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A atividade de investigação científica e técnica do LNEC, com alcance estratégico, é 
realizada numa perspetiva multidisciplinar, de modo a contribuir de forma relevante para 
o desenvolvimento sustentável da sociedade.
O LNEC organiza durante o ano de 2012 um ciclo de três Jornadas dedicadas à investigação 
e inovação, cobrindo as várias áreas dos setores da construção e do ambiente. Com estas 
Jornadas pretende-se promover uma reflexão sobre os temas de investigação que devem ser 
desenvolvidos, colocando a actividade de investigação ao serviço da comunidade e aliando- 
-lhe a inovação e o desenvolvimento. Pretende-se também fortalecer e estimular as redes 
de conhecimento a uma escala global, fomentando a participação de outras instituições 
de ciência e tecnologia e do tecido empresarial, nos domínios relacionados com a 
Engenharia Civil.
A primeira jornada deste ciclo, intitulada “Recursos naturais 
e Energia”, abordará as temáticas da sustentabilidade dos 
recursos naturais, da gestão do risco e emergência em obras 
e sistemas naturais, das energias renováveis, da segurança 
e comportamento de barragens e obras marítimas, e da 
instrumentação, metrologia e TIC no aproveitamento de 
recursos naturais.
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Exposição técnica
• Divulgação e internacionalização

Mesas redondas
• Inovação e competitividade
• Internacionalização 

Palestras
• Atualidade das grandes obras hidráulicas
• Competitividade e sustentabilidade
• Energias renováveis

Encontro jovens investigadores
• Apresentação de trabalhos de investigação

ações de formação e divulgação
• Curso “Erosões localizadas em pilares e 

encontros de pontes”
• Curso “A gestão patrimonial de infraestruturas 

e o DL 194/2009. Uma oportunidade para a 
consultoria portuguesa”

Patrocínio

Organização

Apoios Parceria

Inscrição
As inscrições deverão ser efetuadas em 
http://jornadas2012.lnec.pt


