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NOTÍCIAS

5º Fórum PTPC
“Investimento Público Responsável e Inovador”
31 março, LNEC, 14h30
A PTPC realizou o seu 5º Fórum estratégico “Investimento Público Responsável e Inovador”
no passado dia 31 de março de 2016, no LNEC, em Lisboa, com a presença de mais de 120
participantes.
A sessão foi dedicada ao tema da Contratação Pública, atendendo não só ao custo inicial mas também ao custo do ciclo de vida dos
empreendimentos, aspetos ambientais, inovação, (macro) económicos e sociais.
A primeira parte do evento, após a sessão de abertura e a apresentação da Comissão Executiva da PTPC, pela Engª Rita Moura, sobre a
atividade desenvolvida no último ano e Visão Estratégica, contou com a participação, como oradora, da Profª Maria João Estorninho, da
Faculdade de Direito de Lisboa, que apresentou “A revisão do Código dos Contrato Públicos no âmbito do processo de transposição das
novas Diretivas europeias”.
Na segunda parte, decorreu a mesa redonda “Investimento Público Responsável e Inovador”, moderada pelo Dr. Ricardo Batista, do
Jornal Construir, com o seguinte painel de convidados: Prof. Valadares Tavares, do Instituto Superior Técnico; Dr. António Ramalho, da
Infraestruturas de Portugal (IP), Eng.º Mário Barros, da Mota-Engil; Eng.º Alexandre Portugal, da COBA; Eng.º Carlos Pina, do LNEC e a
Eng.ª Rita Moura, Presidente da PTPC, que se pronunciaram sobre a dinâmica de
cooperação criada pela PTPC e sobre a importância do Código de Contratação
Pública para o setor. Debateu-se como a Contratação Pública pode e deve ser um
instrumento fundamental para uma “economia de crescimento” com base no
fator “Inovação”.
>Folheto-Programa

| >Apresentação da Comissão Executiva da PTPC

Profª Maria João Estorninho

Eng.º Mário Barros

“Os contratos públicos não são
oportunidades de negócio para as
instituições públicas (negócios que
acabam por se revelar, em tantos casos,
ruinosos para o erário público e para os
cidadãos), mas sim instrumentos de
realização de tarefas e políticas públicas”.
“Exige-se legislação clara e adequada, decisores públicos
profissionalizados e responsáveis, mecanismos de regulação e
de controlo eficazes. É necessária uma moldura legal amiga de
uma contratação pública ética, social e ambientalmente
sustentável e responsável”

“A conservação é indispensável, talvez mesmo
prioritária.”
“A indústria da Construção necessita também
de estabilidade quer legislativa quer na
definição dos grandes planos de investimento.
O problema da prática dos preços baixos é,
para além da má qualidade associada, o fenómeno
correntemente observado da transmissão de prejuízos em
cadeias de subcontratação”
“A mudança para a economia verde é incontornável, face ao
aumento descontrolado da população, para recursos do planeta
cada vez mais escassos.”

Prof. Valadares Tavares

Eng.º Carlos Pina

”É necessário restringir fortemente a regra
do “preço mínimo” e implementar a
avaliação “MEAT” (avaliação multicritério ao
longo da vida), eliminar os limites
percentuais
da
regra
do
preço
anormalmente baixo e permitir outros
modelos para evitar altos riscos de
incumprimento contratual, bem como generalizar a contratação
eletrónica para os ajustes diretos contribuindo para uma maior
concorrência, transparência e economia digital”.

”A qualificação dos atores de contratação
pública resulta muitas vezes num argumento
simplista. Existe pouco tempo de preparação
da obra até ao início da mesma, o que leva a
erros que conduzem a derrapagens na obra no
futuro, acarretando mais custos.”
“A existência de um gestor do empreendimento é de suma
importância para o resultado do investimento.”

Dr. António Ramalho

Eng.º Alexandre Portugal

“Em séries longas, o défice orçamental não
poderá ser superior ao investimento
público. Se o for, então a dívida estará a
financiar o consumo e acabaremos por
colapsar. Em Portugal desde 1980
investimos em infraestruturas Públicas em
media 4% do PIB e tivemos um deficite orçamental médio de
5,6%. É isso que não é sustentável, não o investimento
público."

