bautec 2020
Feira internacional especializada de construção e tecnologia de edifícios
18 a 21 de fevereiro de 2020

Dados estatísticos (ano de referência 2018)
Área bruta (m2)

31.200

2

Área líquida (m )

12.761

Total de expositores

456

de ... países

19

Participação: pavilhão/stand simples 2020 (EUR/m2)
Frequência
Próximo evento

170
bienal

22 a 25/02/2022

Descrição resumida
A inovação é a essência da bautec. Aqui encontra todas as novidades sobre construção e
tecnologia de edifícios. A formação é a base para o futuro de todas as áreas envolvidas. Por
esse motivo, a promoção e formação de jovens talentos qualificados está no cerne da bautec.
A eficiência é o derradeiro tópico do futuro. A bautec mostra como novas oportunidades de
negócio advêm deste desafio.
A construção e a tecnologia de edifícios são dos setores mais inovadores a nível mundial. Em
torno dos grandes temas da informatização e eficiência energética são desenvolvidas novas
ideias de produtos quase diariamente. Estas podem ser vistas na bautec 2020! No entanto, a
bautec não apresenta apenas produtos e soluções inovadores – ela própria está plena de
inovações. Com vários novos formatos, acompanha totalmente a evolução dos tempos e
fortalece a sua posição enquanto principal ponto de encontro profissional do ano. Quer seja o
bautec.INNOVATION AWARD, o Congresso bautec, o Dia dos promotores imobiliários ou
o Dia prático para profissionais do setor das instalações de saneamento, calefação e
climatização.
O cariz profissional da bautec consolidou-se nos últimos anos com uma percentagem de
visitantes profissionais de 87%. A qualidade da bautec enquanto feira para trabalhadores
especializados e decisores é sublinhada pelas percentagens de visitantes profissionais dos
setores da construção/modernização (42%), projetistas/arquitetos (23%) e indústria
imobiliária/da habitação (8%). Além de materiais e sistemas de construção, a bautec 2020
também apresenta temas do futuro da arquitetura e da conceção de edifícios com os
seguintes pontos principais: construção residencial económica e sustentável, construção
eficiente a nível energético, proteção sonora e contra incêndios, tecnologia de construção
sanitária. calefação e de edifícios, bem como construção e habitação utilizando madeira e
matérias-primas renováveis.
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No entanto, não são só os profissionais que têm interesse na bautec. Também os estudantes
do 7.º ao 13.º ano, do ensino profissional e estudantes universitários podem vir aqui buscar
inspiração. Quem quiser obter mais formação ou qualificações na área da construção e da
tecnologia de edifícios, na bautec 2020 encontra tudo o que precisa. Com o lema
futuro@bautec, o KarriereCenter Bau (Centro para carreiras no setor da construção) está no
foco principal: Aqui é apresentada diariamente a diversidade do setor e das possibilidades
através de um programa extremamente variado.
A GRÜNBAU BERLIN, no âmbito da bautec, impulsiona a discussão sobre o futuro da Cidade
Verde. Expositores dos setores da construção de jardins, de espaços recreativos e desportivos
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e de paisagística mostram, em 3000 metros quadrados, os seus produtos e serviços – desde
mobiliário para espaços exteriores e materiais de construção, passando por telhados
ajardinados e equipamentos para parques infantis até à construção de lagoas.
Em resumo: a bautec oferece ao visitante o edifício completo com todos os segmentos
representados na feira, ou seja, a ligação entre a envolvente dos edifícios e a tecnologia de
construção.
Resumo das ofertas
Instalações ao ar livre, química de construção e proteção de superfícies, máquinas e
ferramentas de construção, construção de jardins e arquitetura paisagística, aparelhos e
sistemas, materiais de construção, proteção contra incêndio, telhados, materiais de isolamento,
tintas e vernizes, construção de fachadas, janelas, portas, portões, pré-fabricados/construção
por módulos, tecnologia de edifícios e de automação, tecnologia de climatização e ventilação,
tecnologia de aquecimento, construção em madeira, matérias-primas renováveis, construção
de interiores/construção a seco, Centro para carreiras no setor da construção, construção em
bruto, tecnologia e equipamento sanitário, software, construção subterrânea, tecnologia solar,
construção de espaços recreativos
Grupos-alvo de visitantes
Arquitetos, projetistas e engenheiros, profissionais da área, comércio especializado,
construtores, empresários da construção, promotores imobiliários, associações de gestão
imobiliária, administração pública, proprietários de imóveis, arrendatários e construtores
privados interessados em renovação e modernização
Organizador
Messe Berlin GmbH (equipa do projeto bautec, telefone ++49 30 3038 – 2062, -2115, -2392,
-3274, -2136,
Fax +49 30 3038 91 2069; bautec@messe-berlin.de; www.bautec.com)
Promotor do conceito
Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V. (Associação central da indústria de construção
alemã)
Parceiros
- Architektenkammer Berlin (Câmara de arquitetos de Berlim)
- BAKA Bundesverband Altbauerneuerung e.V. (Associação federal alemã de reabilitação de
edifícios)
- Bauindustrieverband Berlin-Brandenburg e.V. (Associação das indústrias de construção
Berlim-Brandenburgo)
- Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH
- Bundesingenieurkammer e.V. (Câmara federal alemã dos engenheiros)
- Ministério federal alemão do interior, construção e pátria
- Bundesverband Deutscher Baustoff-Fachhandel e.V. (Associação federal alemã de comércio
especializado em matérias primas)
- Deutsches Kinderhilfswerk e.V. (Fundo alemão de apoio à criança)
- Fachgemeinschaft Bau Berlin und Brandenburg e.V. (Associação especializada em
construção Berlim-Brandenburgo)
- Fachverband SHK Land Brandenburg (Associação técnica de profissionais do setor das
instalações de saneamento, calefação e climatização do Land de Brandenburgo)
- Gesundheitstechnische Gesellschaft e.V. (Associação técnico-sanitária)
- GdW Bundesverband Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V. (Associação
federal alemã de empresas imobiliárias)
- Glaser-Innung Berlin (Corporação de vidraceiros de Berlim)
- Handwerkskammer Berlin (Câmara dos trabalhadores de Berlim)
- Handwerkskammer Potsdam (Câmara dos trabalhadores de Potsdam)
- Industrie- und Handelskammer zu Berlin (Câmara de comércio e indústria de Berlim)
- Innung SHK Berlin (Corporação de profissionais do setor das instalações de saneamento,
calefação e climatização de Berlim)

- Landesinnung des Dachdeckerhandwerks Berlin (Corporação regional de empresas de
construção de coberturas e telhados de Berlim)
- Parkett-Innung Nord-Ost (Corporação de assentadores de tacos do Nordeste)
- Centro de competências RKW, RG-Bau
- Fundação Handwerk stiftet Zukunft
- Tischler-Innung Berlin (Corporação de marceneiros de Berlim)

