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Architects on Business  
TEKTÓNICA ’15 
 
 
 
 

PROGRAMA 
 
 
6 de Maio – Modúlo I 
 
14:00 Sessão de Abertura 

 

14:30 – 15:30   Apoios à internacionalização das Empresas de Arquitectura e Engenharia 

Portuguesas 
Apresentação  
Afonso Caldeira, Presidente da Direcção da Associação Portuguesa dos Comerciantes de Materiais de 

Construção (APCMC) 

Excellence for Building – from Portugal – um projeto de apoio à internacionalização 
Dr. José de Matos, Secretário-geral da APCMC 
MaterialOn - Plataforma Digital Bilingue para Materiais de Construção 
Rodrigo Ollero, Universidade Lusíada 
Pedro Mêda, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 
 

15:30-16:00 Materiais e Arquitectura – juntos no mercado global 
José de Matos, Secretário-geral da APCMC 

  

16:15 -16:55 GYPTEC – do Projecto à Obra 
Inovação no desenvolvimento de soluções em placas de gesso  

Eng. Ávila e Sousa – Director Técnico Grupo Preceram 

 

17:00 -17:40 Sessão técnica (“Terça Técnica“) – LIVRE 

 

 

17:50 – 18:30 ARCHITECTS on BUSINESS - LIVRE 
para Ateliers e Arquitectos, sob inscrição 
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7 de Maio – Módulo II  
 

14:30-15:00 Ultrapassar a crise graças à Câmara de Comércio e Indústria Luso- Francesa 

Laurent Marionnet, Director-Geral da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Francesa (apresentação em inglês) 

  

16:15 -16:55 ARCHITECTS on BUSINESS - LIVRE 
para Ateliers e Arquitectos, sob inscrição 

 

17:00 -17:40 Sessão técnica (“Terça Técnica“) - LIVRE 

 

17:50 – 18:30 Sessão técnica (“Terça Técnica“) - LIVRE 

 

 

 

 8 de Maio – Módulo III 

 

11:00-11:40 ARCHITECTS on BUSINESS - LIVRE 
para Ateliers e Arquitectos, sob inscrição 
 

11:50-12:30 Sessão técnica (“Terça Técnica“) - LIVRE 

 

 

 

 8 de Maio – Módulo IV 

14:30-15:00 As oportunidades da Arquitectura nas relações sino-portuguesas 

Dr. Sérgio Martins Alves, Secretário-geral da Câmara de Comércio e Industria Luso-Chinesa 

 

15:15-16:00 Apresentação de produto VMZINC® 

UMICORE 

 

16:15-17:00 Apresentação de produto 

AMORIM ISOLAMENTOS 

  

17:10-17:50 Sessão técnica (“Terça Técnica“) - LIVRE 

 

18:00-18:30 ARCHITECTS on BUSINESS - LIVRE 
para Ateliers e Arquitectos, sob inscrição 
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MANHÃS NO AUDITÓRIO GYPTEC 
Grupo Preceram (Formação Academia Tektónica) 

 

6 de Maio – Módulo I / B 

10:15-13:00 Soluções Eficientes para a construção e reabilitação 

 
Ao longo dos últimos anos a Gyptec Ibérica, em colaboração com o ITeCons e a Universidade 
de Coimbra, tem desenvolvido um trabalho continuado de investigação e ensaios à escala real 
de soluções para construção e reabilitação. 

• Pisos e Tetos: soluções para pisos integrando betonilhas com argila expandida Argex e 

tetos suspensos com placas de gesso Gyptec.  Consideração de vários tipos de lajes: 
maciças, aligeiradas e em madeira. Comparação de resultados acústicos de ensaios ao 
ruído aéreo e percussão.  

• Paredes Exteriores: estudo comparativo de soluções em parede dupla e parede simples 

em tijolo térmico Preceram. Soluções para reabilitação de paredes existentes com placas 
de gesso Gyptec para o isolamento pelo interior. 

• Divisórias Interiores: sistemas avançados em placas de gesso. Características acústicas, 

mecânicas e de proteção ao fogo.   
 

 

7 de Maio – Módulo II / B 

10:15-13:00 Ferramentas Essenciais para a construção e reabilitação 

 
Qual a melhor solução? Quanto custa? Qual a opção com melhor relação custo/benefício? 
A Gyptec Ibérica pretende dar resposta às questões que os técnicos se colocam. 

• Manual Técnico Gyptec 

Recomendações técnicas e boas práticas para a elaboração de um projeto rigoroso e a 
obtenção do melhor desempenho dos sistemas em placas de gesso. Manuseamento, 
pormenores técnicos, recomendações de montagem e de acabamento. 

• Gestor de Soluções Gyptec 

Centenas de sistemas testados e caracterizados para paredes, revestimentos, tetos e 
divisórias interiores. Toda a informação técnica numa ferramenta online gratuita. 

Saiba como escolher e selecionar as soluções que melhor se adaptam aos requisitos 
que pretende. 


