Se não visualizar corretamente esta mensagem clique >aqui.

fevereiro 2015 | www.ptpc.pt

NOTÍCIAS

GT Reabilitação realizou

2º Encontro PTPC

Sessão Técnica nas JPEE 2014

(Sócios e GT’s)

O Grupo de Trabalho de Reabilitação da PTPC, realizou a
A PTPC realizou mais um Encontro
de Sócios e Membros dos grupos de
Trabalho, no passado dia 6 de novembro, no Porto, na Fundação Manuel
António da Mota.
O evento que registou mais de 70 participantes, contou com a presença de
figuras de topo, dos vários parceiros do setor da construção.
>Programa

sessão técnica “Reabilitação de Edifícios” no âmbito das 5ªs Jornadas Portuguesas de
Engenharia de Estruturas, no dia 27 de novembro, no LNEC.
Esta sessão contou com a participação de mais de 150 pessoas, e visou uma perspetiva
integrada da reabilitação- Visão estratégica do dono de obra; Dinamização da reabilitação,
resposta do regulador; Concretização das intervenções do ponto de vista das construtoras;
Resposta das universidades às necessidades de desenvolvimento; Resposta do Grupo de
Trabalho na ligação à Europa.
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>Programa
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>Apresentações disponíveis na área reservada a sócios PTPC
OUTRAS ATIVIDADES

Órgãos Sociais eleitos para o Triénio

Novos Sócios

2015-2017
Realizou-se, no passado dia 5 de janeiro, a tomada de
posse dos Órgãos Sociais da PTPC, eleitos, para o triénio 2015-2017,
em Assembleia Geral e reunião de Conselho Estratégico de 3 de dezembro
de 2014.

Muito nos honra poder acolher novos
sócios na PTPC. Muito obrigado à CONSULGAL, ao Grupo ELEVO (em substituição da
EDIFER), à Administração do Porto de Lisboa, à PRETENSA, à Politec&ID e à TELHABEL.
Aceda >aqui à lista geral de Sócios

Aceda >aqui à lista dos Órgãos Sociais

AGENDA

4º FÓRUM PTPC

Worshop “Inovação e Sustentabilidade dos

“Motivação das Novas Gerações para a

Pavimentos Rodoviário”

Engenharia Civil”

26 fevereiro 2015 | LNEC

19 março 2015 | LNEC
A PTPC realizará mais um Fórum, durante a manhã do
próximo dia 19 de março, desta vez com o foco na imagem da Engenharia
Portuguesa e nas Novas Gerações de Engenheiros.
Aceda >aqui ao Programa

O GT de Pavimentos Rodoviários realizará, no próximo dia 26 de fevereiro, um workshop,
com o objetivo de partilhar o trabalho desenvolvido no âmbito deste Grupo de Trabalho da
PTPC.
Aceda >aqui ao Programa da Sessão

ATIVIDADES DOS NOSSOS SÓCIOS

Representante do IST Prof. Fernando Branco no
“O Mundo sem Engenharia”

“2nd European Engineers Day”

Vídeo da Ordem dos Engenheiros

O Professor Fernando Branco participou como orador no 2nd European Engineers' Day:

Ordem dos Engenheiros promoveu a realização de um vídeo para

"Mobile Engineers build an Innovative Europe", organizado pelas federações europeias de

melhorar a imagem da engenharia junto das gerações mais jovens, com o

engenheiros (ECEC, FEANI, ECCE) em conjunto com a EFCA, ENAEE, CLGE e CLAIU, em

título "O mundo sem Engenharia".

bruxelas, a 20 de novembro de 2014.
Apresentação >aqui | Vídeo da apresentação >aqui

Veja o vídeo >aqui

Mais informação sobre o evento

Prémio Ricardo Teixeira Duarte
No passado dia 28 de Novembro teve lugar, no
Auditório

do

Laboratório

Nacional

de

Engenharia Civil (LNEC), a entrega do Prémio
Ricardo Teixeira Duarte 2014, uma iniciativa
do LNEC, com o objetivo de dinamizar a modelação numérica do
comportamento sísmico de estruturas junto da comunidade técnica e
científica, assim como dos restantes profissionais ligados ao setor.
>Ver notícia completa

Prémio Mérito Mota-Engil
O Prémio Mérito Mota-Engil, destinado ao diplomado que conclua o
Mestrado Integrado em Engenharia Civil com a classificação mais
elevada, integrado na iniciativa Novos Mestres, que se realiza anualmente
na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) foi atribuído
ao recém diplomado Sérgio Bouça Pereira.
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Sistema Sunbreak
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OUTRAS DIVULGAÇÕES

NTPs Network
Network of National Construction
Technology Platforms

Software de Gestão de rede de água desenvolvido no
LNEC recebe prémio internacional
A International Water Association, em colaboração com a European

A PTPC participa ativamente na rede das Plataformas Nacionais (NTP’s),
membros da ECTP. A Newsletter nº 2 da “Network of National Construction
Technology Platforms”, de dezembro de 2014, editada pela
com um artigo da PTPC – Engª Rita Moura.

PTEC, conta

Water Supply and Sanitation technology Platform, atribuiu ao LNEC o Prémio Inovação em
Projetos de Planeamento pelo Projeto “AWARE-P: from incipient to leading-edge
Infrastructure Asset Management planning in Portugal.
>Ver notícia completa

>Newsletter nº 2

>Sobre a NTPs Network
A

PPA

co-

organiza com
a AdP - Águas

Newsletter ECTP-E2BA

de Portugal a Conferência AcquaLiveExpo 2015, sob o tema “A Água na
Economia Circular”, durante a manhã de 5ª feira, dia 5 de Março.
A conferência tem lugar no quadro da Semana Nacional para o Crescimento

Passou a ser editada a Newsletter ECTP-E2BA, que compila uma seleção de informação

Verde – “Green Business Week”, iniciativa liderada pela AIP-Associação

relativa a Investigação & Inovação no setor da construção.

industrial Portuguesa, a qual terá lugar ao longo dos dias 3 a 5 de Março
de 2015, no Pavilhão do Rio do Centro de Congressos de Lisboa

Esta informação é publicada regularmente também no portal da ECTP no >eNews portal.

(Junqueira).

>ECTP-E2BA Newsletter (Issue 01 - 13/01/2015)

>“Green Business Week”

>ECTP-E2BA Newsletter (Issue 02 – 18/02/2015)
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