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GAPRES - Gabinete de Projectos, Engenharia e Servic;os, SA

Em busca do 30 Elemento:
A Internacionaliza~ao

A PAIS €CONOMICO falou com dois dos seus principais
responsaveis - Engenheiro Artur Ravara} presidente do Conselho
de Administrw;do e Engenheiro Cansado Carvalho}Administrador-
Executivo - que nos trar;aram as linhas essenciais que fazem do
Capres uma das melhores empresas portuguesas no competitivo
ramo da Engenharia de Estruturas. No presente 0 processo de
consolidar;do no mercado externo e uma das principais prioridades
deste Cabinete que iniciou a sua actividade no ja longinquo ana de
1973. Consolidada que esta a sua posir;do no mercado portugues a
internacionalizar;do sustentada e a principal meta a atingir} sendo 0

mercado do Norte de Africa 0 alvo preferencial.

Internacionalizar;:ao e a palavradeordem no seio desta empre-
sa com quase quatro decadas de existencia. 0 Gapres ja fez
alguns trabalho importantes, de forma pontual, em Macau,

Venezuela, Angola e Meclio-Oriente. Mas agora a estrategia defi-
nida visa, de acordo com os seus responsaveis, uma implantar;:ao
permanente no Norte de Africa. Artura Ravara considera que nas
condir;:6esactuais e importante "exportar mais e importar menos.
Queremos pontenciar a nossa capacidade de trabalho, mas tam-
bem contribuir para superar a crise em que 0 pais esta mergulha-
do porque ha urn desiquilibrio muito grande entre importar;:oes
e exportar;:oes que s6 se corrige com aumento de competitivida-
de de todos os agentes econ6rnicos - Empresas, Adrninistrar;:ao,
Sistema de Justir;:a,etc, tanto no Pais como no Exterior. Fazemos
isto porque 0 mercado assim 0 exige mas, convictamente, porque
e a missao das em pres as portuguesas e de todos os portugueses
nesta altura". 0 presidente do Gapres esta optimista nessa apos-
ta e confiante na estrategia delineada para a conquista desses
mercados."Em Portugal temos estrategias de associar;:aourn pou-
co 'ad hoc', feitas para varios trabalhos e por razoes de mercado.
Para 0 estrangeiro estamos envolvidos num projecto com uma
associar;:aocom perto de dez empresas para trabalhar para 0 exte-
rior. Nesta fase temos dirigido os nossos esforr;:ossobretudo para
o mercado argelino". Cansado Carvalho pormenoriza explicando
que, "para se conseguir uma maior competitividade, entendemos
ser necessario termos parceircs fixos numa entidade institucio-

nal de forma a existir uma complementaridade. lesse sentido
foi criado 0 NEAT- Network for Engineering, Architecture and
Technology. E uma empresa, uma SA portuguesa, que tern estes
Gabinetes como accionistas e que esta vocacionada para trabalhar
para 0 exterior". 0 Administrador do Gapres nao tern duvidas de
que "a necessaria internacionalizar;:ao da economia portuguesa
propicia a nossa pr6pria internacionalizar;:ao. Ou seja quando os
grandes empreiteiros portugueses se viram para qualquer desses
mercados, embora precisem de parceiros locais, tambem preci-
sam de projectistas e de entidades que os apoiem nos concursos,
que saD muitas vezes de concepr;:ao/contrur;:ao, de empreitadas
onde e preciso fornecer 0 projecto e pOl' isso essas entidades e
empreiteiros tendem naturalmente a recorrer a organizar;:6es em
Portugal que conher;:am e em que tenham confianr;:a".Artur Rava-
ra refon;a esta determinar;:ao ao afirmar que "pretendemos com
esta abordagem trabalhar de forma consistente no mercado ex-
terno. 0 Gapres tern dois pilares fundarnentais, 0 sector Publico
e 0 Privado e queremos criar e consolidar 0 terceiro pilar que e
a internacionalizar;:ao. A preferencia vai para a Argelia e Marro-
cos, eventual mente, tambem mais para leste na Tunisia e Libia.
Angola, para onde realizamos recentemente dois projectos, esta
tambem na nossa mira".
Sem falsas modestias, ate porque os resultados falam por si, Artur
Ravara afirma, com orgulho que 0 Gapres "e uma das melhores
empresas em engenharia de estruturas a trabalhar em Portugal.



