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CONSTRUÇÃO 
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DA 
CONSTRUÇÃO 

ESTUDANTES 
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Empresas do setor da construção 

que possuam produtos ou serviços  

que contribuam para o 

desenvolvimento mais sustentável 

do setor. 

Arquitetos, Engenheiros Civis ou outros 

profissionais que trabalhem na área da 

construção que percebam a real 

necessidade de serem conhecedores das 

mais valias da construção sustentável e 

da utilização de produtos que 

contribuam para o desenvolvimento 

mais sustentável do setor. 

De arquitetura, engenharias e 

afins, de forma a colmatar a falha 

existente ao nível do ensino 

superior onde a sustentabilidade 

na construção de edifícios não é 

parte integrante dos planos 

curriculares. 

a quem se 
destina… 



As empresas do setor da construção que pertencem ao nosso Portal distinguem-se das restantes 

porque: 

 

• O portal reconhece-as como empresas que contribuem para o desenvolvimento mais 

sustentável do setor, merecendo o devido destaque na homepage do PCS; 

 

• Obtém o nosso certificado de sustentabilidade através da atribuição do nosso selo de 

sustentabilidade, baseado em 10 princípios; 

 

• Pertencem a uma base da dados restrita e selecionada sobre produtos de valor acrescentado 

no que se refere ao desenvolvimento sustentável do setor da construção; 

 

• Os seus produtos são referidos nos cursos de formação desenvolvidas pelo Portal da 

Construção Sustentável e em todos os conteúdos do site sobre o produto; 

 

• Tem a possibilidade de apresentar os seus produtos nos nossos seminários de ação formativa 

realizados em universidades e municípios. 

EMPRESAS DO SETOR 
DA CONSTRUÇÃO 



PROFISSIONAIS DA 
CONSTRUÇÃO 

Os profissionais da construção procuram o nosso portal de forma a se valorizarem 

profissionalmente, pois tem acesso a: 

 

 - Uma base de dados que se distingue no setor da construção por só possuir produtos 

 ou serviços que contribuem para o seu desenvolvimento sustentável; 

 

 - Informação sempre atualizada sobre construção sustentável em Portugal e no 

 mundo, com enfoque para os CPLP e América do Sul; 

 

 - Legislação atualizada sobre o setor da construção; 

 

 - Agenda atualizada de eventos organizados pelo portal da construção sustentável ou 

 em parceria; 

 

 - Cursos de formação certificada por ordens profissionais, associações profissionais e 

 outras entidades. 

 



ESTUDANTES 
UNIVERSITÁRIOS  

 

Os estudantes universitários procuram o nosso portal de forma a valorizar os seus conhecimentos 

enquanto estudantes pois no PCS encontram: 

 

• Um complemento ao ensino nas suas universidades; 

 

• Informação sempre atualizada sobre construção sustentável em Portugal e no mundo, com 

enfoque para os CPLP e América do Sul; 

 

• Agenda atualizada de eventos organizados pelo portal da construção sustentável ou em 

parceria; 

 

• Cursos de formação certificada por ordens profissionais, associações profissionais e outras 

entidades; 

 

• Os estudantes dos cursos de Arquitetura, obtém a atribuição de créditos ao frequentarem as 

nossas ações, para efeitos da sua inscrição mais tarde na Ordem dos Arquitetos. 

 

 

  



Redução consumo de recursos                Renovação 

Baixa energia incorporada        Absorção de CO2       

Pureza na composição          Nacionalidade                                                    

Certificação  acreditada   Baixa manutenção             

Reutilização & reciclagem   Inócuo à saúde 



Ao ser parceiro do Portal da Construção Sustentável a empresa passa a estar posicionada numa 
seleção de empresas mais sustentáveis e a ter acesso ao selo de sustentabilidade que é 
atribuído, através de uma avaliação rigorosa, ao seu produto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
É uma forma de se distinguir no mercado da construção, apostando numa área cada vez mais 
necessária em prol de um ambiente construído mais saudável, com os consequentes benefícios 
socio económicos para os utilizadores. 
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eco PRODUTOS 













































VANTAGENS DE SER MEMBRO REGISTADO DO PORTAL DA 
CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL (PCS) 
 
 Ao tornar-se membro registado do PCS, é-lhe enviado um nº de identificação que lhe 
 dá acesso a: 
 

•entrada gratuita em todos os nossos seminários; 
•descontos especiais nas nossas ações de formação; 
•outros descontos e ofertas. 

No nosso site passa a ter acesso a: 
•uma área reservada, com uma seleção de informação privilegiada sobre: edições 
exclusivas do PCS, pormenores construtivos, materiais de construção, teses de 
investigação científica e outros documentos raros de relevada importância. 
 

Subscrição por um período de 6 meses: 10€ de donativo 
Subscrição por um período de 12 meses: 15€ de donativo 

 
Faça parte da nossa comunidade. Colabore connosco no caminho da sustentabilidade! 













www.csustentavel.com 
csustentavel@csustentavel.com 
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