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Plataforma Tecnológica Portuguesa de Construção (PTPC)

Valores
Missão

•
•
•
•

Abertura;
Ambição;
Cooperação;
Rigor.

Promoção da reflexão sobre o sector Construção;
Implementação de iniciativas e projetos de investigação;
Desenvolvimento e inovação;

Vetores Estratégicos


Promover a Vigilância do Conhecimento e das Tecnologias da
Construção;



Influenciar a agenda de Investigação e Desenvolvimento
Tecnológico (IDT) do SCTN para as necessidades e desafios do
Mercado da Construção;



Promover consórcios de projetos de Investigação,
Desenvolvimento e Inovação (IDI) e ajudar a captar fundos;

Contribuir para o incremento da respetiva competitividade no quadro geral da
economia;
Promover a cooperação entre empresas, entidades do Sistema Científico e
Tecnológico Nacional (SCTN), associações, federações, confederações, entidades
públicas ou privadas, do sector da construção e obras públicas ou com ele ligadas.

Visão
Agente ativo de promoção da inovação e competitividade do sector da construção,
reconhecido no País e no estrangeiro.

PROGRAMA NACIONAL
DE INVESTIMENTOS 2030


Influenciar as políticas relacionadas com o IDI na Construção em
Portugal e na Europa (através da Plataforma Tecnológica
Europeia da Construção - ECTP).

e eixos estratégicos
/ Cluster AEC
Cluster Objetivos
AEC - Arquitetura,
EngenhariaPTPC
e Construção

Entidade Gestora

Representatividade

• PTPC - Plataforma Tecnológica Portuguesa da Construção

•

Objetivos
•
•
•
•
•

Fomentar as atividades de IDI em parceria
Aumentar as exportações e o emprego qualificado
Promover a visibilidade internacional do setor
Reforçar as competências do setor
Promover a cooperação e as parcerias

Eixos estratégicos de atuação
•
•
•
•
•

Investigação & Desenvolvimento e Inovação
Internacionalização
Cooperação e Parcerias
Qualificação e Competências
Políticas públicas
19 de Outubro de 2018
Universidade do Minho
Campus de Azurém - Guimarães

•

•

•
•
•

Serviços de arquitetura e engenharia (projetos e
gestão de projetos)
Construção / regeneração de empreendimentos:
edifícios (habitação, comerciais, industriais)
infraestruturas (transportes, águas, sanitárias,
energia, verdes), pontes, túneis, barragens, portos,
estradas e ferrovias
Fornecimento de equipamentos e materiais de
construção
Gestão de ativos ao longo do ciclo de vida
Atividades de facility management
Gestão da construção: tecnologias de informação e
comunicação (TIC), construção virtual - Building
Information Modelling (BIM), LEAN, risco e business
intelligence (BI)

Atividades a desenvolver em 2017 – 2020
Visão 2030

Plano Estratégico
Digitalização
Construção circular
Observatório
Prestigio

Exportação
PME

• Plano estratégico de inovação e competitividade 2030 para o setor AEC

• Observatório de vigilância tecnológica
• Marca "umbrella", associada ao Cluster AEC - Arquitetura, Engenharia e Construção
• Dinamização, consolidação e sustentabilidade do Cluster AEC a nível nacional e internacional

Qualificação

• Fomento de ações de interclusterização nacionais e internacionais
• Promover a participação dos associados em projetos do Horizonte 2020 e FP9
• Conferências internacionais
• Promoção do intercâmbio entre as empresas e a comunidade de investigação e de ensino
superior

Financiamentos - PTPC / Cluster AEC

• Working groups de exportação

• Presença ativa do Cluster AEC junto da Comissão Europeia em Bruxelas
• Posicionamento junto de agências de desenvolvimento e instituições financeiras
internacionais
•

Road-show de iniciativas internacionais de promoção

• Programa avançado de formação em gestão da inovação para o setor da construção
• Programas de capacitação em torno de temáticas prioritárias para o setor da construção
• Gestão da normalização no setor da construção
• Working groups em torno das Políticas Públicas

| Plano Estratégico de Inovação e Competitividade 2030 para o Setor AEC

SÓCIOS

| Plano Estratégico de Inovação e Competitividade 2030 para o Setor AEC

INTERAÇÃO COM A EUROPA
PTPC - Membro do Steering Committee da ECTP (European Construction
Technology Platform)
PTPC - Integra o “Vision Group” da ECTP com a missão de preparar a Visão
Estratégica da ECTP e todos os comités:



Active Ageing & Design (AA&D)



Energy Efficient Buildings (E2B



Heritage & Regeneration (H&R)



Infrastructure & Mobility (I&M



Materials & Sustainability (M&S)



Digital Transformation

NTP’S - NATIONAL CONSTRUCTION TECHNOLOGY PLATFORMS
PROJETO REFINE (RESEARCH FOR FUTURE INFRASTRUCTURES NETWORKS IN
EUROPE)

| Plano Estratégico de Inovação e Competitividade 2030 para o Setor AEC

Reunião Siemens/PTPC - 17 de fevereiro de 2017

BIM
Reabilitação de Edifício secular com integração da metodologia BIM (Lucas e Lino, 2015)

