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Nos dias 16 e 17 de Dezembro, o
Centro de Inovação e
Competências da Floresta (SerQ)
acolheu no concelho da Sertã o
terceiro Comité Director do
Projecto Interreg Sudoe Eguralt,
que juntou todos os parceiros
envolvidos neste projecto europeu.

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-marco na
área de SUDOE, contribuindo para o desafio global do
combate às alterações climáticas através da promoção da
utilização de materiais naturais de fontes sustentáveis e
renováveis.

SERTÃ ACOLHEU O COMITÉ DE DIREÇÃO
DO PROJETO EUROPEU EGURALT

O evento contou com a
participação do Comité de
Direcção e reuniões técnicas dos
diferentes grupos de trabalho que
compõem o projecto. Além disso,
foram efectuadas três visitas de
estudo às instalações da SerQ, à
Universidade de Coimbra e ao
Hotel Mondego em Coimbra.

Leia mais 
(ENG)

RESULTADOS DO PROJECTO

Como resultado da Actividade 1.4 e da
colaboração entre a Fundação Cesefor e a
Universidade de Valladolid, pode ser
consultado o seguinte documento sobre
o estado da arte e as limitações
regulamentares da construção de
arranha-céus na região de SUDOE.

1.O estado da arte da construção em
madeira na área SUDOE.

SAVE THE DATE
O próximo Comité Director está agendado para 15-16 de Junho em
Bordeaux, França. 

https://eguralt.eu/pt/serta-acolheu-o-comite-de-direcao-do-projeto-europeu-eguralt/
https://eguralt.eu/wp-content/uploads/2022/03/E_1_4_1_StateOfTheArt.pdf
https://eguralt.eu/wp-content/uploads/2022/03/E_1_4_1_StateOfTheArt.pdf
https://eguralt.eu/wp-content/uploads/2022/03/E_1_4_1_StateOfTheArt.pdf
https://eguralt.eu/es/grp/gt1/
https://eguralt.eu/wp-content/uploads/2022/03/E_1_4_1_StateOfTheArt.pdf


1.Office Building
Perspective

2.Wood’Art ‐ La
Canopée

3.Hyperion residence

4.La Borda Residence 5.Supervised residence
in Azpilagaña

7.6×6 block residence

10.Redbridge School

9.Apartments in
Cavallers

8.Cirerers residence

11.Arborea Bègles
social housing

6.ARV8 residence

Cada ficha técnica é composta por 4 páginas com informações sobre os
agentes envolvidos, altura, número de pisos, espécies e volume de
madeira utilizada, sistema estrutural, utilização e orçamento, bem como
informações gráficas sobre o desenho e o processo de construção.

O trabalho tem sido realizado por
um grupo interdisciplinar
composto por Arquitectos,
Engenheiros Civis e Engenheiros
Florestais, liderado por Vanesa
Baño (Cesefor) e Alfonso Basterra
(UVa), que visitaram os edifícios e
realizaram inquéritos sobre o
processo de concepção e
construção aos actores envolvidos.

Lista de fichas já disponíveis nas nossas redes sociais

Se quiser ver todos os ficheiros, clique aqui 

12.Hondarribia
sponsored housing

Como resultado da actividade 1.2 e
da colaboração entre a Fundação
Cesefor e a Universidade de
Valladolid (UVa) no âmbito do
projecto Eguralt, foram preparadas
fichas de dados técnicos em 28
edifícios de madeira de tamanho
médio construídos ou em
construção na área SUDOE.

2.Fichas técnicas

(ENG)

https://eguralt.eu/pt/office-building-perspective-2/
https://eguralt.eu/pt/office-building-perspective-2/
https://eguralt.eu/pt/woodart-%e2%80%90-la-canopee/
https://eguralt.eu/pt/woodart-%e2%80%90-la-canopee/
https://eguralt.eu/pt/hyperion-residence-4/
https://eguralt.eu/pt/hyperion-residence-4/
https://eguralt.eu/pt/la-borda-residence-3/
https://eguralt.eu/pt/la-borda-residence-3/
https://eguralt.eu/pt/supervised-residence-in-azpilagana-4/
https://eguralt.eu/pt/supervised-residence-in-azpilagana-4/
https://eguralt.eu/pt/6x6-block-residence-pt/
https://eguralt.eu/pt/6x6-block-residence-pt/
https://eguralt.eu/pt/redbridge-school-pt/
https://eguralt.eu/pt/redbridge-school-pt/
https://eguralt.eu/pt/apartments-in-cavallers-2/
https://eguralt.eu/pt/apartments-in-cavallers-2/
https://eguralt.eu/pt/cirerers-residence-3/
https://eguralt.eu/pt/cirerers-residence-3/
https://eguralt.eu/pt/arborea-begles-social-housing-2-pt/
https://eguralt.eu/pt/arborea-begles-social-housing-2-pt/
https://eguralt.eu/pt/arborea-begles-social-housing-2-pt/
https://eguralt.eu/pt/arv8-residence-4/
https://eguralt.eu/pt/arv8-residence-4/
https://eguralt.eu/wp-content/uploads/2022/03/E_1_2_1_28TechnicalDatasheets.pdf
https://eguralt.eu/wp-content/uploads/2022/03/E_1_2_1_28TechnicalDatasheets.pdf
https://eguralt.eu/pt/hondarribia-sponsored-housing-pt/
https://eguralt.eu/pt/hondarribia-sponsored-housing-pt/
https://eguralt.eu/pt/hondarribia-sponsored-housing-pt/
https://eguralt.eu/pt/grp/diagnostico-troca-de-conhecimentos-e-estudo-de-oportunidades/
https://eguralt.eu/wp-content/uploads/2022/03/E_1_2_1_28TechnicalDatasheets.pdf
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ORÇAMENTO FEDER: 1.011.562,50 €

