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NOTÍCIAS

Primeiro ano de rede da PTPC em balanço no 2º fórum
Com a missão de promover a reflexão sobre o setor e implementar iniciativas e projetos de investigação,
desenvolvimento e inovação, que contribuam para a competitividade e cooperação entre os diferentes agentes ligados à
Indústria da Construção, a PTPC completa agora um ano de actividade. Aos associados e seus ilustres representantes, o
nosso profundo agradecimento pelo contributo e colaboração nas iniciativas até aqui desenvolvidas!
O balanço de atividades desta rede, bem como o debate sobre as “Tecnologias da construção como resposta a novos
desafios” serão dinamizados no 2º Fórum da PTPC, dia 21 de fevereiro no LNEC. » Acesso ao programa

.

Projecto reFINE para as

Grupos de Trabalho QSA e

Infraestruturas na Europa

Geotecnia e Fundações

Em colaboração com a ECTP – European

Recentemente lançados na PTPC, os grupos de

Construction Technology Platform, de que a PTPC é membro, foi partilhado

trabalho dedicados aos temas QSA (Qualidade,

o documento “Strategic Targets and Expected Impact“, divulgado no final de
2012. Entretanto foi também feito o convite para participação na reunião
plenária do projeto reFINE (Research for Infrastructure in Europe), que teve
lugar em Bruxelas, no passado dia 31 de janeiro, na qual a PTPC esteve
presente, com o objectivo de apresentar os progressos desta iniciativa a
todos os parceiros interessados, em particular do “reFINE Roadmap for

Research and Innovation in the Field of Infrastructure”.

Segurança e Ambiente) e Geotecnia e Fundações
constituem-se por diversas empresas e entidades que, através da identificação
de interesses comuns, irão cooperar e realizar actividades de desenvolvimento
tecnológico. Perfazem-se assim sete grupos atualmente em curso na PTPC
abertos desde julho do ano passado. Partilha-se no portal da PTPC, espaço dos
associados, as respetivas Fichas de Caracterização.

» site ECTP-reFINE

Estudos que respondem às necessidades da indústria
Na sequência da sessão de trabalho “Relacionamento Universidades-Empresas”, foi proposto a criação de um espaço na PTPC dedicado
à divulgação, por parte da empresas, de possíveis temas de mestrado, que servirá de referência para os alunos e que determinará o
início do processo de escolha de tema a desenvolver e de procura do docente orientador mais apropriado. Próximos desenvolvimentos
a divulgar no »site Observatório.

AGENDA

2ª Assembleia Geral

“Tecnologias da construção na resposta a novos desafios”

da PTPC

em debate no 2º Fórum PTPC

A PTPC vai promover no dia 21 de fevereiro,

Vai realizar-se no próximo dia 21 de fevereiro, no Centro de Congressos do LNEC o 2º Fórum PTPC “Tecnologias

às 10h , nas instalações do LNEC, em Lisboa

da construção na resposta a novos desafios”.

a segunda assembleia geral da PTPC. De

Neste fórum contaremos com interlocutores de excelência que irão debater abertamente sobre quais as

entre os diversos assuntos, destacam-se o

exigências tecnológicas que as indústrias a montante a os mercados internos e externos irão colocar à

balanço de actividades e contas de 2012,

Construção, elencando quais os fatores de diferenciação que aumentam a competitividade do Setor. Será

com como o plano de actividades e o

também a ocasião para a PTCP apresentar os projetos e iniciativas desenvolvidos ao longo do seu primeiro ano

orçamento para o ano corrente. Para mais

de existência e de que forma estes podem contribuir para a afirmação da inovação na Construção Portuguesa.

informações contate geral@ptpc.pt .

Inscreva-se através do e-mail geral@ptpc.pt ou do telefone n.º 21 311 02 16.

ATIVIDADES

Debate Relacionamento

1º Workshop BIM e agenda da

Universidades-Empresas

Conferência Internacional

Enquadrada numa iniciativa da PTPC

para

potenciar uma aproximação mais

profícua

BIMFórum Portugal promoveram, no passado dia 28 de novembro, o 1 º Workshop

O Grupo de Trabalho BIM PTPC, e o

entre o ensino e investigação

universitária

Nacional BIM subordinado ao tema “BIM em Portugal: O estado da arte e o futuro”.

e as necessidades das empresas ligadas ao setor da construção, esta

Através dos vários testemunhos apresentados e de uma partilha de experiências

sessão decorreu no dia 13 de novembro de 2012, no LNEC, e promoveu

bastante aberta, numa iniciativa que contou com a presença de mais de 250

um espaço de reflexão sobre o capital humano de grande valor de que

participantes, foi possível concluir sobre quais os principais passos que se têm dado

dispomos e sobre a criação de melhores condições para que o IDi tenha

neste domínio, bem como os constrangimentos que se têm colocado à sua

impacto económico para a construção portuguesa. Como resultado, foi

implementação. Neste momento, encontra-se em prepararão a 1ª Conferencia

elaborado um plano de acções que constituirão a agenda estratégica da

Internacional BIM, a realizar no Porto nos dias 20 e 21 de junho. » Bim Fórum

PTPC para 2013.

Portugal

OBSERVATÓRIO

Sessão de trabalho

Conteúdos selecionados que marcam o

do Observatório Tecnológico

presente e o futuro da construção

Decorrida no dia 6 de dezembro, esta sessão teve como objetivo
proporcionar um espaço de trabalho dedicado ao tema do
Observatório

Tecnológico.

Através

de

uma

apresentação

enquadradora dos aspectos e das necessidades sentidas pelas diversos associados no que diz respeito
às actividades IDi, foi possível identificar questões e definir linhas orientadores sobre o fluxo de
informação e conhecimento tecnológico produzido no âmbito deste observatório. Para além disso,
como resultado foram identificadas ações a implementar na agenda da PTPC em 2013.

A seleção de conteúdos com valor e utilidade para os
associados é o grande desafio que nos é colocado, mas
que será ultrapassado pela colaboração de todos,
promovendo uma parceria de escala. »ver mais
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