outubro 2015 | www.ptpc.pt

NOTÍCIAS

PTPC eleita para membro do Steering Committee (SC) da ECTP
A Presidente da Plataforma Tecnológica Portuguesa da Construção, Engª Rita Moura, foi eleita para
membro do Steering Committee da ECTP – European Construction Technology Platform durante a
Assembleia Geral daquele organismo, que decorreu em Bruxelas no passado dia 15.
Nesta Assembleia Geral realizou-se a eleição do Presidente - Emmanuel Forest, Vice Presidente do
Grupo Bouygues, para além da nomeação do Tesoureiro (Ilari Aho) e dos membros do Steering Committee. De acordo com o
regulamento interno desta associação, o Steering Committee é composto por 30 membros, dos quais 15 representam a Indústria
(categoria A), 8 representam Organizações de Investigação (categoria B), 4 representam PME’s (categoria C) e os restantes 3
representam Outras Organizações (categoria D). É precisamente nesta categoria D que se insere a nomeação da Presidente da PTPC. O
mandato será de dois anos.
>ver site ECTP | >apresentação da PTPC

} IMPRENSA

“Plataforma Tecnológica Portuguesa da Construção na Europa”, 27 out 2015
“Rita Moura Integra Steering

Commitee da SCTP”, 27 out 2015

“Rita Moura eleita membro do Comité de Direcção da PTEC”, 29 out 2015

H2020 InfoDay on

Cooperação com outras NTP’s

Research PPPs
A

PTPC

participou

A PTPC assinou recentemente acordos de cooperação com as
nesta

sessão,

seguintes Plataformas:

organizada pela Comissão Europeia, que se realizou em
Bruxelas no passado dia 16 de outubro.

Dinamarca - InnoBIG

| Itália – PTIC |

Alemanha - GCTP

A sessão teve como objetivo dar a conhecer as actividades em
curso, a apresentação das calls 2016-2017, apresentação de
ideias e oportunidades de networking.
O novo programa da UE para a Investigação e Inovação para
2014-2020 será implementado através de convites abertos no
âmbito do Horizonte 2020.
O primeiro programa de Trabalho para 2014-15 do Horizonte
2020, publicado em 11 de Dezembro de 2013, prevê cerca de
€ 1,45 biliões de euros para as PPPs.
Mais informação >aqui

Conselho Estratégico da PTPC
Realizou-se a reunião do Conselho Estratégico da PTPC, referente ao 3º trimestre de
2015 no passado dia 1 de Outubro.
A PTPC agradece a disponibilidade e o excelente acolhimento da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) para a
realização desta reunião nas suas instalações.

AGENDA

Apresentação do “Caderno de Síntese Tecnológica - Reabilitação de
Edifícios”
Terão lugar, em Lisboa e no Porto, nos dias 15 e 17 de Dezembro de 2015, as conferências de
apresentação do Caderno de Síntese Tecnológica (CST) do GT de Reabilitação da PTPC.
Em Lisboa o evento realiza-se na Sede do Banco de Portugal, na antiga Igreja de
S. Julião, no dia 15 de Dezembro às 16h30.
No Porto o evento realiza-se no Auditório do Palácio da Bolsa, no dia 17 de
Dezembro às 16h30.
O CST da Reabilitação é coordenado pelo Prof. Vasco Peixoto de Freitas da FEUP, tem o contributo de cerca
de 30 autores e destina-se a fundamentar, do ponto de vista técnico e económico, dinâmicas de reabilitação
de edifícios de uma forma integral, inteligente e adequada à realidade Nacional.

OUTRAS ATIVIDADES

Rede das Plataformas

Novos Sócios

Europeias
Artigo da PTPC, sobre o

É com muita honra que acolhemos os novos Sócios da PTPC

Cluster AEC na Newsletter
das NTP’s

 Eixocardinal,Lda., Fiscalização
Topográfica de Projectos

Foi publicada edição Nº 6 da Newsletter da “Network of
National Construction Technology Platforms”, editada pela
nossa congénere espanhola - PTEC.

 Instituto Superior de
Engenharia de Lisboa

Esta edição inclui o artigo produzido pela PTPC, “Cluster AEC
- Arquitetura, Engenharia e Construção”.

>ver Newsletter No.6 |

>ver Newsletters anteriores

Aceda >aqui à lista de Sócios da PTPC

ATIVIDADES DOS NOSSOS SÓCIOS

Simpósio
“Tarefas e Funções Futuras da Engenharia Civil: Sustentabilidade
e Energia”
O Simpósio será realizado na Universidade do Porto, em 5-6 de novembro 2015 e abordará temas e subtemas relacionados com:






Energia e construção;
Inovação na Construção;
Engenharia Civil Sustentável;
Construir para as gerações futuras.

