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Lisboa, 5 de Junho de 2009

Assunto: Jornadas CEPSA Betumes/CRP. Poupança: energia e recursos naturais
LNEC, 7 e 8 de Julho de 2009

Exmo(a). Senhor(a),
As 2ªs Jornadas CEPSA - Betumes / CRP realizam-se este ano tendo como lema a POUPANÇA de ENERGIA e
de RECURSOS. Com efeito, no ambiente de perturbação que se vive, parece particularmente oportuno discutir
aspectos das tecnologias de pavimentação relacionadas com a poupança e apresentar soluções inovadoras de
ligantes betuminosos que a CEPSA – PROAS tem vindo a desenvolver para reduzir o consumo de energia no
fabrico das misturas.
As Jornadas foram organizadas em torno de três temas, cada um dos quais foi subdividido em vários tópicos para
apresentação, tendo sido reservado um período para discussão no final de cada tema. A apresentação dos
diversos tópicos está a cargo de investigadores e docentes universitários e de técnicos, portugueses e espanhóis,
representando empresas de construção e donos de obra, de modo a recolher as visões dos intervenientes num
processo de inovação.
Serão tratados os últimos desenvolvimentos nas tecnologias que visam requalificar os pneus usados, utilizando
pó de borracha para modificar as propriedades do betume a utilizar em misturas betuminosas, discutir-se-ão os
últimos progressos na reciclagem de pavimentos betuminosos e serão apresentadas e discutidas novas misturas
realizadas a baixa temperatura, nomeadamente as misturas “semi-quentes”, que têm vindo a ser desenvolvidas
pela CEPSA.
O primeiro dia das Jornadas terminará com um debate onde se fará um balanço da experiência nacional sobre os
assuntos tratados e se procurará avaliar o impacte das novas tecnologias apresentadas no mercado da
pavimentação. Nele intervirão donos de obra, empresas de construção e fornecedores de materiais.
É pois com o maior gosto que o CRP colabora na organização destas Jornadas que, além das apresentações e
discussões do 1º dia, 7 de Julho, incluem uma visita à obra de pavimentação da EN 244, no dia 8 de Julho, onde
se está a aplicar a técnica de reciclagem semi-quente em central, que constitui um exemplo de tecnologia de
pavimentação que proporciona reduções no consumo de energia e de matérias-primas.
Para mais completa informação juntamos o Programa das Jornadas, assim como a respectiva ficha de inscrição.
Na expectativa da sua participação, apresentamos os nossos melhores cumprimentos,

António Pinelo
Vice-Presidente da Comissão Executiva

