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A abrir o Dia do Betão 2018 vai estar Manuel Reis
Campos, o Presidente da Confe de ração Por -
tuguesa da Construção e do Imobiliário. Numa
altura em que o sector do betão pronto regista
crescimento graças ao investimento privado,
antevê-se uma participação que lance a reflexão
sobre a necessidade de investimento público na
construção. “Vamos ter outro convidado especial,
Marco Borroni, Presidente da ATECAP (Asso -
ciação Italiana de Betão Pronto) e que lidera o
comité de desenvolvimento e sustentabilidade da
ERMCO (Organização Europeia de Betão Pron -
to), que nos vai falar sobre a promoção de betão
pronto e anunciar as tendências futuras do sec-
tor”, explica João Pragosa.

Para além da reabilitação estrutural, um tema que
vai ser apresentado por Júlio Appleton, o trans-
porte do betão, regressa à discussão por Luís
Ventura. “O objetivo é apresentar os estudos que
comprovam a necessidade de exceção à lei dos
tempos de condução e vamos ter oportunidade
de demonstrar e explicar a todos o que nos
move”, refere o Presidente da APEB. Ricardo
Marques, da APCER (Associação Portuguesa de
Certificação), vai apresentar a nova norma para
os sistemas de gestão da segurança e saúde no
trabalho. A mesa redonda está guardada para a
tarde com o debate central sobre a importância do
betão na sociedade atual. À semelhança do que
aconteceu no ano passado, o Dia do Betão tem
um espaço onde as empresas podem apresentar-
se e dar a conhecer as suas novidades. A edição
de 2017 contou com 150 participantes. Este ano
a previsão é alcançar os 200. As inscrições para
o Dia do Betão 2018 terminam a 17 de maio.

FONTE: BUSS COMUNICAÇÃO

cia do betão na sociedade atual”, revela
João Pragosa, o Presidente da APEB -
Associação Portuguesa das Empresas de
Betão Pronto. Neste âmbito, renova-se o
debate sobre os tempos de condução, as
futuras tendências do betão pronto e a rea-
bilitação estrutural.

A terceira edição do Dia do Betão realiza-se
a 24 de maio em Vila Franca de Xira. São
esperados perto de 200 profissionais do
sector que se reúnem para conhecer as últi-
mas inovações e tecnologias, dialogar e
estabelecer contactos. “O nosso foco princi-
pal no Dia do Betão 2018 vai ser a importân-
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