Dossier de Imprensa

Tektónica 2019
Feira líder em Portugal no sector da Construção e Obras
Públicas
Na 21ª edição da Tektónica, a feira reúne 370 expositores e aumentou em 25% a área
exposicional, devido ao interesse crescente dos expositores no certame, uma vez que
muitos deles aumentaram a área exposicional face ao ano transacto. A taxa de fidelização
é muito elevada, cerca de 52%, mas a feira mostra também capacidade para captar novos
expositores: 15% das empresas expositoras vem pela primeira vez, nomeadamente a
IRBAL, Viúva Lamego e Shower Box. A Tektónica tem também uma grande presença de
expositores estrangeiros (27%) e empresas de renome como a Swiss Krono, Jacob
Delafon, Mederas Goian, Emil Cerâmica, Ezarri e Mirage.
O crescimento do mercado reflete-se positivamente na Tektónica na participação na feira,
tal como explica Teresa Gouveia, gestora da feira: “Desde 2016 que a Tektónica tem vindo
a recuperar empresas que face à incapacidade de investimento não participaram durante
algumas edições e regressam porque acreditam no projecto e dele retiram mais valias para
o seu crescimento, nomeadamente nos sectores do Banho, Madeira e Máquinas”.

 Hosted Buyers
A Tektónica contará com a presença de cerca de 30 compradores internacionais, de
países como Índia, Espanha, Reino Unido, Polónia e França, Argélia, Senegal e Angola.
Entre os compradores estão arquitectos, engenheiros, consultores relacionados com
construção e reabilitação. O Presidente da Ordem dos Arquitectos do Senegal, Fodé Diop,
já confirmou a sua presença na Tektónica 2019, inserido no Programa de Hosted Buyers.

 Conferência internacional “Oportunidades em Mercados de Expansão na África
Ocidental” explora oportunidades de negócio no Senegal, Costa do Marfim, GuinéBissau, entre outros
Dia 10, pelas 10h00, no Pavilhão 1, realiza-se a grande Conferência Internacional
“Oportunidades em Mercados de Expansão na África Ocidental”, com enfoque na Costa
do Marfim e no Senegal, mas também explorando outros países africanos. Entre os
oradores destaca-se José Colaço da Grant Thornton International e keynote speaker da
Conferência; um representante da AICEP; Pedro Gonçalves, Director Financeiro da Mota
Engil, empresa com uma vasta carteira de obras em países como a Costa do Marfim;
Representantes de três entidades da Costa do Marfim, incluindo empresas de imobiliário
e gabinetes de arquitectura; também já confirmado está Fodé Diop, Presidente da Ordem
dos Arquitectos do Senegal, Aliou Sow, empresário a convite da Câmara de Comércio do
Senegal e um caso de sucesso de um arquitecto português que trabalha no país, Luís
Filipe Santos, da Atepa Partners.
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 Prémios Inovação e Prémios Tektónica 2019
Como já vem sendo hábito, desde 2000, a Tektónica deixa em exposição uma série de
produtos e soluções vanguardistas do sector, que serão avaliadas por um júri e os
prémios atribuídos no dia 9 de Maio. Até à data estão submetidas 41 candidaturas, de
diversas empresas e produtos, entre os quais, uma régua de pavimento moldada com um
perfil de degrau em todos as cores do pavimento e todas as espessuras e à prova de
água, um sistema de drenagem que tem por base produtos cerâmicos de baixo valor
comercial, para uso em ambiente urbano, que procura contribuir para o aumento da
capacidade de adaptação e mitigação das cidades às alterações climáticas, bloco de
betão de cânhamo de origem vegetal, é um sistema de construção composto por blocos
de cânhamo de encaixe, que se montam a seco, entre outras.

 Tek Talks
Debates e conversas informais e descontraídas, sobre temas de relevância para o sector.
A cada dia do certame, que decorre de 8 a 11 de Maio, haverá um tema orientador: dia 8
de Maio debate-se a eficiência energética, sob o tema “A Eficiência Energética na
construção como garantia da permanência da Vida na Terra” e dia 9 a temática dos novos
materiais, sob o tema “Novos Materiais e Economia Circular” e dia 10 a “Indústria 4.0 na
Construção”, com co-organização com a COTEC, onde se irá abordar o uso da
metodologia BIM na elaboração dos projectos e a implantação de sistemas de gestão
para integração e digitalização dos processos. Entre os oradores estão Frederico Ramos
da ARCIDC, o Arquitecto José António Ribeiro, o jurista Nuno Peres Alves, da MLGTS, o
Engenheiro Ávila e Sousa, entre outros.
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