Nao digo que e a melhor pOl'que e impossivel fazer esse juizo".
a Gapres especializou-se em projectos para edificios de grande
porte e em estruturas localizadas em zonas sismicas. A capaci-
dade de resposta tern uma abrangencia vastissima. Para alem da
engenharia de estruturas em geral e engenharia sismica em par-
ticular, 0 Gapres esta capacitado para estudos de reabilita<;ao de
estruturas, patologia das constru<;6es, escava<;6ese movimento de
terras, funda<;6es especiais, geotecnia e geologia. Para alem da sua
voca<;aonatural para 0 projecto de edificios, 0 Gabinete e tarnbem
uma referencia em projectos de outras estruturas, nomeadarnen-
te, para recintos desportivos, estruturas industriais e pontes e via-
dutos entre outros.

Experiencia, juventude e constante
actualizac;;ao de conhecimentos
a Gapres esta numa area de actividade muito competitiva, num
mercado aberto a empresas nacionais e estrangeiras onde e com

base na qualidade da oferta que as empresas se vito afirmando,
Artur Ravara lembra que "quando foi fundado, 0 Gapres, veio pre-
encher 0 espa<;oentre as grandes empresas e as mais pequenas, as
chamadas de 'vao de escada', Com uma visao do projecto multidis-
ciplinar temos a capacidade para, para alem de desenvolvermos 0

projecto da nossa especialidade, assegurarmos, sempre que neces-
sario a coordena<;ito geral de uma equipa de projecto mais vasta
desde 0 inicio do projecto ate ao final da obra. Por exemplo, para
a Refer, no tro<;oda linha do norte que falta modernizar, na zona
de Santarem, temos urn grande contrato que con tempi a todas as
valencias de projecto ferroviario e somos n6s que coordenamos
todo 0 processo". Desde hii muitos anos que 0 Gapres atingiu urn
nivel de excelencia s6 ao alcance de muito poucos. Sabe-se que,
por vezes, atingir 0 topo e mais fiicil do que se manter nessa posi-
<;ao.a Gapres conseguiu 0 que muitos consideram 0 mais dificil...
manter os niveis de qualidade ao longo dos tempos. Para Artur
Ravara "a chave e a actualiza<;ao de conhecimento, a forma<;ao das
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pessoas, a todos os niveis, e a pr05=UJ:ade qualidade no que se
faz". Em paralelo, acrescenta, "temos a consciencia de que a (mica
hip6tese em participar em trabalhos de grande envergadura, que
exigem muitas valencias, e muitos domini os e termos credibili-
dade no mercado e estrategias de associac;:aoonde procuramos
parceiros que respeitem 0 mesmo esquema de valores pelos quais
n6s nos regemos". Outra mais-valia do Gabinete, considera Cansa-
do Carvalho, reside no facto de "fazermos um esforc;:opara os pro-
jectos serem executados por uma equipa com membros seniores,
com mais experiencia, em conjunto com pessoas mais novas que
recrutamos a saidas das licenciaturas as quais damos a formac;:ao
que entendemos mais especifica para desenvolverem 0 seu traba-
Iho connosco". 0 trabalho que 0 Gapres desenvolve e de extrema
responsabilidade. No seio da empresa existe a consciencia dessa
responsabilidade e que a seguranc;:ae vital. Artur Ravara salienta
que "temos a noc;:aode que e preciso garantir a seguranc;:a estru-
tural que envolve muitos aspectos, mas 0 enquadramento legal
deste ramo de engenharia e um dos mais exigentes que ha, quer a
nivel nacional quer a nivel internacional. Ha uma regulamentac;:ao
que tem sido muito dinamica, muito exigente e que cobre todos
os aspectos relacionados com a seguranc;:a estrutural incluindo
as questoes geotecnicas e solos". 0 presidente do Gapres revelou-
nos mesmo que 0 Gabinete tem uma ligac;:aomuito pr6xima a
preparac;:ao dessa regulamentac;:ao. Inclusivamente 0 engenheiro
Cansado Carvalho e membro e actualmente preside a Comissao