“Sendo o projeto o menor dos custos dos
empreendimentos, não é nele que se deve
poupar, porquanto essa poupança muitas vezes
se traduz em gastos muito superiores na obra”
“É crucial que os modelos concursais tratem de
forma independente as dimensões técnica e
financeira das propostas”

Algumas parcerias e projetos concretos foram sugeridos, mediante a parceria entre a PTPC e a IPcomo o desenvolvimento de projeto
piloto com base na tecnologia BIM – Building Information Modeling; A criação de um Grupo de Trabalho, na área da
reabilitação/regeneração de infraestruturas,
A sessão foi encerrada com o visionamento do filme >“Mother Nature”

Conselho Estratégico

Assembleia Geral da PTPC

da PTPC

Realizou-se a Assembleia Geral da PTPC,
no dia 31 de março, pelas 11 horas, na

Realizou-se a reunião do Conselho Estratégico da PTPC,

qual foi aprovado o Relatório de Atividades

referente ao 1º trimestre de 2016 no passado dia 17 de março.

e Contas de 2015, o Plano de Atividades e

A PTPC agradece a disponibilidade e o excelente acolhimento

o Orçamento para 2016.

da FASE para a realização desta reunião nas suas instalações.

Documentação disponível na área reservada a Sócios >aqui

OUTRAS ATIVIDADES

PTPC na Semana da Reabilitação Urbana
A Engª Rita Moura (Teixeira Duarte), em conjunto com o Prof. Vasco Freitas (FEUP) participaram na Conferência
“REABILITAÇAO URBANA - UMA PRIORIDADE NACIONAL”, organizada pela Vida Imobiliária em conjunto com a CPCI.
Apresentaram o estudo desenvolvido pelo Grupo de Trabalho de Reabilitação da PTPC, “Caderno de Síntese
Tecnológica (CST) de Reabilitação de Edifícios”.
Recorde-se que esta publicação foi desenvolvida, contando com o contributo de mais de 30
especialistas, de 15 entidades (Universidades, Empresas, Associações e demais instituições
ligadas ao setor da construção) com o propósito de contribuir para um diagnóstico da situação,
propor medidas e preconizar o caminho a seguir no âmbito da Reabilitação.
Mais informação sobre a Conferência >aqui Encomende a publicação >aqui

PTPC na Construção Magazine
A revista Construção Magazine dedicou a sua edição (nº 72, março/abril) à PTPC na qual foi publicada a entrevista
ao Prof. Fernando Branco do IST, Membro do Conselho Estratégico da PTPC e Presidente da IABSE e à Engª Rita
Moura, da Teixeira Duarte, Presidente da PTPC.
Artigos da PTPC publicados nesta edição:
‒ 5º Fórum PTPC “Investimento Público Responsável e Inovador”, Comissão Executiva

da PTPC;
‒ A Rede PTPC, Comissão Executiva da PTPC;
‒ Uma Estratégia para a Reabilitação em Portugal, Engª Rita Moura (Teixeira Duarte);
‒ BIM e a Digitalização da Construção, Arqº José António Ribeiro (Mota-Engil) e Prof.

António Aguiar Costa (IST)
‒

Lean na Construção: a procura da eficiência, Engº Rui Campos (LECMA) e Prof. António Aguiar Costa (IST)

‒

A Estrada do Futuro, Engº Paulo Fonseca (Elevo).
Ver mais >aqui

GT Pavimentos Rodoviários
no

8º

Congresso

Rodoviário Português

Novos Sócios
É com muita honra que acolhemos a
CIN - Corporação Industrial do Norte, S.A.

O GT Pavimentos Rodoviários da PTPC participou no 8º
Congresso

CRP

no

Painel

“Operação

e

Manutenção

de

Aceda >aqui à lista geral de Sócios

Infraestruturas de Transportes, incluindo a sua Reabilitação”,
com duas apresentações:
 “MODIFICAÇÃO DE BETUMES COM ADITIVOS LÍQUIDOS PARA
APLICAÇÃO EM PAÍSES TROPICAIS” (Daniela Palha e Paulo
Fonseca da Elevolution Engenharia, Hugo Silva e Paulo

Conferência novas Estratégias para a

Pereira Universidade do Minho).

