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NOTÍCIAS

Cluster AEC – Arquitetura, Engenharia e Construção reconhecido pelo Ministério da
Economia
O Cluster AEC – Arquitetura, Engenharia e Construção,
apresentado pela Plataforma Tecnológica Portuguesa da
Construção – PTPC, foi um dos 20 clusters reconhecidos pelo
Ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral na cerimonia
de apresentação do Programa Interface.
>Documento reconhecimento
>Comunicado de imprensa

Presidente do Cluster AEC - Arquitetura, Engenharia e
Construção recebe Prémio TEKTÓNICA Engenharia 2017
A Presidente do Cluster AEC - Arquitetura, Engenharia e Construção e da Plataforma Tecnológica
Portuguesa da Construção (PTPC), Engª Rita Moura, recebeu, durante a cerimónia que decorreu na
FIL em 4 de maio passado, o Prémio TEKTÓNICA Engenharia 2017 atribuído pela Ordem dos
Engenheiro e pela TEKTÓNICA.
Este prémio distingue personalidades que se destacam pelo seu inegável contributo para o
reconhecimento da Engenharia Portuguesa.
>Comunicado de Imprensa

Conselho Estratégico da
PTPC/Conselho Técnico
Científico da PTPC
Realizou-se a última reunião do ano do
Conselho Estratégico da PTPC correspondente ao 4º trimestre de
2016, em 7 de dezembro. Esta corresponde também à última
reunião deste órgão com esta denominação.

13.º Encontro
Nacional de
Inovação COTEC
“Explorar a
Economia Circular”
A PTPC participou na

Realizou-se a 1ª reunião do Conselho Técnico Científico da PTPC,
correspondente ao 1º trimestre de 2017 no passado dia 8 de março.
A alteração da designação deste órgão consultivo da PTPC, assim
como o número de representantes resulta da alteração dos Estatutos

exposição patente no dia do evento com a mostra de dois
projetos:
‒

>resumo do projeto

da associação cujo registo notarial data do dia 16 de janeiro de
2017.

>Órgão Sociais da PTPC

>Estatutos alterados

Pavimentos Rodoviários Eco-Eficientes (ELEVO/U.MINHO)

‒

Projeto Agregates 3r´s (SECIL/IST)

>resumo do projeto

Realizou-se a Assembleia Geral da PTPC, no

Sessão de Apresentação do Cluster AEC –
Arquitetura, Engenharia e Construção

dia 17 de março, pelas 11 horas, na qual foi

A Comissão Executiva da PTPC apresentou, em linhas gerais,

Assembleia Geral da PTPC
aprovado o Relatório de Atividades e Contas de
2016, o Plano de Atividades e o Orçamento
para 2017.
Documentação disponível na área reservada a
Sócios >aqui

numa sessão de apresentação aos seus associados e contando
com a

presença de alguns convidados,o projeto do

Cluster AEC, abordando genericamente o Plano de alção
a desenvolver no âmbito deste.
>Programa | >Apresentação

Semana da Reabilitação

ECTP Conference
Realizou-se em Bruxelas em

Urbana

17-18 Novembro de 2016

A PTPC esteve representada, pela
Engª Rita Moura na Conferência
“Reabilitação estrutural de edifícios”, dia 31 de março, na mesa

Fotos e apresentações >aqui

redonda de debate sobre a “A visão da engenharia e da
Arquitetura”.

I3 - Investment and Innovation Incentives
Helping you certify your

Informação >aqui

Construction Day
2017

business

Sessão

organizada

pelo

A Engª Rita Moura, em representação da PTPC, participou no

CONSTRUCT (Instituto de I&D em Estruturas e Construção da FEUP

evento promovido pela Deloitte (21 de abril de 2017), onde foi

no passado dia 11 de maio.

discutido a importância e impacte da inovação e do processo de
investigação

e

desenvolvimento

(I&D)

na

melhoria

do

desempenho das empresas.

