
CIRCULAR N.º 171 

 

 

Assunto: Eventos 

 

 

Caros Associados, 

 

 

Reencaminhamos informação referente a dois eventos que poderão ser do vosso 

interesse: 

 

 A 2ª convocatória do Projeto METABUILDING, a Call GROW/HARVEST, abre no 

próximo dia 15 de junho. A PTPC irá nesse mesmo dia, pelas 09h30, apresentar a call 

num Webinar gratuito, mas com registo obrigatório através do seguinte link: 

https://attendee.gotowebinar.com/register/8590651888786380048 . 

O programa da sessão será divulgado oportunamente. 

O projeto METABUILDING visa impulsionar a inovação das PMEs no setor da Construção, 

incentivando a colaboração intersectorial e transfronteiriça. 

A convocatória GROW/HARVEST será baseada nos seguintes Desafios para o setor AEC: 

• Desafio TIC 

• Desafio Soluções Baseadas na Natureza 

• Desafio Economia Circular e Reciclagem 

• Desafio Impressão 3D 

As propostas para projetos colaborativos de 2 parceiros ou mais (incluindo pelo menos 1 

PME) podem ser submetidas entre 15 de junho de 2021 e 15 de setembro de 2021 em 

https://www.metabuilding.com/grow-harvest-call/ 

960.000€ no total, serão distribuídos por PMEs de 6 países-alvo: Áustria, França, Hungria, 

Itália, Portugal e Espanha para financiar projetos de inovação e colaboração. 

As propostas serão avaliadas por um painel internacional de especialistas independentes 

quanto à forma como abordam os respetivos Desafios. 

Impacto do Projeto METABUILDING 

• Fornecer apoio financeiro e não financeiro direto à inovação para as PMEs; 

• Aumentar a competitividade das PMEs através de colaboração internacional; 

• Apoiar as PMEs para que saiam da crise do COVID-19 por meio da inovação; 

• Estimular o potencial de inovação do setor AEC através de colaboração 

intersectorial e transfronteiriça; 

https://ptpc.newsletter.servicos.biz/newsletter-link/bba5f10b97b70de085d76edf0f78f7fa/anipb@netcabo.pt
https://ptpc.newsletter.servicos.biz/newsletter-link/a181e79edaa7f21077aa525ec26f8b48/anipb@netcabo.pt
https://ptpc.newsletter.servicos.biz/newsletter-link/9399eb250207d3c6139bc2de82616aa5/anipb@netcabo.pt


• Criar e expandir uma Plataforma Digital para facilitar a colaboração e inovação 

num Setor de Ambiente Construído ampliado. 

Conheça também o projeto METABUILDING LABS, apoiando PMEs para testar produtos 

com tecnologias inovadoras. 

 

 

  

  

  

 
  

Em junho, para marcar a semana europeia do ambiente (green week 2021), a Rise Up - Junior 

Enterprise está a organizar o primeiro evento dedicado à economia circular do país, a "Circular 

Summit - Closing the loop, openning the future". 

3 dias, 6 etapas e o ciclo da mudança irá ser feito! Consciencializar, educar, promover, reforçar 

atitudes, acelerar e celebrar vai ser a fórmula mágica da mudança. 

 Materiais, Construção e Circularidade | Dia 7 junho 

A APCMC foi convidada a organizar um painel reservado ao sector da construção / materiais 

de construção, na tarde de dia 7 de junho, pelas 15h30m, no qual serão apresentados 

exemplos de produtos, soluções, sistemas produtivos ou de construção que possam constituir 

exemplos de boas práticas na área da economia circular. 

    Moderador:  

Vítor Ferreira, Cluster Habitat Sustentável  

  

  



    Oradores  

- Jaime Silva, CONCEXEC - CircularBuild-Sistema modular pré-fabricado 

- Alexandra Queirós, U. Aveiro - UAGreenBuilding-Reabilitação e Circularidade 

- Ana Lourenço, Saint-Gobain Portugal - Valorização de resíduos como matérias 

primas alternativas em argamassas 

- Catarina Santos, RCD SA - Aspetos críticos na valorização de resíduos de construção 

e demolição 

- Pedro Santos, Reynaers - Otimização sustentável de sistemas de caixilharia e fachadas 

- Ávila e Sousa, Gyptec Ibérica - Soluções em placas de gesso 

- Sandra Castro, Extruplás SA - Produtos de construção de plástico 100% reciclado 

- Henrique Gago, OLI - Inspired By Water | Produtos ao serviço da preservação da 

água 

- Sandro Conceição, CIMPOR - CIMPOR - Economia Circular como fator principal para 

a Sustentabilidade 

- Ana Raquel Fernandes - Leca International - Economia Circular é mais do que uma 

ação sustentável 

  

      Juntamos o Programa 

    
 

 

 

Com os nossos cumprimentos, 

 

Íris Vilela 
  

 
Associação Nacional dos Industriais de Prefabricação em Betão   

R. D. Filipa de Vilhena, 9 - 2º Dto. - 1000-134 LISBOA 

(t) (+351) 217995370/71/74 

ivilela.anipb@netcabo.pt 

anipb@netcabo.pt 

www.anipb.pt 

 

 

 

 

 

 

Lisboa, 02 de junho de 2021 
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