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O projeto InterregSudoe EGURALT
realizouo seu quarto comité diretor
nos dias 15 e 16 de junho nas
instalações da Bordeaux Sciences
Agro. Acolhidos por Xylofutur e
ENSAP Bordeaux,os parceiros do
projeto reuniram-se durante todo o
dia de quarta-feira para discutiro
progresso do projeto.

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 média-altura
na área de SUDOE, contribuindo para o desafioglobal do
combateàs alterações climáticas através da promoçãoda
utilização de materiais naturaisde fontes sustentáveis e
renováveis.

XYLOFUTUR E ENSAP
BORDEAUXACOLHERAM A QUARTA

REUNIÃODO COMITÉ DIRECTIVO

Além disso, foram efetuadas três
visitas de estudo. Na quarta-feira 15,
visitaram as instalações da ENSAP
Bordeaux,e na quinta-feira (16)
visitaram o Institut Tecnologique
FCBA e o Campus Françoisd'Assise. 

RESULTADOS DO PROJECTO

Durante 3 meses, duas fichas técnicas
sobreedifícios de madeiraem altura foram
publicadas semanalmente. No final da
campanha,o Guia foi apresentado a 27 de
maio numa conferência internacional
sobre edifícios de madeira em altura na
área de SUDOE. Pode consultar o guia
completo aqui.

EGURALT finalizou a campanha
relacionada com as fichas técnicasdos
edifícios de madeira em altura

https://eguralt.eu/pt/xylofutur-e-ensap-bordeaux-acolhem-o-quarto-comite-director-do-projecto-europeu-eguralt/
https://eguralt.eu/es/grp/gt1/
https://eguralt.eu/es/eguralt-celebro-en-valladolid-una-jornada-internacional-sobre-la-edificacion-en-madera-en-altura-en-el-espacio-sudoe/
https://drive.google.com/file/d/1dTEiju_ZR_1U-YbGk0nwp6mo4O2eFAeu/view
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Conferência Internacional sobre Pontes de
Madeira
A 12 de maio, Cesefor apresentou o trabalho
intitulado "Desempenho estrutural de uma
ponte pedonalcom pavimento misto CLT- betão
ligado por parafusos e entalhes" na Conferência
Internacional sobre Pontes de Madeira em Biel
(Suíça).

Cesefor publica um artigo no 22º
Congresso Internacional de Técnicas Não

Destrutivas Aplicadas à Madeira

Cesefor apresentou neste Congresso
Internacional, realizado no Canadá no final de
maio, o artigo "Prediction of tensile modulus of
elasticity from longitudinal and transverse
naturalfrequencies in hardwoodspecies" 
 Disponível entre as páginas 210 e 216.

A Universidade de Valladolid, um parceiro
associado, apresentou o projecto no II
Fórum sobre construção com madeira.

Alfonso Basterra foi convidado a apresentar o
Guia sobre o estado da arte da construção em
madeira em altura no Holzbaum Forum em
Navarra.

AS NOSSAS ÚLTIMAS PARTICIPAÇÕES:

O evento, organizado por Cesefor e
pela Universidade de Valladolid,
contou com a participação de
profissionais dos sectores da
construção e da silvicultura de
Espanha, Portugale França.

O livro sobre o estado da arte foi
apresentado num evento
internacional na Escola de
Arquitectura de Valladolid.

Xylofutur participou no CIB Nantes

O parceiro Xylofuturparticipou no Le Carrefour
International Du Bois de 1 a 3 de junho, onde fez
duas apresentações sobre o projeto; uma como
resumo eoutra em profundidade sobre as
tarefas do GT1 e GT3.
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https://eguralt.eu/es/cesefor-presenta-trabajo-sobre-conectores-clt-hormigon/
https://eguralt.eu/pt/cesefor-apresenta-artigo-sobre-conectores-clt-betao/
https://drive.google.com/file/d/1_rl8mQLk4pRM4YV1dq3-wFj2-ji0lewt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mOMQ51ORjOvadFlZYs10O0LKq7bOibWi/view?usp=sharing
https://www.forum-maderaconstruccion.com/2_.php
https://eguralt.eu/pt/eguralt-realizou-em-valladolid-uma-conferencia-internacional-sobre-a-construcao-em-madeira-em-altura-na-zona-sudoe/
https://www.timbershow.com/
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SerQ e Cesefor para apresentar uma
comunicação na Conferência SHATIS

De 7 a 9 de setembro, a conferência SHATIS terá
lugar em Praga (República Checa) onde o SerQ
apresentará um documento sobre uma das
experiências do GT2, desenvolvida em
colaboração com o Cesefor, intitulado
"Caracterização experimental de faia através de
ensaios de tração e flexão".

Participação na conferência sobre
Construção Sustentável e Digital

Nos dias 27 e 28 de outubro, o SerQ apresentará
na Marinha Grande (Portugal) um trabalho com
parte de uma das experiências do WG2
intitulado "Choupo como uma espécie
alternativa para estruturas de madeira".

ORÇAMENTO FEDER: 1.011.562,50 €

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

NAS PRÓXIMAS SEMANAS PUBLICAREMOS AS PRINCIPAIS
EXPERIÊNCIAS QUE FAZEM PARTE DO GRUPO DE

TRABALHO 2 ,  NÃO O PERCA!
 

SIGA-NOS NAS NOSSAS REDES SOCIAIS!

PRÓXIMAS PARTICIPAÇÕES 

EGURALT estará presente na WoodRise 2022
A6 de setembro, o projetoEguralt será
apresentado com a participação do CESEFOR,
SERQ, NASUVINSA e ENSAP, num workshop sobre
I&D onde são abordadas questões relacionadas
com a construção de madeira em altura.

Os parceiros participarão no Fórum
Internacional EGURTEK 2022 de

Arquitectura e Construção em Madeira.

Os parceiros do Projecto EGURALT participarão
neste evento a realizar nos dias 19 e 20 de
outubro em Bilbau para apresentar o Projeto
aos diferentes sectores da madeira.

Troféu de Construção de Madeira Regional
Nova-Aquitânia

Marc Vincent, director da Xylofutur, foi membro
do júri deste concurso, cujos resultados foram
publicados a 5 de Julho.

https://www.facebook.com/Eguralt
https://www.linkedin.com/company/80100033/admin/
https://twitter.com/eguralt
https://eguralt.eu/es/inicio/
https://drive.google.com/file/d/1sh95X-S6_ztlrasyXH-VnWBvjIjPi7Vk/view
https://shatis22.itam.cas.cz/
https://sdb.ipleiria.pt/
https://egurtek.bilbaoexhibitioncentre.com/en/
https://franceboisforet.fr/2022/02/07/dossier-de-presse-manifeste-de-la-filiere-foret-bois/

