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A

inovação

é,

em

qualquer

indústria,

um

elemento-chave

do

desenvolvimento industrial e social e do progresso técnico, contribuindo
de forma decisiva para o aumento da respectiva produtividade e uma
resposta mais adequada às solicitações do mercado.
Dentro do sector da construção existem empresas cuja prática indicia
relutância na adopção de novos métodos e tecnologias. Trata-se,
obviamente, de uma generalização, tanto mais que se trata de um
sector de atividade em que o ritmo da evolução tecnológica é em geral
bastante cauteloso e inferior ao verificado em sectores industriais de
maior dinamismo
Alguns factores adversos explicam o conservadorismo da maioria dos
agentes do sector:


o custo mais elevado dos produtos antes de ser atingido um
patamar mínimo de produção;



o empirismo da generalidade do meio da construção, pouco aberto
à inovação por falta de preparação científica ou receito do risco
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ligado a ignorância sobre os efeitos a longo prazo e a durabilidade
de novos produtos e técnicas construtivas;


o desconhecimento da existência dessas inovações por parte dos
decisores (donos-de-obra, projetistas e construtores);



e informação e qualificação técnica deficientes de fornecedores e
da mão-de-obra.

Em contrapartida, existem factores de dinamização dessa evolução, por
iniciativa da indústria, conduzindo ao aumento da produtividade, à
procura legítima de vantagens comerciais face aos concorrentes e à
busca de respostas satisfatórias para problemas mal resolvidos pelas
tecnologias tradicionais, como os suscitados por preocupações por um
desenvolvimento sustentável e por alterações regulamentares, impondo
exigências acrescidas aos empreendimentos de construção.
Muitas barreiras à inovação surgem do desconhecimento ou um mau
entendimento sobre o tipo e o âmbito das inovações possíveis. Trata-se,
portanto, de um sector que necessita de ser dinamizado nas suas
tentativas de inovação através da disponibilização de informação
acessível e fiável, de conhecimentos devidamente testados relacionados
entre outros com a utilização de materiais inovadores, bem como de
combinações de materiais, produtos e sistemas.
Saliento igualmente a relevância de se dispor de instrumentos de apoio
ao desenvolvimento de metodologias que avaliem os reflexos dos
diferentes fatores que determinam e condicionam o comportamento das
infraestruturas de transportes ao longo da sua “vida útil”, considerando
também os efeitos do ponto de vista de durabilidade, por forma a
integrarem indicadores de desempenho determinantes para a otimização
das intervenções e para a gestão das reparações, sempre com
preocupações de segurança e de preservação do ambiente.
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A atividade de investigação e desenvolvimento conduzida em centros de
investigação, mas também nas próprias empresas, tem prestado um
apoio inestimável à inovação tecnológica no sector, sendo justo
destacar, também, o papel relevante da atividade de homologação e
apreciação técnica das novidades da construção realizada nos vários
países por organismos independentes, como é o caso do LNEC e das
Universidades em Portugal, mediante a qual é reforçada a confiança dos
agentes nos produtos e processos objecto dessa intervenção e se
reduzem de forma drástica os riscos de não-qualidade que lhes são
inerentes.
Há

que

ter

em

conta

que

estamos

claramente

num

ambiente

crescentemente exigente, que impõe o conhecimento do ciclo de vida
dos materiais como indicador determinante no processo de decisão e de
gestão

de

infraestruturas

rodoviárias,

o

que

implica

a

interdisciplinaridade e constante preocupação com a investigação e com
a forma de ela se transformar em inovação, prática que a CEPSA há
muito defende e pratica.
Na próxima década prevê-se que em Portugal se acentuem as
exigências no que respeita aos impactes ambientais, aos consumos
energéticos e à segurança associados à operação das redes construídas
e à reabilitação/manutenção das existentes.
Prevêem-se e têm sido referidas pela Estradas de Portugal ações e a
disponibilização de recursos para a conservação e reabilitação das redes
existentes, envolvendo, por exemplo, o estudo e a aplicação de novas
técnicas e de novos materiais, incluindo a reciclagem de pavimentos e o
aproveitamento de materiais alternativos.
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É hoje um facto assumido de que a inovação premeia sociedades que se
desenvolvem em torno de uma cultura de rigor, baseada em processos
de monitorização e avaliação, que permitam aperfeiçoamentos contínuos
em quantidade e qualidade.
A marcação CE, constituindo um passaporte para a circulação de
produtos nos países da UE, pressupõe um desafio a que os produtores
têm de estar permanente atentos.
Por tudo isto, é com o maior interesse que me associo a esta iniciativa,
de grande interesse para a Ordem dos Engenheiros, na expectativa de
que as Jornadas consigam atingir na plenitude os seus objetivos.
O triângulo Investigação/Conhecimento/Inovação, associado a uma
adequada política de informação, são a chave para defesa de um setor
que tanto tem prestigiado o nosso País.
Felicito os organizadores e, em particular a CEPSA que desde sempre se
tem posicionado na valorização deste triângulo, pelo seu empenho,
constituindo uma das muitas respostas que terão de ser dadas,
constituindo, estou certo, uma mais-valia no garante de adopção das
melhores práticas de engenharia, com o objectivo da definição de
soluções técnico-economicamente mais favoráveis numa perspectiva
moderna de interdisciplinaridade, que incorpora os temas do ambiente e
sustentabilidade,

risco

e

segurança,

conservação

e

reabilitação,

tecnologias da informação, qualidade da construção e dimensões
humanas e sócio-económicas.
Obrigado.
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