
CIRCULAR N.º 176 
 
 
Assunto: EVENTOS 
 
 
Caros Associados, 
 
Reencaminhamos informação sobre dois eventos que poderão interessar-vos: 
 
 
A PTPC/Cluster AEC vai realizar o Hackathon Eco-Construção, uma ação de capacitação e 
ideação de soluções para os desafios do Pacto Ecológico Europeu. Esta é uma iniciativa no 
âmbito do projeto PAQGreen - Programa de Apoio à Qualificação para o Green Deal, no 
contexto da Operação Norte 02-0853-FEDER-037632. 
 
O Hackathon Eco-Construção, que decorrerá em 14, 15, 21 e 22 de outubro próximo, em 
plataforma online, 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. 
 
Este evento tem como principais objetivos: 
• A promoção da qualificação e capacitação do Setor AEC para responder aos objetivos 
do Green Deal; 
• A promoção de vantagens competitivas com soluções inovadoras, alinhadas com os 
princípios da eco-inovação; 
• A promoção de sinergias entre os vários atores do Setor. 
Os participantes, que estarão organizados em grupos de três, terão de abordar um de três 
desafios: 
1. Como desenvolver Edifícios Emissões Zero? 
2. Como promover a utilização do ambiente construído através da adaptabilidade? 
3. Como desenvolver Infraestruturas Resíduo Zero? 
e propor uma solução inovadora para o desafio escolhido. Os participantes serão capacitados, 
quer para o próprio Pacto Ecológico Europeu, quer para as ferramentas de ideação. No final do 
processo, os participantes terão a oportunidade de fazer um pitch para o júri, que depois 
decidirá sobre o mérito das soluções propostas. 
 
O Hackathon Eco-Construção 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. 
 
Convidamos à participação no Hackathon Eco-Construção: 
 
Informação disponível em https://hackathon.paqgreen.pt/. 
Esclarecimento de dúvidas através de Hackathon@Paqgreen.pt 
Registe-se até ao próximo dia 20 de setembro! 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

Apresentamos os nossos cumprimentos, 
 
Íris Vilela 
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