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Missão  

A promoção da reflexão sobre o setor e implementação 
de iniciativas e projetos de investigação, desenvolvi-
mento e inovação, que possam contribuir para o incre-
mento da respetiva competitividade no quadro geral da 
economia congregando e promovendo a cooperação 
entre os diversos agentes da indústria da construção. 

Visão 

Tornar-se num agente ativo de promoção da inovação e 
competitividade do setor da construção, reconhecido no 
País e no estrangeiro. 

Valores 

Abertura, Ambição, Cooperação, Rigor. 

Vetores Estratégicos 

▪ Promover a Vigilância do Conhecimento e das 
Tecnologias da Construção; 

▪ Influenciar a agenda de IDI do SCTN para as 
necessidades e desafios da Construção; 

▪ Promover consórcios de projetos de IDI; 
▪ Influenciar as políticas relacionadas com o IDI na 

Construção em Portugal e na Europa. 

Observatório de Vigilância Tecnológica 

 

 

Relatórios  

Tecnológicos 

 

Sessões Temáticas 

Grupos de Trabalho 

GT BIM (Building Information Model) 

GT Reabilitação  

GT Pavimentos Rodoviários  

GT SIC - Sistemas de Informação na Construção 

GT Barragens 

GT Geotecnia e Fundações  

GT Infraestruturas Marítimo-Portuárias 

GT Infraestruturas de Águas 

 

 



09h00  Receção dos Participantes 

 

09h30 Sessão de Abertura 

 Eng.º Carlos Pina 

 (Presidente LNEC)  

 Eng.ª Rita Moura  

 (Presidente PTPC - Teixeira Duarte) 

 

09h45  PTPC - Atividade e Visão Estratégica –

Arquitetura, Engenharia e Construção 

(AEC), Ambiente, BIM, LEAN e Gestão do 

Risco 

 Comissão Executiva da PTPC 

  

10h00 Grupo de Trabalho de Reabilitação 

 “A Reabilitação de Edifícios necessita de 

um Plano Estratégico para 2015-2025” 

 Prof. Vasco Freitas (FEUP)  

 

10h30 Intervalo para café 

 

 

10h50 Mesa redonda – “Motivação das novas 

gerações para a Engenharia” 
 

Moderadora: Dra. Madalena Queirós 

(Diário Económico) 
 

Prof. Fernando Branco (IST)  

Eng.º Carlos Matias Ramos (OE)  

  Arqt.º João Santa Rita (OA)  

  Eng.ª Isaura Vieira (DGE) 

  Prof.ª Teresa Oliveira (UCP)    

  Eng.ª Rita Moura (PTPC - Teixeira Duarte) 

      

11h50 Debate 

 

12h30 Encerramento 

  

 

 

 

Media Partner:

4º Fórum PTPC 
“Motivação das novas gerações para a Engenharia” 

 

PROGRAMA 

O tema escolhido para o Fórum deste ano é 
"Motivação das Novas Gerações para a Engenharia" 
resulta da redução drástica de alunos inscritos em 
cursos de engenharia civil (de 1500 inscritos em 
2010 reduziu para 300 em 2014, o que corresponde 
a um decréscimo de 80%). 
O objetivo do debate será procurar maior 
aproximação entre indústria da construção e o 
ensino secundário e universitário,  procurando 
cativar os melhores talentos com vista ao progresso 
e inovação da indústria da construção. 
 
 

� Como manter os centros de conhecimento em 
Portugal? 

� O que vai ser feito (construção) em Portugal?  
� O que as empresas estão a construir noutros Países?  
� De quantos engenheiros civis vamos precisar em 

2020 e em que áreas irão trabalhar? 
� Como motivar as novas gerações para a engenharia 

civil? 
� Como preparar quadros das empresas para os novos 

desafios? 
� Como poderá ser valorizada a profissão e qual o 

papel que a PTPC na sua promoção? 

 


