
 

 

 

 

 
 

 

A iniciativa DESAFIO 2016 resultou de uma reacção à conjuntura económica recessiva que o 

País atravessa, e pretende contribuir com uma resposta concreta aos desafios que se colocam à 

Engenharia Civil e ao Sector da Construção e Obras Públicas, no quadro actual de crise 

económica e financeira. 

 

Os programas de investimento em infra-estruturas do PAC 2, da Copa do Mundo 2014 e das 

Olimpíadas 2016, em curso no Brasil, representam uma oportunidade única para a engenharia 

civil portuguesa, em virtude da enorme carência de engenheiros civis no Mercado Brasileiro, e 

pela situação de urgência com que actualmente se debate o Sector da Construção no Brasil, 

devido ao grande volume de obras públicas que será necessário executar num prazo 

relativamente curto.  

 

Neste contexto, os engenheiros civis mobilizaram-se em torno de uma iniciativa orientada para a 

cooperação em rede de PME´s do Sector da Construção e Obras Públicas, focalizada numa 

estratégia de internacionalização no Mercado Brasileiro da Construção. 

 

Desafiam-se as PME´s do Sector das Estruturas e Construção, a participarem na criação de uma 

Empresa constituída por uma estrutura organizada em rede, que potencie o aumento da 

dimensão competitiva das PME´s participantes na rede, criando-se um pólo de competitividade 

amplificador da capacidade de utilização dos recursos disponíveis na esfera envolvente das 

PME´s da rede, e estabelecendo parcerias com Pólos de ID&I, Centros de Investigação de 

Universidades, Instituições de Ciência e Tecnologia do Sector do Estado, e outras Entidades 

Públicas e Privadas, permitindo assim um posicionamento diferenciado no Mercado Global da 

Construção, indutor de inovação e desenvolvimento tecnológico, de eficiência e qualidade, e de 

crescimento económico sustentado. 

 

Desafiam-se os Pólos de ID&I do Sectores Público e Privado, as Instituições de Ciência e 

Tecnologia do Sector do Estado e as Universidades a desenvolverem a actividade de 

Colaboração e Transferência de Tecnologia para a Industria da Construção, mediante a 

contratualização de Serviços de Ciência e Tecnologia, e Projectos de Investigação e 

Desenvolvimento Tecnológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A sessão de apresentação do Programa Estratégico “DESAFIO 2016_Uma Iniciativa para a 

Cooperação em Rede de PME´s no Mercado Brasileiro da Construção", pretende contribuir para 

a discussão de uma estratégia de afirmação internacional do Sector das Estruturas e Construção, 

focalizada no Mercado da Construção do Brasil, apontando como factores críticos de sucesso, a 

actuação concertada de Entidades Institucionais e Governamentais, tendo em vista uma maior 

abertura do Mercado Brasileiro à Engenharia Civil Portuguesa, o desenvolvimento de parcerias 

com o Empresariado do Sector da Construção no Brasil, a Inovação e o Empreendedorismo de 

Base Tecnológica, a Cooperação Científica e Tecnológica entre a Universidade e Centros de 

Investigação, Instituições de Ciência e Tecnologia do Sector do Estado, e a Indústria da 

Construção; e o acesso a novos mecanismos de financiamento no contexto actual de escassez de 

crédito ao investimento. 

 

O Programa Estratégico "Desafio 2016_Uma iniciativa para a cooperação em rede de PME´s no 

Mercado da Construção do Brasil". será apresentado pelo Eng. Paulo José Saraiva Roque, 

Membro Efectivo da Região Sul da Ordem dos Engenheiros. 

 

A palestra " O Sistema OPS - Um caso de sucesso na Cooperação Científica e Tecnológica entre 

a Universidade e a Indústria da Construção" será proferida pelo Eng. Edgar Cid, representante 

da BERD - Projecto, Investigação e Engenharia de Pontes, S.A. 

 

O tema sobre a colaboração do LNEC com a Indústria da Construção durante a execução da 

Ponte sobre o Rio Catumbela em Angola, será abordado na palestra proferida pelo Doutor Eng. 

Luís Oliveira Santos, Investigador Principal do Núcleo de Observação de Pontes, do 

Departamento de Estruturas do Laboratório Nacional de Engenharia Civil. 

 

O tema sobre "Os Novos Mecanismos de Financiamento no actual contexto de escassez de 

Crédito ao Investimento em Inovação e Desenvolvimento Tecnológico, e de apoio à 

Internacionalização das Empresas", será desenvolvido pelo Dr.Telmo Adrego, CEO da Empresa 

de Consultadoria ADREGO & ASSOCIADOS Consultores de Gestão.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

Lisboa, Auditório da Sede da Ordem dos Engenheiros – 18 de Outubro de 2011 

 

 

PROGRAMA 

 
18h00                Recepção aos participantes 

 

18h00-18h15     Sessão de Abertura 

Moderador: Dr. Pedro Rodrigues (a confirmar), representante da AICEP 

Portugal Global 

 

18h15-18h45     O Programa Estratégico "Desafio 2016_Uma iniciativa para a cooperação  

em  rede de PME´s no Mercado da Construção do Brasil" 

                          Eng. Paulo José Saraiva Roque, Membro Efectivo da OE Região Sul 

   

18h45-19h00     A colaboração do LNEC com a Indústria da Construção, durante a 

execução da Ponte sobre o Rio Catumbela, em Angola 

                          Doutor Eng. Luís Oliveira Santos, Investigador Principal do Núcleo de 

Observação de Pontes do Departamento de Estruturas do Laboratório Nacional 

de Engenharia Civil 

 

19h00-19h15  O Sistema OPS _ Um caso de sucesso na Cooperação Científica e 

Tecnológica entre a Universidade e a Indústria da Construção 

                          Eng. Edgar Cid, representante da BERD - Projecto, Investigação e Engenharia 

de Pontes, S.A. 

 

19h15-19h30    Os Novos Mecanismos de Financiamento no actual contexto de escassez de 

Crédito ao Investimento em Inovação e Desenvolvimento Tecnológico, e de 

apoio à Internacionalização das Empresas 

                          Dr. Telmo Adrego, CEO da ADREGO & ASSOCIADOS Consultores de 

Gestão. 

 

19h30-20h00     Debate, Conclusões e Encerramento  

                          Moderador: Dr. Pedro Rodrigues (a confirmar), representante da AICEP 

Portugal Global 

 

 

 


