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EGURALT 

 
 

EGURALT é um projeto Interreg Sudoe que facilita a implementação e divulgação de soluções 
inovadoras para a promoção da construção em meia-altura com madeira no espaço Sudoe, 
contribuindo para o desafio global da luta contra as alterações climáticas através da promoção 
da utilização de materiais naturais provenientes de fontes sustentáveis e renováveis. 

 
8 entidades beneficiárias de 6 regiões do espaço Sudoe estão envolvidas, trabalhando em três 
áreas: a promoção de habitações públicas de madeira de arranha-céus; o desenvolvimento de 
novos produtos tecnológicos em madeira e a transformação do sector da madeira necessária 
para a mudança de paradigma de construção na área do Sudoe.  

 
As entidades beneficiárias do projeto combinam um carácter multidisciplinar: associações 
para a promoção da construção em madeira; centros de investigação avançada; associações 
de empresários; instituições de ensino, entre outras, que em conjunto promovem a obtenção 
de resultados e a sua disseminação no espaço Sudoe.  

 
A cooperação transnacional permitirá que os objetivos estabelecidos no projeto sejam 
implementados à escala global, com particular incidência no espaço Sudoe e com um maior 
potencial de expansão das redes empresariais entre as entidades envolvidas durante a sua 
implementação. 

 
As principais contribuições são: 
 

• intercâmbio de conhecimentos entre centros tecnológicos, autoridades públicas e 
indústria, através de mesas redondas com as partes interessadas, visitas de estudo...; 

• experimentação da aplicação de novos produtos/processos e divulgação através de 
workshops com a indústria (particularmente PME) para melhorar a implementação de 
novas soluções com maior valor acrescentado no seu catálogo; 

• capitalização de conhecimentos através de formação dedicada aos prescritores de 
madeira na construção, sensibilização da população e das autoridades públicas e 
posicionamento internacional através de redes. 
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DECLARAÇÃO DE INTENÇÃO 

de integrar a rede Eguralt para facilitar a implementação e disseminação de soluções 
inovadoras para a promoção da construção em meia-altura com madeira 

 
 

Impulsionado pelos quadros políticos europeus, tais como Green Deal, New European 
Bauhaus, New EU Forest Strategy 2030, o regulamento revisto dos produtos de construção; 
 
Impulsionado pela próxima certificação de remoção de carbono; 
 
Reconhecendo a necessidade de enfrentar as questões das alterações climáticas globais e 
de implementar uma transição verde, especialmente no sector da construção; 
 
Cientes de que o valor acrescentado proporcionado pelos edifícios de madeira não é 
suficientemente promovido e que a indústria da madeira é uma fonte de inovações 
sustentáveis, 
 
Consciente de que o trabalho em rede, a capitalização e o desenvolvimento de capacidades 
são cruciais para enfrentar os desafios acima enumerados, 
 
 
Nós, como representantes da nossa instituição e/ou organizações, 
 
Clique ou carregue aqui para introduzir o texto 
 
 
Decidimos aderir à Rede EGURALT, uma rede colaborativa de entidades que apoiam a 
necessidade de cooperação transnacional na questão da promoção de edifícios de madeira 
de meia-altura e das inovações tecnológicas relacionadas, comprometendo-se a: 
 

• Partilhar ativamente atualizações, ideias, informações e – sempre que possível - dados 
para com as entidades da rede; 

• Trocar conhecimentos, experiências, as melhores práticas e conhecimentos 
especializados; 

• Procurar e/ou criar oportunidades para um esforço coletivo e colaborativo no sentido 
de aumentar o conhecimento e a compreensão da construção em madeira em 
edifícios de meia-altura; 

• Convidar outras entidades interessadas que partilhem a visão e o empenho da rede a 
juntarem-se à mesma.   
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FORMULÁRIO DE SUBSCRIÇÃO 
Ao preencher e assinar o formulário abaixo, consente que a rede EGURALT utilize os seus 
dados para os fins acima descritos. 

Nome da organização  

Website  

Representado por  
(nome e função) 

 

Contacto  
(nome, função, dados de contacto) 

 

Produtos e serviços que a 
organização pode 
oferecer/entregue para a 
construção em madeira (meia e 
elevada altura) 

 

Exemplos de projetos relevantes 
para o tema 
(breve descrição e ligação, se 
disponível) 

 

Regiões/países em que está ativo  

Assinatura, data, carimbo 
 
 

 

 

Ao abrigo do Regulamento Geral da UE sobre Proteção de Dados, tem o direito de solicitar 
acesso, retificar, apagar e restringir o processamento dos seus dados pessoais. Tem também 
o direito de revogar este consentimento para utilizar os seus dados. 
Isto pode ser feito em qualquer altura, enviando-nos um e-mail: 
berenice.kimpe@xylofutur.fr  

 

mailto:berenice.kimpe@xylofutur.fr

