
 

 

  
 
 

 

APLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE 
SOLUÇÕES INOVADORAS PARA A 

PROMOÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE MEIA 
ALTURA COM MADEIRA NO ESPAÇO 

SUDOE 
 

EGURALT permitirá a aplicação e divulgação de soluções inovadoras 
para a promoção da construção em meio-altura na área de Sudoe, 
contribuindo para o desafio global do combate às alterações climáticas 
através da promoção da utilização de materiais naturais e provenientes 
de fontes sustentáveis e renováveis. 

 
 
 

 

O QUE É 
EGURALT? 

EGURALT é um projeto 
Interreg SUDOE que 

permitirá  a aplicação e 
divulgação de soluções 

inovadoras para a 
promoção da 

construção em madeira 
de meia altura. 

QUEM 
SOMOS? 

O consórcio EGURALT é 
liderado pela 

NASUVINSA com a 
participação de 7 outras 
entidades: SerQ; XERA; 

CESEFOR; BASKEGUR, 
ADEMAN, XYLOFUTUR 
e ENSAP BORDEAUX. 

O QUE 
FAZEMOS? 

Para alcançar os 
objetivos do projeto, os 
parceiros dividiram as 

tarefas em 3 grupos: GT1, 
GT2, e GT3, cada 
um com um líder e 
várias sub-tarefas. 

 

 
 
 

 

CONHECER O GUIA DOS 
EDIFÍCIOS CONSTRUÍDOS EM 

MADEIRA 

 
Como resultado da Atividade 
1.4, pode ser consultado o 
seguinte mapa interativo onde 
podem ser visualizados os 
principais edifícios de  madeira 

considerados no estado da 
arte. Está atualmente em 
curso o trabalho de conceção 
de fichas de dados técnicos 
que estarão disponíveis para 
download num  futuro próximo. 
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EVENTOS DE INTERESSE 
 

XERA e Baskegur organizaram o segundo  
Workshop do projeto EGURALT 

A Axencia Galega Da Industria Forestal (XERA) e Maderas 
Besteiro foram os anfitriões de um novo workshop do 
Projeto Interreg Sudoe Eguralt. 

 

 
 

EGURALT promove a construção sustentável 

através do uso de madeira em altura 

O projeto visa identificar e aplicar novos processos e 
tecnologias para a utilização otimizada  da madeira como 
produto local e renovável em  edifícios de tamanho meia 
altura. 

 

 
 

Reunião do Steering Committee do Projeto  EGURALT 
16-17/12/21 

Os parceiros do projeto EGURALT reunir-se-ão nos dias 
16 e 17 de Dezembro para fazer o balanço das 
atividades já realizadas e das que virão. 

 
 

 

Coluna publicada na revista Madera 21 por 

Vanesa Baño, Cesefor 

Vanesa Baño, Chefe de Investigação sobre Estruturas de 
Madeira na Fundación Cesefor, escreveu uma coluna na 
revista chilena Madera 21, intitulada La madera y su 
tendencia de crecimiento vertical (A madeira e a sua 
tendência de               crescimento vertical). 

 
 
 
 

Conferência de Maderamen da Universidad              Politécnica 
de Valência 

Apresentação do WG1 da Eguralt por Alfonso Basterra, 
professor da UVa, na Jornada Maderamen da Universidade 
Politécnica de Valência, na qual participaram Cesefor, 
Nasunvisa e Baskegur. 

 

 

Baskegur participa na apresentação do 
projeto WoodCircus no Forum 
International Bois Construction. 

O Director do Baskegur, Oskar Azkarate,      participou na 
apresentação do livro branco sobre a      construção em 
madeira na Europa, que foi realizado no âmbito do projeto 
WoodCircus. 
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A VII Semana da Madeira Euskadi chega ao  fim 
com o objetivo de ter conduzido o sector a 
reflectir sobre os seus desafios presentes e 
futuros (Baskegur) 

Uma semana intensa de atividades chegou ao fim com a 
participação de representantes da    propriedade florestal, 
indústrias de processamento e agentes de investigação 
tecnológica como o BC3, Hazi e Neiker. 

 

 

Participação da Xylofutur no JRC2B 

O evento centrou-se em materiais de base biológica, com 
um programa diversificado que favorece intercâmbios e 
encontros: conferências, comentários, reuniões de 
negócios, stands de  patrocinadores, exposições, etc., em 
torno de temas-chave. 

 

 

 

Xylofutur lança a Segunda Edição do Canopee 
Challenge 

Este concurso internacional visa recompensar a inovação 
no sector da floresta-madeira, com um prémio de 60.000 
euros. O prazo para a apresentação de candidaturas é 
12/12/21. 

 

 
 

Fórum Internacional da Construção em 

Madeira: 6 a 8/04/22 

Xylofutur está a tomar medidas para poder apresentar o 
Projeto Eguralt na sociedade no Fórum Internacional da 
Construção em Madeira que terá lugar em Épinal e Nancy 
(França) a 6, 7 e 8  de Abril de 2022. 

 
 

 
 

 

QUER MANTER- SE A PAR DAS NOTÍCIAS DO 
EGURALT? 

SIGA- NOS NAS NOSSAS REDES SOCIAIS! 
 

 

 

Projecto financiado pelo Programa Interreg Sudoe através do Fundo 

Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER). 
 

ORÇAMENTO FEDER: 1.011.562,50 € 
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