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NOTÍCIAS

Lançamento dos Grupos

Site do Observatório da PTPC em

de Trabalho da PTPC

desenvolvimento

Os grupos de trabalho da PTPC têm

Encontra-se em desenvolvimento o site do

por objeto promover a atividade de

Observatório Tecnológico que suportará o

vigilância e previsão tecnológica, a

Processo Partilhado de Vigilância Tecnológica da

identificação de oportunidades de investigação,

Construção. Está prevista a sua abertura oficial para os associados durante

desenvolvimento e inovação (IDi) e a disseminação do

o próximo mês de Novembro.

conhecimento na PTPC. Os Grupos de Trabalho são abertos por
proposta de sócios sob o parecer do Conselho Estratégico da
PTPC. Desde julho deste ano foram abertos 5 Grupos de
Trabalho:

PTPC na Plataforma Europeia

GT n1 – BIM

A PTPC tornou-se membro efetivo da ECTP –

GT n2 - Reabilitação

European Construction Technology Platform, no

GT n3 - Pavimentos Rodoviários

passado mês de agosto.

GT n4 - Sistemas de Informação na Construção
GT n5 - Barragens
Partilha-se no portal da PTPC as respetivas fichas com a
definição das linhas orientadoras, objectivos, membros bem
como o calendário de ações para o primeiro ano de atividade.

A ECTP tem como missão desenvolver novas
estratégias coletivas de IDI que impulsionem a competitividade do setor da
Construção europeu e respeitem as necessidades da sociedade bem como
as alterações ambientais. »ver mais

AGENDA

Debate Relacionamento

BIM – Workshop em novembro

Universidades-Empresas

O Grupo de Trabalho BIM, criado no âmbito da
PTPC e o BIMFórum Portugal irão promover

A PTPC vai promover no próximo dia

1ºWorkshop Nacional BIM subordinado ao tema

13 de novembro, no LNEC, um debate
sobre os novos relacionamentos entre
as Universidades e Empresas de Construção, por forma a se
responder aos atuais desafios dos setor. No evento, as
universidade e as empresas apresentarão as suas experiências,
visões bem como as suas propostas.

Reunião Observatório Vigilância da Tecnológica
A PTPC vai promover no dia 6 de dezembro, das 10h às 17h, na
Universidade de Coimbra, uma reunião de trabalho sobre o
Observatório de VT. Nesta reunião será divulgado em detalhe os

“BIM em Portugal: O estado da arte e o futuro”
que se realizará, no dia 28 de novembro de 2012, pelas 9 horas, no
LNEC, em Lisboa. É objetivo divulgar o papel de destaque que o BIM
(Building Information Model) tem vindo a assumir ao longo de todo o
ciclo do empreendimento de construção a nível internacional. »ver mais

2º Fórum PTPC
A PTPC vai promover no dia 17 de janeiro de 2013 pelas 14 horas, no
Grande Auditório do LNEC, uma

sessão aberta na qual irá ser

apresentada a atividade desenvolvida ao longo do ano.

pressupostos do Observatório e as formas de o alimentar e
consultar.

ATIVIDADES

PTPC no XIX Congresso da

Projeto ECOSOIL

Ordem dos Engenheiros

A PTPC apoiou a candidatura do Projeto ECOSOIL - Ativação Alcalina de

A PTPC, pela sua presidente Rita Moura,
apresentou uma comunicação, sobre o
tema “A cooperação Tecnológica na
Construção” no XIX Congresso da Ordem dos Engenheiros
realizado no dia 19 de outubro.

Resíduos Industriais para Melhoramento de Solos, no âmbito do 7º
Programa Quadro.
Este projeto é liderado pela FEUP com mais 9 entidades. O principal
objetivo do projeto é investigar o melhoramento dos solos por ativação
alcalina de cinzas volantes (FA) com vantagens competitivas nas
tecnologias de Jet Grouting e Deep Soil Mixing.

Sessões Abertas PTPC

PTPC e PTEC estreitam relações

No passado mês de junho realizaram-se

Nas Sessões Abertas da PTPC em Lisboa,

as Sessões Abertas PTPC 2012 - “PTPC

contamos com a presença de Ricardo Cortés,

ao serviço da construção - Cooperação e

secretário geral da congénere espanhola, PTEC,

Desenvolvimento Tecnológico” no Porto e
em Lisboa, tendo sido ocasião para debate sobre a importância

tendo em encontros paralelos permitido
Identificar oportunidades de ações conjuntas. »ver mais

das iniciativas colaborativas, pela partilha de meios e riscos e na
redução (aceleração) dos prazos para a obtenção de resultados.

OBSERVATÓRIO

Diretório IDI Construção –

Conteúdos selecionados que marcam o presente e o

quem é quem

futuro da construção

A iniciativa de criação de um Diretório
IDI, com a identificação dos agentes
nacionais de promoção e suporte do
IDI da construção em Portugal continua em curso, passando a
ser uma nova componente do Observatório Tecnológico da PTPC.

A seleção de conteúdos com valor e utilidade para os associados é o grande

»ver mais

desafio que nos é colocado, mas que será ultrapassado pela colaboração de
todos, promovendo uma parceria em maior escala. »ver mais
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