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H Tecnic aposta na inovação para reabilitar património
Económico
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E mp re sa cola b ora com o Instituto Sup e rior
T é cnico p a ra d e se nvolve r té cnica s inova d ora s
e re solve r p rob le ma s.
A operar no sector da reabilitação do património e no
reforço das estruturas, a H Tecnic, do grupo
HCI
Construções, tem em funcionamento desde 2009
um sistema de gestão de investigação,

desenvolvimento e inovação, que revela a importância
que atribui a esta área como factor de distinção dum
serviço num mercado cada vez mais competitivo.
"O nosso objectivo passa por aprofundar o
conhecimento na nossa área de actuação, optimizar
meios, melhorar continuamente a qualidade e a durabilidade do trabalho executado. Para alcançarmos estes
objectivos, a gestão do conhecimento é fundamental para apresentarmos novas soluções para os desafios da
actividade e do mercado", constata José Pereira Coelho, presidente do Conselho de Gerência da H Tecnic, na
partilha das Boas Práticas no site do Barómetro de Inovação da COTEC.
Envolvida nas obras de reposicionamento do Cais das Colunas, na zona nobre de Lisboa, em virtude do
prolongamento da linha azul do Metro, a H Tecnic contornou as dificuldades da obra através da sua capacidade
inovadora e alterou o método construtivo inicial, conseguindo uma redução significativa do prazo da empreitada
sem qualquer diminuição na segurança e na qualidade. Este é um exemplo do trabalho desenvolvido pela H
Tecnic.
A empresa executa obras de reabilitação em vários locais do país, o que dificulta, por vezes, o acesso e a
partilha de informações, pelo que foi criada uma equipa de projecto que garante o acompanhamento e
seguimento do mesmo até à sua conclusão. Com esta alteração, que implicou acções de formação aos

trabalhadores, passou a ser possível aceder remotamente a toda a documentação da empresa, gerir os seus
processos e efectuar rapidamente qualquer partilha de informações e dados.
Por outro lado, a H Tecnic identificou um grupo de parceiros que têm sido impulsionadores da inovação na sua
actividade, entre os quais o Instituto Superior Técnico, com quem tem um protoloco de colaboração, e a
Faculdade de Ciências de Lisboa. Para a H Tecnic, o envolvimento com as universidades significa, para além das
parcerias desenvolvidas nas quais partilha e gera conhecimento, também uma fonte de possível recrutamento.
Para além da implementação de um sistema de gestão de investigação, desenvolvimento e inovação, em 2009,
também nesse ano a H Tecnic submeteu-se ao «Innovation Scoring» (instrumento de apoio às organizações que
visa estimular as empresas a desenvolverem inovação de uma forma mais sistemática e eficiente) e aderiu à
Rede PME Inovação da COTEC, que possibilita o acesso a uma fonte de conhecimento e ‘benchmarking' com as
melhores práticas e a fertilização cruzada com as organizações.
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