A PTPC esteve representada, pela Engª Rita Moura, no debate da
sessão especial da tarde sobre o tema “Challenges, Opportunities

Apresentação >“A inovação como vantagem competitiva das

and Emerging Issues in R&D&I in Structural and Construction
Engineering”, na qual teve lugar também uma Palestra do

empresas”

Secretário Geral da Plataforma Europeia da Construção (ECTP),
Alain Zarli.

Novos Sócios
É com muita honra que acolhemos os novos Sócios da PTPC:

‒

Associação Nacional para a Qualidade nas Instalações Prediais

‒

A400, Projetistas e Consultores de Engenharia,Lda.

‒

ITeCons - Instituto de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico para a Construção, Energia, Ambiente e Sustentabilidade

‒

Lean Academy Portugal

‒

SIPCA, Consultores de Engenharia, S.A.

‒

TPF Planege Cenor - Consultores de Engenharia e Gestão, S.A.

Aceda >aqui à lista de Sócios da PTPC

ECTP Newsletter

Reuniões em Bruxelas

Em destaque

Realizaram-se recentemente as seguintes reuniões em Bruxelas:



New Members joining ECTP



European Commission's Common

‒

Advisory Group (ADVG) – 10 abril

‒

Steering Comitte (SC) – 11 abril

‒

Energy Efficient Buildings (E2B) – 16 maio

‒

Materials & Sustainability (M&S) – 16 maio



2017 Impact Workshop on the cPPPs in Horizon 2020

‒

Heritage & Regeneration (H&R) – 18 maio



Energy savings: 236 buildings aim for the best progression by

‒

General Assembly ECTP (GA) - 13 junho

‒

Active Ageing & Design (AA&D) – 13 junho

‒

Infrastructure & Mobility (I&M) – 13 junho

Dissemination Booster - take advantage of the new service


Energy Efficiency and Indoor Climate in Buildings is out!
Edition of 01 June 2017

2020


CONSTRUCT DAY 2017 (Portugal, FEUP)



Industrial Innovation Info Days 2017 (Brussels, 3-4 October) Save the date!

Ver <aqui

C

Network of NTP’s - Newsletter
Foi publicada a edição Nº 10 da Newsletter (dezembro 2016) da “Network of National Construction
Technology Platforms”, editada pela nossa congénere espanhola - PTEC. Que inclui um artigo da PTPC
“Art lean construction”.
Ver Newsletter Nº 10 >aqui

Network of NTP’s - Reuniões
Realizaram-se duas reunião via plataforma Webex, da rede das National Platforms, dia 21 de março e 27
junho passados.

AGENDA

Conselho Técnico Científico da PTPC -5 de julho de 2017
Realiza-se a reunião correspondente ao 2º Trimestre de 2017, do Conselho Técnico Científico da PTPC no próximo
dia 5 de Julho, às 14h30.
A reunião decorrerá em Lisboa (LNEC) e no Porto (FEUP) por videoconferência.
>Órgão Sociais da PTPC

ATIVIDADES DOS NOSSOS SÓCIOS

1º Encontro Nacional

Open Day LNEC
O LNEC promoveu a 2ª edição do

de Canalizadores

“Open

9 de junho, Aveiro

Day

dos

Laboratórios

do

LNEC”, no passado dia 6 de junho,
o tema “Contribuição dos
laboratórios para a confiança na
construção”.
com

Após o Workshop durante a manhã,
os

participantes

tiveram

a

possibilidade de visitar as diferentes
unidades

laboratoriais

do

LNEC

durante a tarde, entre outros eventos associados.

A Associação Nacional para a
Qualidade

nas

Instalações

Prediais - ANQIP realozou no passado dia 9 de Junho, na
Universidade de Aveiro e em colaboração com esta
entidade,

o

1º

ENCONTRO

NACIONAL

DE

CANALIZADORES.
Informação >aqui

Informação do evento >aqui

Webinars Técnicos

Lean Summit Portugal

Com o objetivo da partilha de
informação tecnica, a Hilti
promove a realização de regular de webinares técnicos (de cerca
de 45 minutos), moderados por especialistas que disponibilizam
os seus conhecimentos técnicos e práticos sobre diversos
assuntos.

