
• Fórum "A Revolução digital e a

transformação empresarial" assinalou os 40
anos da revista Tecno Metal



Realizou-se
no dia 22 de março, na

AIMMAP, o Fórum 40° Aniversá-
rio da TecnoMetal, subordinado

ao tema "A revolução digital e a trans-
formação empresarial", assinalando
de forma especial o mês em que esta
revista de caráter técnico-científico ce-
lebra 40 anos de existência.

A TecnoMetal foi publicada pela pri-
meira vez em 1979, completando em
2019 quatro décadas de edições su-
cessivas e de grande qualidade.

Esta revista atingiu ao longo dos
anos uma enorme notoriedade, enri-
quecida com artigos de qualidade so-
bre temas relevantes para a comuni-
dade técnico-cientifica de metalurgia
e metalomecânica e estabelecendo
fortes sinergias entre as empresas e as
universidades.

Esta notável publicação tem sabi-
do sempre acompanhar as grandes
tendências e mais recentemente tem
contribuído para introduzir no METAL
PORTUGAL conceitos atuais e relevan-
tes como a digitalização, a cibersegu-
rança, a inteligência artificial e a eco-
nomia circular.

O Fórum realizado no dia 22 de mar-
ço demonstrou precisamente a capaci-
dade da TecnoMetal em abordar com
atualidade os temas técnico-cientificos
relevantes para a indústria metalúrgica
e metalomecânico.

Rafael Campos Pereira abriu este
Fórum centrado no tema "A revolução
digital e a transformação empresarial",
salientando a enorme notoriedade, re-
levância e qualidade que a TecnoMe-
tal atingiu.

Ao longo da tarde várias personali-
dades enriqueceram os painéis com
apresentações e testemunhos de gran-



de peso e relevância técnico-científica.
José Barros Basto (FEUP/DEGI) mode-
rou o primeiro painel da tarde, no qual
Carlos Martins (Universidade Lusíada),
Rui Lamas Marques (Actio Consulting)
e Vítor Carvalho (FEUP) abordaram te-
mas relacionados com competências
na gestão, Lean e a Indústria 4.0. e
indústrias inclusivas.

Seguiram-se temas como a Inteligên-
cia Artificial e Mentes Digitais, as gran-
des tendências e desafios no que toca
à segurança de máquinas, apresenta-
dos por Arlindo Oliveira (Instituto Su-

perior Técnico) e Alberto Fonseca (CA-
TIM) que deram origem a um debate
interessante muito participado pela as-
sistência que foi moderado por José

Bessa Pacheco (INEGI).
Finalmente, houve lugar ainda a um

painel, moderado por Luís Filipe Villas-
-Boas (Schmidt Light Metal, Lda) que
foi durante 12 anos Diretor da revista,
centrado em alguns detalhes da histó-
ria da TecnoMetal e no qual intervieram
José Bessa Pacheco e Jorge Teixeira da
Silva, ambos ligados à indústria meta-
lúrgica e metalomecânica e à univer-
sidade e ambos colunistas da revista

nos seus primeiros números e duran-

te décadas. Estava igualmente prevista
a participação nesse último painel de

Wolfgang Õtto Pregitzer, também ele

ligado simultaneamente à indústria, à

universidade e à TecnoMetal, mas infe-
lizmente isso não foi possível por razões

de saúde.
No final, o encerramento da sessão fi-

cou assinalado com a entrega do Prémio
TecnoMetal por parte de Fernando Sou-

sa, Vice-Presidente da AIMMAP, prémio
este que é objeto de um outro artigo
nesta edição do jornal METAL. Enquan-
to promotora e proprietária da Tecno-
Metal a AIMMAP está naturalmente or-

gulhosa pelo caminho que a revista fez

ao longo dos últimos 40 anos e agradece
a todos os que ativamente nela têm par-
ticipado, confiando naturalmente que a

revista continuará a inovar e a adaptar-
-se às tendências, sendo sempre uma re-
ferência técnico-cientifica no mundo da

metalurgia e metalomecânica.