TICE

NANOTECNOLOGIA

CLUSTER AEC (PTPC) - INTERAÇÃO COM A EUROPA
A Vision 2030” da ECTP na qual a PTPC participou assenta nos seguintes princípios:
• O ambiente construído é determinante para a forma como os cidadão Europeus vivem
• A Europa cresceu debaixo do conceito de cidades que lhe conferem a sua identidade e singularidade
• Os cidadãos Europeus passam em média 90% do seu tempo dentro de edifícios.
• As infraestruturas de transportes possibilitam interconectar Cidades, base da integração Europeia
• Todas as atividades económicas assentam em infraestruturas construídas

“We shape our buildings and, afterwards, our buildings
shape us”
Winston Churchill
| Plano Estratégico de Inovação e Competitividade 2030 para o Setor AEC

Indústria da Construção - Realidade atual
A Construção está pronta para a disrupção

Mercados

65% do crescimento da próxima década na construção ocorrerá em países emergentes
1 em cada 2 empresas de construção planeiam mudar para novas geografias
Projetos maiores e mais complexos. 123 km é o comprimento do túnel submarino na China
1 em cada 3 pontes ferroviárias alemãs têm mais de 100 anos, na Holanda
1 tn $ de investimentos anuais são necessários para eliminar as lacunas nas infra-estruturas
O consumidor Nr

Recursos

1 de matérias-primas globais está na indústria da construção

50% dos resíduos sólidos nos Estados Unidos é produzido pela indústria da construção
30% das emissões globais de gás são atribuíveis a edifícios
200 Mil pessoas são adicionados diariamente para áreas urbanas e precisam de habitação acessível /
saudável
Projetos grandes tipicamente levam 20% mais tempo para terminar do que o programado e são até
mais caros que o previsto.

Performance

80%

Crescimento da produtividade nos últimos 20 anos na construção aumentou 5%, em comparação com 25%
do total da economia
As empresas de construção listadas globalmente têm um retorno médio ponderado para os acionistas de

apenas 5% e são consistentemente superadas pela maioria das empresas do S & P 500.
Diretor de estratégia corporativa da empresa de construção: "Nossa saída de produto está na unidade de

1.”

Transformação Digital da Indústria da Construção

“Em 2025 a digitalização à escala global irá
conduzir a uma redução de custos de 13% a 21%
nas fases de projeto e construção e de 10% a 17%
na fase de operação”
(Fonte : BCG - The Boston Consulting Group)
19 de Outubro de 2018
Universidade do Minho
Campus de Azurém - Guimarães
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As tecnologias são catalisadoras da inovação

tempo

| Plano Estratégico de Inovação e Competitividade 2030 para o Setor AEC

BIM - Chlef - Argélia
Coordenação Interna
BIM Standards

BIM Coordinator

BIM Modelers

Peças Patenteadas
Princípios e Pressupostos de Projeto
Pedidos de Esclarecimento
Controlo de qualidade

BIM Model

BIM Project Standards - Chlef - Argélia

• Matriz Nível de Desenvolvimentos (LODs e LOIS)
Objetos

• Modelo –Sistema de Classificação

- Chlef - Argélia

Pedidos de esclarecimento integrados

Verificação da qualidade do modelo - Incompatibilidades

Modelação BIM - Chlef - Argélia

Modelação BIM - Chlef - Argélia

• Modelação de Passagens
Desniveladas e Intersecções;
• Modelação do traçado da
Autoestrada;
• Comparativo de Quantidades;

Laser scanning - drones

Image courtesy of Autodesk

6th PTCP Forum, Lisboa, Portugal – 19 October 2017

Realidade Aumentada

Image courtesy of Royal BAM Group

6th PTCP Forum, Lisboa, Portugal – 19 October 2017

Impressão 3D

Impressão 3D – Peças em betão

Impressoras 3D para peças metálicas

Impressão 3D - Ponte pedonal - BAM/Holanda

Impressão 3D – Estrutura Metálica

Impressão 3D - perfil metálico

Robótica
PROCESSO DE
HIDRODEMOLIÇÃO

Lisnave 1998 - Hidrodemolição:
DOCA 22 - LISNAVE

PORTUGAL E O FUTURO DA POLÍTICA DE COESÃO
CONTRIBUTO PARA O PLANO NACIONAL DE INVESTIMENTOS 2030
JULHO 2018
Cluster AEC – Arquitetura, Engenharia e Construção
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Litoral - Plataformas para o Mercado Global
Cidades - Plataformas para a Mobilidade Urbana

QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Um novo ciclo no mercado doméstico de reabilitação urbana e
de modernização das infraestruturas é o momento adequado

para criar condições para a qualificação duma nova geração de
técnicos qualificados que possam no futuro ser a base do valor

DIGITALIZAÇÃO / CONSTRUÇÃO 4.0

Uma estratégia integrada para a transformação digital da indústria da construção deverá naturalmente
conciliar eixos transversais de integração de diversos setores e áreas (económica, de ordenamento do
território, legal, demográfica e cultural, entre outras), com eixos verticais de especificação de áreas de
negócio, tipos de atividade, de tipos empreendimentos ou de construções.

das exportações do setor.