Reabilitação

 “SOLUÇÕES DE PAVIMENTOS RODOVIÁRIOS PARA PAÍSES

Urbana

em

Portugal

–,

Campus da EUAC, Coimbra, 6 e 7 maio 2016

COM CLIMA TROPICAL” (Vitor Antunes e Paulo Fonseca da
Elevolution Engenharia, João Afonso e Luís Gomes da

A Engª Rita Moura, em representação da PTPC

MotaEngil, Maria de Lurdes Antunes e Ana Cristina Freire do

participou no Debate “A Reabilitação Arquitectónico-Urbana e a

LNEC, Paulo Pereira e Hugo Silva da Universidade do Minho

Sustentabilidade”.

e Luis Picado Santos e José Neves do Instituto Superior
Programa da Conferência >aqui

Técnico).

AGENDA

GT SIC Edita Ferramenta de apoio à Inovação e Internacionalização das Empresas
Sessão de apresentação - 2 de junho, IST, Lisboa
O Grupo de Trabalho de Sistemas de Informação na Construção desenvolveu um conjunto de documentos
que constituem uma ferramenta útil para o apoio à Inovação e à internacionalização das empresas,
nomeadamente:
‒

Reflexão sobre os SI na Construção– documento que relata o estudo desenvolvido pelo GT SIC;

‒

Matriz de Comunicações na Construção – Ferramenta de apoio à decisão com informação referente às condições locais e
operadoras para implementação/adoção de SI (Portugal, Angola, Argélia, Brasil, Bulgária, Cabo Verde, Espanha, Gabão, Ghana,
Guiné Equatorial, Hungria, Marrocos, Moçambique, Polónia, Roménia, Senegal, Sérvia, Venezuela);

‒

Matriz de Softwares na Construção – Ferramenta de síntese sobre os softwares em uso no setor, caraterísticas p rincipais,
processos abordados e destinatários; útil no apoio à decisão de escolha do Sistema a adotar.

O Programa da Sessão estará disponível muito em breve

Participação da PTPC no Steering Committee da ECTP
Está agendada a 2ª reunião do SC da ECTP, em Bruxelas para o próximo dia 25 de maio na qual a Engº Rita
Moura irá participar, em representação da PTPC.

ATIVIDADES DOS NOSSOS SÓCIOS
SEMINÁRIO

Curso de especialização “Contratação de projectos

Projeto de estruturas em betão

em países em desenvolvimento -

reforçado com fibras (BRF)

o sector da água e o mercado das

Universidade do Minho, Guimarães, 13

multilaterais”

de Maio de 2016
Organizado pelo Grupo Português de Betão Estrutural (GPBE)
Programa >aqui

IST , Lisboa, 17
-18 de maio de 2016
A PPA e IST/ FUNDEC organiza este curso que, na manhã de dia

XII Congresso Internacional sobre
Patologia e Reabilitação de
Estruturas
FEUP | Porto | 26 – 29 outubro 2016
Informação sobre a conferência >aqui

17, terá o formato de Conferência Pública Inaugural (Grande
Auditório do Centro de Congressos | IST-DECivil).
A participação é gratuita mas sujeita a inscrição e confirmação
prévias para: fundec@tecnico.ulisboa.pt
Informação e programa da Conferência >aqui

OUTRAS DIVULGAÇÕES

EBN saúda o suporte da Comissão Europeia para Crowdfunding como uma fonte
alternativa de financiamento para Startups
Ver notícia completa >aqui
A EBN é uma Associação sem fins lucrativos, internacional, que constitui uma rede de cerca de 150 entidades com certificação de
qualidade da UE | BIC (centros empresariais e de inovação) e 100 outras organizações que apoiam o desenvolvimento e crescimento de
empreendedores inovadores, em fase de arranque, assim como PME’s.
Mais informação sobre a EBN >aqui
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