CÓDIGO DO PROJETO POCI-01-0247-FEDER-050191
DESIGNAÇÃO DO PROJETO ADAPTIVE - Advanced Production System for Sustainable and Productive
Roofing Retrofit
OBJETIVO PRINCIPAL OT1 – Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
DATA DE APROVAÇÃO 23/02/2021
DATA DE INÍCIO 01/10/2020
DATA DE CONCLUSÃO 31/03/2023
CUSTO TOTAL ELEGÍVEL 790.516,20 €
APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EUROPEIA 540.593,76 €
OBJETIVOS, ATIVIDADES E RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS
O sistema ADAPTIVE pretende ser um marco na evolução da indústria da construção, contribuindo de
forma significativa para o incremento da pré-fabricação no setor e consequentemente para o
incremento da produtividade e sustentabilidade ambiental, economia e social. Como foi anteriormente
exposto não existe no mercado soluções pré-fabricadas e modulares que visem a realização das
camadas de impermeabilização, isolamento térmico e revestimento em coberturas planas, sendo
utilizadas as mesmas soluções há cerca de 70 anos.
Pretende-se assim promover a investigação e desenvolvimento de um novo sistema construtivo para a
execução de camadas de impermeabilização e isolamento térmico em coberturas planas (em obras
novas e de reabilitação), que possibilite a incorporação de “revestimentos” com características
diferenciadas:
 Estéticas, como coberturas verdes ou tipo deck;
 Com capacidade implementação de sistemas de produção energética;
 Com capacidade de implementação de sistemas de aquecimento de águas;
 Todos os diferentes tipos de revestimento, possibilitaram um nível básico de filtragem de
águas, possibilitando o seu armazenamento.
O sistema deverá ser composto na sua globalidade por componentes modulares de fácil
assemblagem, com ligações realizadas apenas por encaixe simples ou aperto de parafusos.
De forma a conceber o sistema ir-se-á partir dos seguintes pressupostos:
 Será dividido em dois subsistemas podendo um deles funcionar de forma independente;
 O primeiro subsistema, denominado “A” será a base da solução e poderá funcionar de forma
autónoma. Será constituído por componentes que realizam as camadas de impermeabilização,
isolamento térmico e drenagem, possibilitando a integração do subsistema de revestimentos;
 O subsistema de revestimento, denominado “B”, que deverá ser constituído por dois tipos de
componentes. O componente base e os componentes de acabamento. Os componentes base
possibilitaram a simples assemblagem dos diferentes tipos de componentes de acabamento
(verdes, tipo deck, produção de energia ou aquecimento de águas).
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