A Lean academy Portugal realizou,
em parceria com o ISEL o evento que decorreu durante 3 dias (30,
31 de maio e 1 de junho) em Lisboa.
Informação >aqui

Informação mais detalhada e agenda das sessões >aqui

EOSD2017
First European Conference
on OpenSees

Projeto GELCAD
O projeto GELCLAD tem como objetivo
desenvolver um novo sistema de
isolamento externo modular para
edifícios, usando um produto feito de
um painel compósito ecológico com
núcleo de nano-aerogel, fino, leve, fácil de manusear, durável,
a preços acessíveis e especialmente concebido
para reabilitação.
Toda a informação >aqui

O Open System for Earthquake
Engineering Simulation (OpenSees) é uma estrutura de
software para simular a resposta sísmica de sistemas
estruturais e geotécnicos.
Esta conferência teve como objetivo dar uma visão geral sobre
os últimos desenvolvimentos feitos no framework OpenSees,
bem como apresentar algumas pesquisas e resultados práticos
em que o OpenSees desempenha
um papel importante.
Iinformação >aqui

OUTRAS DIVULGAÇÕES

Certificação Investor Ready Energy Efficiency™ (IREE)
A certificação Investor Ready Energy Efficiency™ (IREE™), disponibilizada pelo Investor
Confidence Project (ICP), representa o estado da arte das ferramentas de-risking para o
investimento em projetos de eficiência energética, através de processos de
standardização sustentados na utilização dos protocolos ICP.
A certificação IREE™ assenta na acreditação de profissionais que aplicam os protocolos ICP, vai agora ser expandida na Europa para os
setores da indústria, iluminação pública, e redes urbanas de frio e calor.
Esta expansão, que recentemente recebeu o apoio do programa Horizonte 2020 foi oficialmente apresentada durante a Semana
Europeia da Energia Sustentável, em junho de 2017.

Prémios Inovação na Construção
Categorias – Empresas, Equipamentos, Materiais e Produtos
O Jornal Construir, a revista Anteprojectos e o site Projectista.pt, voltam a apostar
na divulgação das boas práticas e na promoção do esforço e empenho das empresas
no desenvolvimento de Materiais e Equipamentos que sejam uma mais-valia para o
sector e que representem um forte avanço na vertente da Inovação.
Este prémio visa premiar as empresas mais inovadoras, materiais, equipamentos e produtos.
Estão abertas as inscrições até 30 de junho de 2017.
Os resultados serão divulgados apenas durante a cerimónia de entrega de prémios, que decorrerá no dia 06 de Julho 2017, na sede
da Ordem dos Engenheiros, em Lisboa.
Toda a informação >aqui

Melhor tese de doutoramento do mundo em alvenaria é da UMinho
O trabalho de doutoramento com o título “Seismic retrofit of masonry-to-timber connections
in historical constructions”, desenvolvido por Susana Moreira e sob orientação de Luís Ramos
e Daniel Oliveira, ambos da Escola de Engenharia da Universidade do Minho (UMinho), ganha
o prémio ‘Melhor Dissertação de Doutoramento‘, atribuído pela ‘The Masonry Society’ dos
Estados Unidos da América.
O trabalho de Susana Moreira aborda “de forma pioneira o comportamento sísmico da ligação entre as paredes
de alvenaria e os pavimentos de madeira em edifícios antigos construídos principalmente durante o século XIX e o início do século
XX”.

Aluna da EEUM Ganha Prémio Internacional na Techtextil de Frankfurt
Luani Costa, Mestre em Construção e Reabilitação Sustentável pela Universidade do Minho, venceu um dos
prémios do 14º Concurso para estudantes “Textile Structures For New Building” da feira Techtextil 2017 –
International Trade Fair for Technical Textiles and Nonwovens.
Se é associado e não tem acesso à área reservada do Site PTPC, agradecemos que solicite credenciação para geral@ptpc.pt
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