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Nova Presidência do Laboratório de

Engenharia Civil (LNEC)

Engª Laura Caldeira recentemente nomeada Presidente do

Conselho Diretivo do Laboratório Nacional de Engenharia Civil

(LNEC).A PTPC/Cluster AEC felicita a nova Presidente do LNEC,

Engª Laura Caldeira, endereçando-lhe os votos das maiores

felicidades e de sucesso nas realizações e no desempenho destas

suas novas funções.

Save the Date - 10.º Fórum Anual

O próximo Fórum Estratégico PTPC/Cluster AEC, onde celebraremos os 10
anos de atividade, irá ter lugar no dia 15 de dezembro, quarta-feira, nas
instalações do LNEC, em Lisboa. Mais informações irão ser divulgadas muito
em breve. Contamos consigo!

Atividades PTPC / ClusterAEC

Projeto "Metabuilding"

O Projeto METABUILDING continua a

desenvolver-se com sucesso. A 1ª call

GROW/HARVEST fechou no dia 4 de

outubro e as mais de 80 candidaturas, das

quais 10 Portuguesas, estão em fase de

avaliação por conjunto de especialistas a

nível Europeu. 

Esta convocatória é já a segunda a ter lugar

ao abrigo do Projeto METABUILDING, e

pretende apoiar em até 60.000€ projetos

inovadores que respondam a Desafios

concretos no setor AEC, nas áreas das TIC,

das Soluções Baseadas na Natureza,

da Economia Circular e Reciclagem, e da

Impressão 3D. 

O projeto METABUILDING visa impulsionar a

inovação das PMEs no setor da Construção,

incentivando a colaboração intersectorial e

transfronteiriça. A próxima call, SEED, abre

já no início de novembro.

Projeto "Towards Green
Transition Facility"

Realizou-se no passado dia 8 de Outubro o

Webinar "Economia Circular na

Construção em Portugal", inserido no

Projeto “Towards Green Transition

Facility”, em fase de conclusão pela

PTPC/Cluster AEC com a ECCP – European

Cluster Collaboration Platform. 

Como atividade final do Projeto “Towards

Green Transition Facility”, este Webinar

resumiu o trabalho desenvolvido pela

consultora Mabbett, com os membros do

Cluster AEC, e apresentou os principais

resultados obtidos através do apoio

consultivo da TGTF da ECCP. 
Incluiu, assim, o resumo e o plano de ação

gerado a partir da Avaliação de

Enquadramento do Cluster AEC e a

apresentação das Checklists de Orientação

para a Sustentabilidade e Circularidade

para o Setor (Projeto/ Materiais/ Construção).

Horizon Europe –
Built4People

 
A PTPC integra o Conselho de Administração

da Parceria Built4People do Horizon

Europe, como membro permanente, em

representação da ECTP (European

Construction, Built Environment and Energy

Efficient Building Technology Platform). 

Esta é uma das 11 Parcerias lançadas pela

Comissão Europeia e alinhadas com os

objetivos do “Twin Green and Digital

Transition”, as quais irão gerir um budget de

€22 Mil Milhões, com o objetivo de

promover, juntamente com a indústria, o

investimento em Investigação e Inovação e

fazer da Europa a primeira economia Neutra

em Carbono. Neste enquadramento,

pretende-se, assim, definir a agenda

estratégica de Inovação, no âmbito do

Horizon Europe, no que se refere ao

Ambiente Construído e Eficiência

Energética.

 

Assinatura do Protocolo
“Acordo Circular com a

Indústria da Construção"
O protocolo “Acordo Circular com a

Indústria da Construção”, que torna a

PTPC — Plataforma Tecnológica Portuguesa

de Construção um parceiro do Fundo

Ambiental, foi assinado no passado dia 11 de

outubro, em Lisboa. A PTPC/ Cluster AEC

foi uma das entidades selecionadas pelo

Fundo Ambiental, para a implementação de

várias ações de capacitação e workshops

temáticos, tendo como objetivo final a

elaboração de um Plano de Ação para a

Circularidade na Construção. Esta

assinatura aconteceu de forma presencial, no

Ministério do Ambiente e Ação Climática,

e contou com a presença da Secretária de

Estado do Ambiente, Inês Costa, do

Secretário de Estado das Infraestruturas,

Jorge Delgado, e da Diretora do Fundo

Ambiental, Alexandra Carvalho. 

Sabia que? 

A partir de agora, pode ficar a par das principais notícias através da nova newsletter
PTPC/Cluster AEC! Em breve apresentaremos também o nosso novo website.

Estamos a construir novas formas de ligar o setor AEC!!
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