
 
 
 

 

Cepsa apresenta nova gama de produtos  
no 8.º Congresso Rodoviário Português  

 

 Gama de proteção de pavimentos renovada 

 Evento reúne profissionais e investigadores de referência no setor 

 
A Cepsa é patrocinadora do 8.º Congresso Rodoviário Português, onde vai estar presente com as 
suas gamas de Produtos para Pavimentação. Este evento realiza-se de 12 e 14 de abril, no Grande 
Auditório do LNEC - Laboratório Nacional de Engenharia Civil e, para além de uma área de 
exposição, o respetivo programa contempla sessões plenárias e uma visita técnica à Ponte 25 de 
Abril, que este ano celebra o seu sexagésimo aniversário. 
 
Num momento em que a Comissão Europeia discute as melhorias das redes transeuropeias de 
transporte, a mobilidade, acessibilidade, sustentabilidade, segurança rodoviária, operação, 
manutenção e reabilitação das rodovias, serão alguns dos temas em discussão neste Congresso, 
que contará com várias intervenções técnicas por parte da Cepsa, na área dos pavimentos 
rodoviários. 
 
Luís Vieira, Responsável de Obras Públicas da Cepsa 
Portuguesa, evidencia que “cada vez mais 
pretendemos vincar o nosso cariz de companhia 
energética global, pelo que no nosso stand 
estarão em destaque os novos produtos da gama 
Roadseal (antigo Proamastic), com nova 
etiquetagem adequada para o mercado ibérico e 
internacional, além dos betumes Elaster, 
modificados com polímeros através de reação 
química. A Cepsa, enquanto líder em investigação 
e desenvolvimento, participará neste Congresso 
com um foco especial na inovação, através de 
várias comunicações associadas à melhoria 
contínua na sustentabilidade e segurança rodoviária.” 
 
São esperados mais de 300 participantes neste evento organizado pelo Centro Rodoviário 
Português, de que a Cepsa é membro-fundador, uma oportunidade única para o encontro de 
gestores, técnicos, docentes, investigadores e outros stakeholders dos setores das infraestruturas 
e dos transportes. 
 
Moçambique será o país convidado nesta edição, que contará também com a participação de 
delegados provenientes de outros países de língua portuguesa, à semelhança do que aconteceu 
nos sete anteriores congressos, realizados desde 2000.    
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