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Aspetos Relevantes no tema de ambiente sobre sustentabilidade e resiliência 

No 10º Congresso Rodoferroviário Português, no tema de ambiente sobre 

sustentabilidade e resiliência, foram selecionados catorze comunicações, que abordaram 

diferentes temas, tiverem diferentes tipologias de participantes e evidenciaram 

desenvolvimentos de casos, soluções incluindo propostas inovadoras, que se passa a 

sumarizar. 

Os temas repartiram-se por: 

(1)   efeitos ambientais e medidas, abrangendo estudos e soluções, quanto à iluminação 

e telegestão na rodovia, métodos de predição e gestão da energia na ferrovia, efeitos de 

ilha de calor, métodos de monitorização do ruído para soluções de pavimento rodoviário; 

(2)   Organização e procura de contribuir para os objetivos de desenvolvimento 

sustentável (ODS), com planos de mobilidade empresarial na IP - Infraestruturas de 

Portugal, S.A., e planos estratégicos dos ODS Brisa e Autoestradas do Atlântico; 

(3)   Economia circular, nomeadamente nos novos materiais para as camadas de lastro, a 

incorporação de plástico reciclado em misturas betuminosas, novos agregados e ligantes 

(utilizando borracha) e soluções pré-fabricadas de painéis acústico compostos 

cimentícios; 

(4)   Tecnologias de informação para a mobilidade mais sustentável, numa lógica de redes 

inteligentes e colaborativas com diferentes níveis de implementação; 

(5)   Alterações climáticas, nas abordagens de mitigação, e de adaptação, nomeadamente 

na inventariação dos gases de efeito de estufa e descarbonização das atividades, por 

exemplo do IP - Infraestruturas de Portugal, S.A. Na resiliência das infraestruturas e sua 



capacidade de adaptação climática, face a riscos de cheias e incêndios e sua interligação 

à gestão dos ativos. 

É de destacar o aumento dos estudos de trabalhos efetuados em colaboração com 

diferentes entidades, desde concessionários, empresas e universidades. Esta colaboração 

é marcada por uma forte componente de investigação aplicada com uma procura de 

inovação que é de salientar.  

Em síntese a operacionalização de procura de soluções ambientais e sustentáveis e 

resilientes, a diferentes níveis, com uma lógica colaborativa e inovadora, são uma 

evidência dos avanços tecnológicas ilustrados nestas comunicações apresentadas pelo 

setor Rodoferroviário Português. 
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