20ª Edição da Tektónica mais inovadora!
Toda a informação em 3D, ao alcance de todos
Pela primeira vez, a Tektónica terá uma app que pode ser descarregada pelo visitante,
através da qual poderá ter acesso à planta dos pavilhões, identificar os sectores e
expositores, tudo isso em 3D.
Em parceria com a Ground Control Studios, a aplicação funciona de forma muito fácil:
depois de ser descarregada, todos os badges de entrada são a chave para desencadear
a maquete virtual. Aponta-se a câmara para o cartão e a planta em 3D fica visível.
Este projecto inovador torna possível um conhecimento mais prático da feira, ao
mesmo tempo que se reduz a utilização de plantas em papel.
O Espaço Inovação existe desde 2000 mas de ano para ano aumenta a sua importância
enquanto montra para empresas apresentarem as novas soluções e projectos ao
mercado nacional e internacional. Este ano não é diferente. O Espaço Inovação traz à
Tektónica uma exposição de produtos e serviços que ainda não estão no mercado ou
estão há menos de um ano, abrangendo todos os sectores presentes na feira, como
revestimento, máquinas, cozinha e banho, etc.
Dos produtos em exposição serão distinguidos os mais inovadores pelas suas
características técnicas, funcionais ou estéticas por um júri composto por
representantes da AECOPS, do LNEC - Laboratório Nacional de Engenharia Civil, da
Ordem dos Arquitectos, da Ordem dos Engenheiros e da Universidade Europeia, que
deliberará a atribuição do Prémio Inovação e de outras distinções que serão conhecidas
a 17 de maio na Tektónica.
Na Tektónica poderá ser arquitecto por um dia…
À semelhança da edição passada, a Tektónica promove um espaço de aconselhamento
gratuito aos visitantes, intitulado “Pergunte aos Arquitectos”. Os arquitectos/designers
Architect Your Home, irão ajudar gratuitamente quem pretende melhorar a sua casa. A
novidade desta participação é que o visitante poderá ver os seus projectos para uma
casa de sonho projectados na hora numa tela dinâmica.
Em parceria com o ISCTE, realiza-se, mais uma vez, o curso prático de Urbanismo e
Arquitectura, aberto à participação de todos os interessados, que, mesmo não sendo
arquitectos, poderão experimenta-lo durante umas horas.
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https://tektonica.fil.pt/
https://www.facebook.com/tektonica.fil/

Departamento de Comunicação FIL
Pedro Bento, Tel: 218921527, Email:
pedro.bento@ccl.fil.pt
Inês Rosado, Tel: 218921512, Email:
ines.rosado@ccl.fil.pt

