos resíduos de
construção e demolição em cada um dos países.
>Ver relatórios
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