
 

REPORT DOS GRUPOS TRABALHO 

NR.     DATA                       DESIGNAÇÃO DO GT 

Junho 2015 22-09-2015 GT Reabilitação 
 

 

 

ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

Da ata da reunião de 22-09-2015: 
 

1. Ponto de situação sobre o caderno de síntese tecnológica (p/ comissão 

editorial) 

VF propôs que todos os coordenadores de capítulo lhe enviassem as versões finais até 
dia 7 de Outubro. De 7 a 14 de Outubro VF faria uma compactação e uniformização do 
texto para que dia 14 fosse enviado para todos um “Draft 0” do CST. Haveria depois 2 
semanas para apreciação e ajuste, antes de enviar o documento para a gráfica, para 
posterior divulgação. 
 
Em relação à forma de distribuição do documento na sessão VF informa que irá pedir a 
uma tipografia com a qual costuma trabalhar o orçamento para impressão de 100 e de 
500 exemplares com capa a 4 cores, cerca de 80 páginas em frente e verso.  
VF refere ainda que se se tratar da impressão de 100 exemplares poderá eventualmente 
ser suportada pelo Laboratório de Física das Construções (LFC) da FEUP. 
JB propõe que, se a verba for razoável, todas as instituições com assento no GT dividam 
entre si a despesa correspondente à impressão do documento. 
 
RM sugere que seja solicitado apoio ao GT BIM para a tarefa da capa ou ao 
departamento de comunicação da Teixeira Duarte. DH propõe a colaboração de um 
designer/arquiteto por eventualmente entender melhor o conceito pretendido.  
 
VF sugere que a divulgação indique logo que a apresentação terá lugar em Lisboa e no 
Porto. 
 
VF ficou de pesquisar locais para apresentação no Porto, sugerindo Palácio da Bolsa ou 
nalgum edifício reabilitado da CMP. 
 
DH ficou de pesquisar a possibilidade do evento em Lisboa se realizar na Antiga Igreja 
de S. Julião. RM sugeriu como alternativa o CCB, qualquer sala da CML ou no LNEC. 
 
RM propõe a data de 20 de novembro para a apresentação pública do Caderno de 
Síntese Tecnológica em Lisboa e RB voluntaria-se para ajudar na organização. 
 

2. Apoio da PTPC à participação em candidaturas ao HORIZON 2020 

RM informa que a PTPC pretende montar uma candidatura para criação de uma 
estrutura com pessoal a tempo inteiro para apoio na preparação de candidaturas ao 
H2020. A submissão pode ser efetuada até dezembro mas convém ser das primeiras 



 

a ser submetida para otimização do financiamento. Neste âmbito, RM informa que a 
candidatura deverá ser apresentada durante o mês de outubro tendo como áreas de 
intervenção privilegiadas a Reabilitação e os Portos.  
 

3. Sessão pública de apresentação do CST  

(Assunto já tratado no Ponto 1). 
 

4. Outros assuntos 

RM informou que os resultados da candidatura a cluster submetida a 24 de julho 
deverão sair em novembro e que nesta situação os financiamentos só deverão sair no 
início do ano. 
RM informa os presentes sobre o programa intereg (???) e sobre a 
relação/proximidade que a PTPC está a construir com a sua congénere espanhola. 
RM informa da reunião que irá participar em Bruxelas da ECTP e solicita ideias de 
projetos para levar no brokerage event.  
PM intervém para dar conta da candidatura submetida pelo InCI a um SAMA (Sistema 
de Apoio à Modernização Administrativa) no passado dia 15 de setembro. PM informa 
que a candidatura foi elaborada sob 4 pilares estruturantes: i) ProNIC, ii) BIM, iii) 
sistema de reporte de informação no setor do imobiliário e construção e iv) sistema 
de monitorização da fileira da construção e do imobiliário. Segundo PM está previsto 
que os resultados da candidatura sejam publicados a 23 de dezembro. 
 
 

 

ACTIVIDADES A DESENVOLVER 

(enumeração das próximas actividades do grupo) 

• … 

• … 

 
 

 
 

 

RESULTADOS DE VIGILÂNCIA TECNOLÓGICA  

(referências a  tecnologias, artigos técnico-científicos, patentes e experiências identificadas no âmbito 

do grupo de trabalho com interesse para partilhar no Observatório Tecnológico) 

 
 
 
 
 
 

 

OBSERVAÇÕES 

Outras notas, hiperligações e documentação a realçar… 

 

 

 

HIPERLIGAÇÕES: 

• … 

• … 
 

DOCUMENTAÇÃO: 

• … 

• … 
 

 



 

 