responsavel pela preparac;:aodo Euroc6digo para projecto sismico.
No inicio desta entrevista fizemos referencia ao grande numero
de valencias que a Gapres tem. Artur Ravara esta convicto que a
opc;:aode nao constituir empresas especializadas por valencias de
actividade e a que melhor se adequa a empresa e ao mercado. "Sao
muitas valencias mas a disciplina basica e a engenharia de estru-
turas", explica. "Nesta area existe um conjunto de c6digos a que
se chama de Euroc6digos estruturais e que sac as normas comu-
nitarias para engenharia de estruturas. Cobrem todos os aspectos
ligados, por exemplo, aos varios tipos de estruturas de edificios,
pontes, silos, questoes ligadas a geotecnia, a resistencia ao fogo
e engenharia sismica. Ora, quem domine, e se mantenha actuali-
zado com este conjunto de normas, esta apto a fazer projectos de
todo este tipo de estruturas sem coner 0 risco de perder qualidade
no seu trabalho". A componente obra nova tem sido sempre a
vertente mais expressiva na actividade da Empresa, mas a verten-
te da reabilitac;:ao de estruturas nao e minimamente descurada.
Cansado Carvalho, explica que "hoje em dia em relac;:aoas obras
de arte em estradas existe uma actividade muito grande neste
campo. De facto, embora com as Scuts, autoestradas e com a pas-
sagem de muitas estradas para 0 dominio municipal, os projectos
lanc;:adospelas Estradas de Portugal tenha diminuido urn pouco
em relac;:aoaos novos eixos viarios, aumentou muito em relac;:aoa
projectos de conservac;:ao,vistoria das obras e trabalhos de reabili-
tac;:ao.Temos depois os trabalhos de outros grandes operadores de



transportes como a Refer para quem temos feito bib-tantes projec-
tos e ainda 0 Metropolitano de Li boa 'a area habitacional ha urn
pouco menos de actividade. Tudo e feito de urna maneira mais 'ad
hoc', Embora haja alguns prO!ffillllas de reabilita¢o urbana nao
tem havido muita oportunidades para fazer reabilitacao estrutu-
ral dos edificios e em particular no dominio sLqnjro romo deveria
ser feito. 0 que temos feito, com mais regularidade. e arnpliacao
e altera<;6es em edificios para mudanc;:ade utilizacao. .-\qui lemo
tido actividade e procuramos nesse casos meJboraT a seguranca
sismica dos edificios".

Boas expectativas em rela~ao as grandes
obras publicas anunciadas
Cansado Carvalho; revela que 0 Gapres sempre e po-icionou
bem quer no sector publico, que no privado, mas actualmen e
a balanc;:a,que sempre andou muito equiparada, e-tii a ora urn
pouco desiquilibrada e explica porque: "tipicamente era mais ou
menos meio por meio, mas nos ultimos anos com a crise que se
in talou, tern havido mais peso do sector publico. 0 privado esta
de fado mais retraido, ao contrario do publico onde 0 govemo
tern procurado lan<;ar obras para relanc;:ara economia. Mas con-
tinuarnos a er grandes clientes privados, ate porque a nossa es-
tratf2ia 'isou manter a nossa presenc;:anos dois sectores.

E fundamental ter esta flexibilidade de gestio". E a verdade e que
este desiquilibrio pode aumentar a breve prazo porque no seio
do Gapres a expectativa em relac;:aoaos grandes projectos anun-
ciados pelo governo e boa. "Em relac;:aoa essa pan6plia de obras
temos expectativa de participar porque a maior parte do trabalho
de projecto de detalhe neste pacote esta por fazer", observa Artur
Ravara, UEstaoa fazer-se os estudos iniciais, necessarios para apre-
sentar propostas para concurso, mas depois 0 adjudicatario vai ter
de se ocorrer e recrutar meios para poder desenvolver e levar a
cabo a quantidade enorme de projectos que todas essas materias
irnplicam", a Gapres, confidencia 0 seu presidente, "desses projec-
t - anunciados ja estamos envolvidos, desde ha 8 anos, no novo
_-\eroporto•.

:\rtur Ravara conta que "0 Gapres foi integrado num cons6rcio
internacional de consultoria tecnica para 0 Aeroporto ainda na
,a--e em que era para ser na Ota. Agora, nos ultimos dois anos,
depo' da illudan<;a da localizac;:ao,temos colaborado com outro
consOrcio internacional que desenvolveu, adaptou e tem estado a
preparar as coi as para 0 lanc;:amento dos concursos". Pragmiltico
e reali a confia na crerlibilidade e qualidade alcanc;:adasao longo
de todo este anos sejam factores decisivos para tambem poder
vir a participar em outras obras de grande porte anunciadas como
o TGV,terceira travessia do Tejo, <


