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Workshop Green Deal e Compras

Públicas Ecológicas

O Workshop Green Deal e Compras Públicas Ecológicas, a ser realizado já no próximo
dia 29 de setembro, em Guimarães (workshop presencial), no âmbito do PAQGreen –
Programa de Apoio à Qualificação para o Green Deal, em desenvolvimento pela

PTPC/Cluster AEC, terá como objetivos:

A análise e disseminação dos impactes do Green Deal para o setor AEC e das

recomendações quanto às Compras Públicas Ecológicas e adaptações necessárias

no setor AEC;

A qualificação do setor AEC para as necessidades e oportunidades decorrentes do

Green Deal e CPE.

Contamos com a sua presença!

Atividades PTPC / Cluster AEC

Hackathon Eco-Construção

Como desenvolver Edifícios Emissões Zero? 

Como promover a utilização do Ambiente Construído através da Adaptabilidade? 

Como desenvolver infraestruturas Resíduo Zero? 

Estes são alguns dos desafios que o Green Deal traz ao Setor da Construção. Junte-se à

PTPC/Cluster AEC nos próximos dias 14, 15, 21 e 22 de outubro e encontre possíveis

soluções para a transição ecológica e energética! As inscrições encerram já no próximo

dia 29 de setembro de 2022. 

O Hackathon Eco-Construção procurará envolver as empresas, as ENESII, os

empreendedores e outras entidades do Setor AEC, na busca de soluções, através de uma

metodologia baseada no design thinking. O evento encontra-se aberto a toda a

comunidade profissional do Setor da Construção e premiará os três melhores projetos
com um diploma de distinção e com acesso a mentoria de matchmaking por parte do

BUILTCoLAB. 

Esclareça as suas dúvidas através do e-mail hackathon@Paqgreen.pt. 

A PTPC/Cluster AEC vai realizar o Hackathon Eco-Construção no âmbito do projeto

PAQGreen - Programa de Apoio à Qualificação para o Green Deal, no contexto da

Operação Norte 02-0853-FEDER-037632.

CONCURSO PARA APRESENTAÇÃO DE
CANDIDATURAS - AVISO N.º 01/SI/2022 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA TRABALHADORES POR CONTA DE OUTREM -
Projetos autónomos de formação - Projetos conjuntos de formação 

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DOS CLUSTERS DE COMPETITIVIDADE 

Este AAC visa dar continuidade à concessão de apoio público orientado para a prioridade

de investimento, no contexto da política de clusterização, centrado nas atividades de 7

Clusters de Competitividade, entre eles o Cluster AEC - Arquitetura, Engenharia e
Construção: Entidade gestora: PTPC - Plataforma Tecnológica Portuguesa da

Construção| Av. do Brasil, 101, 1700-066 Lisboa | +351 218 443 402 | geral@ptpc.pt.  

No âmbito do deste AAC são suscetíveis de apoio os projetos que visem os objetivos e

prioridades enunciadas e que se constituam nas seguintes modalidades:  

• Projetos autónomos de formação, promovidos por empresas em candidatura individual,

sendo estas as beneficiárias da formação;  

• Projetos conjuntos de formação, nos termos da alínea j) do previsto no n.º 2 do artigo

42.º do RECI, promovidos por outro operador, que desenvolve um programa estruturado

de intervenção num conjunto de PME participantes, em candidatura conjunta, sendo estas

as beneficiárias da formação. A candidatura deve ser apresentada apenas por uma

entidade promotora, não sendo admitidas candidaturas em copromoção. 
 

2.ª Convocatória GROW/HARVEST

A inovação e as parcerias internacionais foram o foco de mais uma convocatória

GROW/HARVEST, dinamizada pelo Projeto METABUILDING. 

Com enorme sucesso nos países dinamizadores - Áustria, França, Itália, Hungria e

Portugal - o projeto mobilizou mais de 230 PMEs europeias para a importância da

colaboração interfronteiriça e da inovação, tendo sido selecionados 24 projetos para

financiamento - dentro dos quais Portugal se encontra fortemente representado. 

Os projetos portugueses serão divulgados brevemente. 

Eng.ª Rita Moura marca presença na 4.ª Reunião
Geral do Projeto METABUILDING

A Eng.ª Rita Moura, Presidente da PTPC

- Plataforma Tecnológica Portuguesa da

Construção, marcou presença na 4.ª
Reunião Geral do Projeto
METABUILDING, que decorreu nos dias

12 e 13 de setembro, em Roma, nas

instalações da ANCE - Associazione

Nazionale Costruttori Edili.

Sendo a primeira reunião presencial do

consórcio METABUILDING devido às

restrições impostas pelo COVID-19, o

encontro constituiu uma oportunidade

valiosa para a discussão da importância

da inovação nas PME no Setor da

Construção.