Projecto financiado pelo Programa Interreg Sudoe através do Fundo
Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).

QUER MANTER-SE A PAR DAS NOTÍCIAS DO EGURALT?
 

SIGA-NOS NAS NOSSAS REDES SOCIAIS!

ENLACES DE INTERÉS

O Governo Basco relança a construção de
edifícios de madeira
Após um projecto-piloto em Hondarribia, o governo
autónomo iniciará este ano quatro projectos para
100 apartamentos protegidos em Bilbao e Sestao. 

Muskiz anuncia o início "iminente" dos
trabalhos na nova escola secundária em

madeira
A Escola Secundária Muskiz será o primeiro centro
educacional basco a ser construído com painéis de
madeira e a seguir o padrão Passivhaus. 

Leia mais

Carrefour International Wood: de 1 a 3 de
Junho de 2022
Os nossos parceiros franceses pretendem participar
nesta feira comercial que terá lugar em Nantes
(França) nos dias 1, 2 e 3 de Junho de 2022.

Leia mais

Xylofutur organiza as etapas regionais da
Segunda Edição do Desafio Canopee

Os vencedores deste concurso beneficiarão de
visibilidade nacional e internacional, de um convite
para o Carrefour International du Bois e de um
prémio total de 60.000 euros. 

A rede de formação Euskadi forestry-wood
reúne toda a oferta de formação num
website
O projecto de criação da rede Baso Egur Hezkuntza
Sarea, BeHS, foi promovido por Baskegur e pela
Fundação Hazi. 

Leia mais

Manifesto da indústria madeireira
francesa enviado aos candidatos

presidenciais 
Descubra as 23 propostas para desenvolver o
sector em França e contribuir para a
descarbonização da economia. 
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https://www.facebook.com/Eguralt
https://www.linkedin.com/company/80100033/admin/
https://twitter.com/eguralt
https://eguralt.eu/pt/inicio-2/
https://www.elcorreo.com/sociedad/gobierno-vasco-relanza-20220102210614-nt.html?fbclid=IwAR37qgq_pbAF7MTi8VPtmrSgrNPKzHEHdF4cHGGeOxf_d_7mpN3-IEY9Aek#vca=fixed-btn&vso=rrss&vmc=fb&vli=Sociedad&ref=https://www.elcorreo.com/sociedad/gobierno-vasco-relanza-20220102210614-nt.html?fbclid=IwAR37qgq_pbAF7MTi8VPtmrSgrNPKzHEHdF4cHGGeOxf_d_7mpN3-IEY9Aek
https://www.deia.eus/bizkaia/ezkerraldea-enkarterri/2022/01/20/muskiz-anuncia-comienzo-inminente-obras/1183960.html
https://www.elcorreo.com/sociedad/gobierno-vasco-relanza-20220102210614-nt.html?fbclid=IwAR37qgq_pbAF7MTi8VPtmrSgrNPKzHEHdF4cHGGeOxf_d_7mpN3-IEY9Aek#vca=fixed-btn&vso=rrss&vmc=fb&vli=Sociedad&ref=https://www.elcorreo.com/sociedad/gobierno-vasco-relanza-20220102210614-nt.html?fbclid=IwAR37qgq_pbAF7MTi8VPtmrSgrNPKzHEHdF4cHGGeOxf_d_7mpN3-IEY9Aek
https://www.deia.eus/bizkaia/ezkerraldea-enkarterri/2022/01/20/muskiz-anuncia-comienzo-inminente-obras/1183960.html
https://www.timbershow.com/en/
https://www.timbershow.com/en/
https://canopeechallenge.com/en/competition
https://canopeechallenge.com/en/competition
https://madera-sostenible.com/forestal/la-red-de-formacion-forestal-madera-de-euskadi-agrupa-en-una-web-toda-la-oferta-educativa/
https://madera-sostenible.com/forestal/la-red-de-formacion-forestal-madera-de-euskadi-agrupa-en-una-web-toda-la-oferta-educativa/
https://franceboisforet.fr/2022/02/07/dossier-de-presse-manifeste-de-la-filiere-foret-bois/
https://franceboisforet.fr/2022/02/07/dossier-de-presse-manifeste-de-la-filiere-foret-bois/
https://franceboisforet.fr/2022/02/07/dossier-de-presse-manifeste-de-la-filiere-foret-bois/