PARCERIA PARA A PROTEÇÃO CIVIL

Economia Circular e Eficiência Energética
O Plano de Ação para a Economia Circular e o Relatório de Estado do Ambiente mostram a
ineficiência na utilização dos recursos naturais em Portugal, quando comparado com a União
Europeia (EU). O setor da construção tem um peso enorme no uso destes recursos. Enquanto que
na Europa o consumo de materiais virgens desce sustentadamente desde 2013, em Portugal sobe,
contrariando assim as práticas inerentes à economia circular.

Uma resposta eficaz em caso de calamidade ou emergência pública depende fundamentalmente da aposta na
criação de iniciativas estruturantes que visem reunir os principais agentes em torno da prevenção e proteção civil.

Assim, uma parceria para a reconstrução após catástrofes permitirá tirar partido das empresas e técnicos na área
da arquitetura, engenharia e construção, como primeiros agentes de reação em casos de calamidade ou
emergência pública, mediante o estabelecimento de contratos de referência e processos e protocolos de
mobilização previamente simulados e acordados.
Desta forma será possível assegurar uma avaliação precoce pós–evento das condições de segurança de
edificações afetadas e mobilizar a respetiva intervenção de reconstrução.

EDIFÍCIO SINISTRADO POR EXPLOSÃO DE GÁS - SETÚBAL

2500 Ton

PROJECTO FCT – REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE SÍSMICA EM EDIFÍCIOS ANTIGOS DE ALVENARIA

Características do modelo:
- edifício à escala 1:3;
- 4 andares;
- planta 3,0mx4,0m;
- altura total de 5,0m;
- paredes em alvenaria de pedra com esp=0.17m;
- pisos em MDF (simulando madeira) assente
em vigas de madeira de 0,10x0,075m espaçadas
de 0,35m;

Vista do interior de um dos pisos
Modelo de edifício em alvenaria do séc. XIX

PROJECTO FCT – REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE SÍSMICA EM EDIFÍCIOS ANTIGOS DE ALVENARIA

Sismo de Lisboa

1,5 x Sismo de Lisboa

DESAFIOS FUTUROS
Segurança

Alterações
climáticas

Envelhecimento
das população

Mobilidade dos
cidadãos

Património
cultural

Saúde

Desafios futuros - Digitalização - Construção Circular - Eficiência Energética - Novos Materiais

BIM
(Building Information Modeling)

Reabilitação de Edifício secular com integração da metodologia BIM (Lucas e Lino, 2015)

TICE
(Tecnologias da Informação,
Comunicação e Eletrónica )

NANOTECNOLOGIA

Plano Estratégico de Inovação e Competitividade AEC - Análise estratégica e prospetiva
Tendências tecnológicas globais

(2/2)

Uma análise às fontes mencionadas anteriormente, complementada com contributos obtidos junto de stakeholders de relevo no setor AEC nacional e internacional, permite elencar algumas das tendências globais associadas ao
setor no médio-prazo.

Construção 4.0
Adoção de tecnologias disruptivas e enquadradas no conceito de Indústria 4.0

Novos materiais e processos

Eficiência energética e sustentabilidade

Building Information Modelling (BIM) e Internet-of-things
(sensores e dispositivos inteligentes) para otimizar atividades
de suporte

Modularização de edifícios

Materiais de construção sustentáveis

Advance analytics e cloud computing na personalização de
edifícios e disponibilidade de informações

Recurso a Drones e robots para suporte às atividades de
construção

Economia Circular

Cibersegurança associada a Smart Buildings/Cities

Impressão 3D de estruturas exteriores e outros
componentes

Adoção de tecnologias para fomentar a ecoeficiência dos
edifícios

Digitalização da supply-chain

Materiais avançados e inteligentes

Adoção de sistemas de contratação pública verde

Plano Estratégico de Inovação e Competitividade AEC - Linhas de Orientação Estratégica
Apostas (1/6)

Fomentar a I&D, a inovação e a capacitação tecnológica
Capacitação tecnológica do tecido empresarial em torno de áreas/tecnologias/vertentes estratégias para o setor AEC (tecnologias de RA, BIM, Impressão 3D, etc.), promovendo uma progressão da maturidade
tecnológica no setor
Transformação digital do setor AEC e da sua cadeia de valor (Construção 4.0), com enfoque na digitalização da supply-chain e procurement, bem como na modernização do ambiente construtivo, tirando
partido de ferramentas colaborativas (BIM, IoT, etc.)

Adotar, em larga escala, os princípios da Eficiência Energética e Economia Circular, quer em matéria de utilização eficiente de recursos, quer ao nível da ecoeficiência dos edifícios e mobilidade urbana
sustentável (NZEB e Smart Cities)

Fomentar a gestão da inovação e da I&D no seio do setor AEC, com enfoque para as pequenas e médias empresas

Muito obrigada
Rita Moura
rd@teixeiraduarte.pt
geral@ptpc.pt

