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Ao longo da história da humanidade, o 

transporte de pessoas e bens assumiu 

sempre um papel central no desenvolvi-

mento das civilizações, tendo contribuído

em diferentes momentos para o apogeu

das sociedades que conseguiram controlar 

de forma eficaz e inovadora este �po de 

operação.

Nos dias de hoje, em que a globalização 

assumiu um papel central na estratégia 

de desenvolvimento dos países e das 

organizações, o sector dos transportes 

volta a assumir um papel decisivo, numa 

conjuntura em que a eficiência e a 

compe��vidade são os principais fatores 

crí�cos de sucesso.

No sector dos transportes, talvez como 

em nenhum outro, podemos encontrar 

uma diversidade de materiais e respec�vos 

processos de proteção, que lhe conferem 

um interesse par�cular quando falamos de 

corrosão e durabilidade. Por outro lado, 

este sector sempre assumiu uma posição 

de vanguarda no desenvolvimento dos 

processos que visam aumentar a durabili-

dade dos materiais u�lizados, impondo 

um esforço de inovação permanente 

junto dos agentes envolvidos nesta 

indústria.

Ao associar a temá�ca da durabilidade 

dos materiais no sector dos transportes 

ao Dia Mundial da Sensibilização para a 

Corrosão, a Divisão Técnica de Corrosão 

e Proteção de Materiais da Sociedade 

Portuguesa de Materiais pretende, mais 

uma vez, promover a discussão e a 

par�lha de conhecimentos técnicos em 

torno de um tema atual e de importância 

inques�onável para o panorama 

industrial português.

Corrosão e proteção de 
materiais no sector automóvel 
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