Pense em Betão
UTILIZE PREFABRICADOS

VÖB - Áustria
http://www.voeb.com - office@voeb.co.at
FEBE - Bélgica
http://www.febe.be - mail@febe.be
The Danish Concrete Association - Dinamarca
http://www.danskbeton.dk - nie@danskbyggeri.dk
BDB - Alemanha
http://www.betoninfo.de - gf@betoninfo.de
Rakennusteollisuus - Finlândia
http://www.betoni.com - Olli.hamalainen@betoni.com

Pense em Betão
UTILIZE PREFABRICADOS

FIB – França
http://www.fib.org - m.lebrun@fib.org
BETANET S.A. – Grécia
http://www.betanet.gr - ez@betanet.gr
IPCA – Irlanda
http://www.irishconcrete.ie - brian.murphy@irishconcrete.ie
Assobeton – Itália
http://www.assobeton.it - m.grandi@assobeton.it
BFBN – os Países Baixos
http://www.bfbn.nl - ton.pielkenrood@bfbn.nl
Betongelementforeningen – Noruega
http://www.betongelement.no - john-erik.reiersen@bnl.no
SBPB – Polônia
http://www.stow-bet.com.pl - biuro@stow-bet.com.pl
ANIPB – Portugal
http://www.anipb.pt - anipb@netcabo.pt
ANDECE – Espanha
http://www.andece.org - andece@andece.org
Betongvaruindustrin – Suécia
http://www.betongvaruindustrin.se - kansli@betongvaruindustrin.se
BPCF – Reino Unido
http://www.britishprecast.org - martin.clarke@britishprecast.org

Membros do BIBM
O BIBM representa 16 membros (associações nacionais da indústria dos produtos prefabricados de betão,
associações regionais/grupo de produtores e empresas).
ESCOFET

Contactos do secretariado do BIBM
Boulevard du Souverain 68 - B – 1170 Brussels
Tel: +32 (0)2 738 74 42 - Fax: +32 (0)2 735 60 69
info@bibm.eu - www.bibm.eu

The European Federation for the Precast Concrete Industry

A Federação Europeia para a Indústria dos Prefabricados de Betão
O sector emprega 210.000 trabalhadores em 8.000 unidades fabris distribuídas pela
Europa, gerando um volume de negócio de mais de 35 mil milhões de Euros.

A Indústria dos
prefabricados
de betão fornece
soluções para
construções
sustentáveis
para o ambiente
e cria mais-valias
para os agentes
económicos locais.

O que é um produto prefabricado de betão?
Um produto prefabricado de betão é uma peça
produzida em fábrica a qual mais tarde, juntamente com outras peças, irá ser incorporada
numa estrutura.
Uma vez produzida a peça e satisfeitos todos
os requisitos dos controlos de qualidade,
a unidade é armazenada até à expedição.
As soluções prefabricadas de betão podem
ser aplicadas em todos os projectos de construção e em qualquer fase do seu desenvolvimento.
A indústria oferece:
• sistemas de drenagem (tubos, câmaras de visita,
poços…) e soluções de esgotos (separadores de
gorduras…)
• elementos estruturais (vigas, pilares…)
• coberturas, pavimentos (telhas, elementos
alveolados…)
• soluções de planeamento urbano e paisagístico
(bancos, vasos de jardim…)
• pavimentação (blocos permeáveis para
pavimentação…)
• obras de construção civil (segurança, barreiras
acústicas, alojamentos para estaleiros/ferrametarias…)

• outras soluções específicas (garagens, equipmento para distribuição de energia eléctrica…)
No seu conjunto, os produtos prefabricados oferecem...
• a reconhecida resistência e durabilidade do betão…
mais a sua, menos reconhecida mas inegável,
sustentabilidade
• melhorias na qualidade pela produção em fábrica,
combinada com a versatilidade e soluções inovdoras…
• e uma variedade quase ilimitada de aplicações
de diferentes dimensões, cores e formatos, feitas
à medida ou por produção em série, projectadas e
produzidas de acordo com requisitos, arquitectóncos e de engenharia, específicos
E proporcionam
• edifícios comerciais, residenciais, educacionais e
de saúde energeticamente eficientes
• sistemas de abastecimento de água potável,
drenagem e saneamento
• insfraestuturas de comunicações e transportes
• produção independente das condições climatéricas
• sistemas para soluções de energias limpas

O BIBM
trabalha para
O desenvolvimento de condições
económicas e concorrenciais de
mercado para todos os agentes económicos

A promoção de uma indústria local e dinâmica

As condições económicas desempenham um papel pre-

A indústria dos produtos prefabricados de betão é um

ponderante no desenvolvimento do sector da produção,

sector inovador. Cada vez mais investe e contempla as

conjuntamente com o processo produtivo.

questões ambientais, a sustentabilidade, a segurança e

O BIBM apoia políticas e programas de desenvolvimen-

a saúde. O BIBM promove estes aspectos através dum

to de infra-estruturas, projectos habitacionais e paisa-

plano de acção coordenado de divulgação entre os seus

gísticos demonstrando junto do sector público o valor

diversos associados.

acrescentado das soluções prefabricadas. Estas soluções já provaram ser a opção mais sustentável para
edifícios e infra-estruturas – poupando tempo, energia
e recursos.

O desenvolvimento das condições de Mercado,
contribuindo na elaboração de regulamentação,
normas e documentos técnicos
O objectivo do BIBM é contribuir para se alcançar um

A melhoria no uso de matérias-primas naturais e

mercado europeu harmonizado para a indústria dos

recicladas

produtos prefabricados de betão, respeitando sempre

Todos os materiais utilizados nos produtos prefabrica-

os valores regionais. O papel do BIBM é o de fazer che-

dos provêm de fontes naturais e recicladas. Nós temos a

gar as mensagens políticas da indústria aos organis-

responsabilidade de utilizar racionalmente os recursos

mos reguladores europeus e aos organismos governa-

naturais, identificando criteriosamente os produtos de

mentais.

construção. O papel do BIBM é o de assegurar a longo
prazo o fornecimento de matérias-primas (brita, gravilha, areia, cimento e aço) em quantidades racionais na
indústria da prefabricação em betão.

