20ª edição da Tektónica contou com 30,656 visitantes
Feira registou um aumento de 22% no número de visitas
O sector da construção e obras públicas está a crescer e prova disso é o aumento do
número de visitantes da Tektónica: mais 5000 visitantes em relação ao ano passado.
Entre profissionais e privados que estão a construir e/ou a remodelar as suas casas,
visitaram a maior feira do sector em Portugal um total de 30,656 visitantes nos quatro
dias do evento.
No primeiro dia de feira, a Tektónica contou com a presença do Ministro das Infraestruturas e Planeamento, Pedro Marques, que acentuou a relevância da feira no
panorama económico das construções e obras públicas do país. Nas palavras do
Ministro, a Tektónica constitui “o momento alto de projecção e afirmação do sector” e é
palco “de apresentação privilegiado do que de melhor o país faz na construção, das
melhores e mais recentes inovações desenvolvidas em Portugal e tem uma importância
económica significativa.”
As novidades deste ano, como a app para localização de expositores e respectivos
sectores, o espaço I&D de novos materiais, os B2B para o mercado nacional e a
diversificação de mercados de origem dos compradores estrangeiros, foram também
muito importantes para tornar mais aprazível a visita à Tektónica e fazer novos contactos.
Os Prémios Tektónica continuam a ser o ponto alto do evento, uma iniciativa que se
realiza desde 2010 e que premeia o que de melhor se faz em Portugal no sector. Os
Prémios dividem-se em 4 categorias, Prémio Promotor Academia, Prémio Inovação,
Prémio Engenharia Tektónica e Prémio Arquitectura Tektónica.
Algeco, Ampere, CENFIC, ECP, Energie, Gosimat, Helexia, ISCTE, Mapei, Microcrete e
Preceram foram distinguidos com o Prémio Promotor Academia, enquanto que Neoturf
– com o projecto Greenurbanliving, pela utilização de produtos reciclados com base em
cortiça - J. Pinto leitão, S.A. – com o projecto Organoid, pela adopção de produtos
reciclados e pela estética dos resultados - e Jular Madeiras S.A – com Moods by Moduleo,
pela versatilidade modular que culmina em boas soluções estéticas - receberam uma
menção honrosa na categoria de Prémio Inovação, sendo que o grande vencedor dessa
categoria foi a empresa Nuancevidente unipessoal, lda., pela criação do microcimento em
rolo, uma solução inovadora não só pelo material como também pelo método de
aplicação e utilidade na reabilitação de edifícios.

O Engenheiro José António Mateus de Brito foi distinguido com o Prémio Engenharia
Tektónica pelo trabalho desenvolvido na área de Geotecnia, sendo um dos maiores
especialistas nesse domínio e o Arquitecto Paulo David recebeu o Prémio Arquitectura
Tektónica, pelo seu trabalho que lhe valeu várias distinções a nível internacional - o Global
Award for Sustainable Architecture em 2017, a medalha Alvar Aalto em 2012, o prêmio
AICA em 2006, etc. Paulo David leciona actualmente no Politécnico de Milão, onde é
professor no curso de desenho arquitectónico no contexto histórico.
Receber noticias da Tektónica é agora também mais fácil para todos os nossos visitantes
profissionais, bastando para tanto que se registem na nossa plataforma business.fil.pt
através do nosso site www.tektonica.fil.pt.
Em 2019, já há data para a realização da Tektónica! A 21ª edição realizar-se-á de 8 a 11
de Maio do próximo ano, esperando-se um contínuo desenvolvimento e prosperidade do
sector.
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