Conferência | Intervenção "Palácio Nacional de Mafra
- Reabilitação dos Carrilhões e Torres Sineiras"

O Conselho Regional Sul do Colégio de Engenharia Civil, com o apoio do Grémio do
Património (GECoRPA), promove no próximo dia 27 de setembro, no auditório da

Região Sul da Ordem dos Engenheiros (com transmissão online), com início pelas 18h00,

uma conferência sobre a intervenção "Palácio Nacional de Mafra – Reabilitação dos
Carrilhões e Torres Sineiras”. 
  

As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias no Balcão Único | SIGOE.  

  

Podem assistir membros e não membros da OE, mas o registo é obrigatório. 

  

Esta conferência tem formato híbrido (presencial e transmissão online, via Zoom).

Entidades Portuguesas premiadas e apoiadas pela
NEB

 
O projeto português REPLAY foi um dos 18 vencedores dos Prémios da Nova Bauhaus

Europeia 2022, na categoria "Moldando um ecossistema industrial circular e apoiando o

pensamento do ciclo de vida”. 

O REPLAY, liderado pela Zero Waste Lab e pela Precious Plastic Portugal, desenvolveu a

primeira rede de recolha e triagem de brinquedos em fim de vida, com o objetivo da sua

transformação em novos brinquedos. 

O Faial Island Arts Bank (Horta, Faial) e a Network of Villages for the
Future (Pampilhosa da Serra) foram 2 dos 20 projetos selecionados ao abrigo da iniciativa

local da NEB, como tendo grande potencial para exemplificar os princípios da NEB:

sustentabilidade, estética e inclusão. 

O projeto Faial Island Arts Bank pretende criar um hub participativo e cultural para a

comunidade, baseado nas artes e no digital. Este engloba a renovação de um edifício que

é património público, dentro do espírito da circularidade, ligando o mar, a cultura da ilha e

a diversidade humana. 

Por sua vez, a Network of Villages for the Future pretende fomentar novas relações

rural-urbanas através da definição e implementação de novas políticas para seis aldeias

de zonas transfronteiriças incluídas na eurorregião Alentejo-Centro-Extremadura

(EUROACE), com base em serviços de rede complementares. 

O projeto Porto Think Tank foi seleccionado no âmbito do concurso New European

Bauhaus: Co-Creation of public space through citizen engagement e visa transformar 24

lavadouros do Porto. A transformação destes artefactos arquitetónicos envolverá as

comunidades locais, procurando dar-lhes uma nova utilidade, com base em práticas

sustentáveis.

4 de outubro: Programa Life - Economia

circular e qualidade de vida - este

concurso pretende cobrir 8 tópicos

prioritários, sendo um dos quais a NEB.

No tópico NEB serão privilegiadas

propostas com foco em: 1) redução

holística do impacto ambiental de novos

edifícios; 2) criação de cadeias de valor

que promovam simultaneamente

economias urbanas e regeneração urbana

e territorial; 3) manutenção ou restauro de

biodiversidade com base nos princípios

NEB, como por exemplo, abordagens de

arquitetura inovadoras para edifícios que

sejam amigos da vida selvagem.

 

30 de novembro: nova data para a

submissão de experiências, estudos de

caso ou documentos técnicos sobre se os

atuais regulamentos de construção

permitem ou dificultam a implementação

dos conceitos NEB. 

Formulários: experiências e relatórios.

Terceiro trimestre de
2022: oportunidades de financiamento

através da European Urban Initiative.

24 de janeiro de 2023: tópico do Cluster

5 (Horizonte Europa) Sustainable and

resource-efficient solutions for an open,

accessible, inclusive, resilient and low-

emission cultural heritage: prevention,

monitoring, management, maintenance,

and renovation (Built4People).

Quer fazer parte da Comunidade NEB? 

Se quiser fazer parte desta comunidade inspiradora que inclui os parceiros e amigos NEB,

os membros da Mesa-Redonda de Alto Nível, os Pontos de Contacto Nacionais, os

vencedores e finalistas dos prémios NEB, e os beneficiários dos concursos NEB, torne-se:

Parceiro NEB: para universidades, centros de investigação, NGO’s. Candidaturas

reabrem em setembro de 2022. Existem neste momento 514 parceiros, sendo 26

destes entidades Portuguesas.

Amigo NEB: para empresas, entidades públicas, incluindo regiões, aldeias e

cidades. Candidaturas abertas em permanência. Existem neste momento 41

amigos, entre os quais duas entidades Portuguesas.

Sabia que?

A Plataforma Tecnológica Portuguesa da Construção/Cluster AEC está a mudar!
Siga-nos nas nossas redes sociais e acompanhe de perto as novidades que estão

por vir!

ptpc.pt

Inscreva-se já!

Saiba Mais

Saiba mais

Conheça o Projeto METABUILDING

Saiba Mais

Conheça os 18 projetos selecionados

Descubra mais oportunidades
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