O Simpósio está a ser organizada pelo Instituto da Construção, na Faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto, em cooperação com a AECEF - Associação Europeia das Faculdades de Engenharia.
Mais informação sobre o evento >aqui

Seminários

Ordem e CONFEA

“Isolamento Sísmico de Edifícios”

Ratificam Acordo de

Pádua | 5 e 6 novembro 2015

Reconhecimento

“Dispositivos estruturais para

Profissional em Portugal

Pontes”
Pádua | 26 e 27 novembro 2015
A FIP Industriale, representada em Portugal pela empresa
PRETENSA, está a organizar duas sessões, sobre Proteção
Sísmica, que decorrerão durante o mês de Novembro, em
Pádua, Itália.

No dia 28 de outubro, a Ordem dos Engenheiros (OE) e a sua
congénere brasileira, o Conselho Federal de Engenharia e
Agronomia

do

Brasil

portugueses

ratificam

o

Termo

de

e

brasileiros

anteriormente

firmado,

numa

cerimónia que tem lugar em Lisboa, pelas 17h30, no Auditório
da Sede da OE.

Mais informação sobre as sessões >aqui

(CONFEA),

Reciprocidade total no reconhecimento mútuo dos Engenheiros

>ver notícia completa

Sociedade Portuguesa de Geotecnia (SPG) elabora
Inquérito sobre RCD
No âmbito das atividades do “GT1 - Promover a utilização de
materiais não tradicionais em aterros e camadas estruturais” da
Comissão Portuguesa de Geotecnia nos Transportes (CPGT) da Sociedade Portuguesa de Geotecnia (SPG) foi elaborado um questionário,
que pretende identificar a disponibilidade nacional de RCD (Resíduos de Construção e Demolição), de modo a ser elaborada uma base
de dados o mais completa possível e acessível a produtores e utilizadores destes materiais.
O questionário, dirigido às entidades potencialmente produtoras/utilizadoras de agregados de Resíduos de Construção e Demolição
(RCD), pretende recolher informação relativa aos anos de 2011; 2012; 2013 e 2014.

A SPG apela à colaboração preenchendo o questionário, disponível até ao próximo dia 10 de novembro.
Aceder ao questionário >aqui

OUTRAS DIVULGAÇÕES

Próximos eventos e Informação sobre
H2020
The ECTP-E2BA newsletter
Uma seleção de informações dedicado à Pesquisa e Inovação
para o Setor da Construção e links por tema de todas as
notícias registado no portal da ECTP.
Aceda >aqui à newsletter nª8

NMP Public-Private Partnerships Infoday: Factories of

Aceda >aqui ao Portal de notícias ECTP-E2B

the Future (FoF); Energy Efficient Buildings (EEB);

} DESTAQUES

Sustainable Process Industry (SPIRE)
6th European Transport Research

Porto (AEP, 03/11) >+info

Conference TRA2016
“MOVING

FORWARD:

Solutions

for

Innovative
Tomorrow's

Mobility”
É o evento, na área da investigação em transportes,mais
importante da Europa, reunindo de dois em dois anos os
investigadores,

peritos,

"Horizonte

indústria

e

decisores

AMANAC Standardization Workshop and EeB CA2
Training: Introduction to

Preparação

Assessment - EU project
AMANAC and EeB CA2
novembro

de

propostas em colaboração"
que será comunicado a quem for selecionado para participar.
>+info



2 de Novembro, para o evento no Porto



6 de Novembro, para o evento em Lisboa

European Technical

de

-

A participação é gratuita mas requer inscrição prévia até:

políticos. >+info

6

2020

5 de Novembro no Porto e 10 de Novembro em Lisboa, em local

Varsóvia,18 -21 de abril 2016

principais

Formação

>Próximas Sessões

2015

>+info

BIM International Conference 2015
1 dezembro (Porto), 3 e 4 dezembro (Madrid) 2015
O BIMMI – BIM Management Institute organizará em Dezembro de
2015 e pelo terceiro ano consecutivo, o BIM International Conference
(BIC), com o tema “Colaboração, também entre países”, a acontecer
no Porto e em Madrid.
Condições especiais para entidades sócias da PTPC, saiba mais >aqui
Toda a informação sobre a conferência >aqui

Todos os números das Colocações 2015 em
Engenharia Civil – O início da recuperação?
Ver estatística (1ª Fase) >aqui
Ver gráfico resumo (2ª Fase) >aqui
Ver estatística (3ª Fase) >aqui

Se é associado e não tem acesso à área reservada do Site PTPC, agradecemos que solicite credenciação para geral@ptpc.pt

PLATAFORMA TECNOLÓGICA PORTUGUESA DA CONSTRUÇÃO | WWW.PTPC.PT | TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

®

