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Dia mundial para a sensibilização à corrosão  

Mensagem do Presidente da Sociedade Portuguesa de Materiais 

 

A Sociedade Portuguesa de Materiais (SPM) celebra este ano os seus 40 anos de existência. Desde 

a sua criação tem sido um forte elo de ligação entre os vários atores no âmbito da ciência e da 

engenharia de materiais, promovendo as mais variadas ações para estimular a formação e a 

especialização técnico-científica, e apoia as iniciativas de investigação e divulgação cientifica das 

suas sete Divisões Técnicas. 

A Divisão Técnica de Corrosão e Proteção de Materiais tem tido um papel extremamente 

interventivo na divulgação e na formação técnica nesta tão relevante temática. O Dia Mundial da 

Sensibilização para a Corrosão, celebrado no dia 24 de abril, é, pois, uma data que não podia 

deixar de ser enaltecida e como tal, a realização do VII ENCONTRO DIA MUNDIAL PARA A 

SENSIBILIZAÇÃO À CORROSÃO. 

Face ao ambiente de pandemia vivido mundialmente, a Divisão Técnica encontrou uma solução 

inovadora que envolve uma visita técnica, com um público reduzido, à Fábrica de Pólvora de Vale 

de Milhaços (Ecomuseu Municipal do Seixal). As filmagens que serão realizadas possibilitarão a 

todos os sócios e demais interessados na temática visualizar no dia 24, via streaming, uma 

demonstração do sistema de produção de energia mecânica a vapor, constituído por uma caldeira 

geradora de vapor de 1911, e uma máquina a vapor de 1900. 

Este importante património industrial, maioritariamente metálico, é suscetível à corrosão, pelo que 

a sua preservação levanta desafios que nos obrigam a uma reflexão profunda para otimizar a sua 

proteção. Esta comemoração tem, pois, este grande objetivo de despoletar uma discussão profunda 

acerca da preservação do nosso património; “Um povo que não conhece a sua história está 

condenado a repeti-la” – Edmund Burke. 

Os meus parabéns à Divisão Técnica de Corrosão e Proteção de Materiais, por mais esta excelente 

iniciativa, que certamente despoletará o interesse dos nossos sócios, dos Engenheiros em geral e 

de muitos cidadãos. 

 

 
Jorge Lino Alves 


