
CIRCULAR N.º 237 

 

 

 

Assunto: EVENTOS 

 

 

 

Caros Associados, 

 

Enviamos informação sobre alguns eventos que poderão ser do vosso interesse: 

 

 

o Vai realizar-se no LNEC, no dia 21 de novembro de 2022, o Seminário "RCD ir mais 

longe". Este evento visa partilhar experiências que contribuam para construções 

mais resilientes e identifica caminhos que permitam ir mais longe na utilização dos 

recursos e na valorização dos resíduos de construção e demolição.  

O seminário é organizado pelo LNEC e realizar-se-á no Auditório do Centro de 

Congressos, das 9:30 às 17:30. 

As inscrições estão limitadas à capacidade da sala, e devem ser feitas mediante o 

preenchimento deste formulário, anexando, no mesmo, o respetivo comprovativo de 

pagamento.  

O custo de inscrição no Seminário é de € 30,00 (isento de IVA) e deverá ser feito ao 

FUNDCIC (NIF: 502972076) e inclui a participação no evento, os materiais de apoio e 

certificado de participação. 

 

Para mais informações, consulte o folheto. 

 

 



o A X Semana da Reabilitação Urbana do Porto encontra-se já agendada para os 

dias 22 a 24 de novembro 2022, no Palácio da Bolsa. 

 

Para mais informação, consulte o site oficial do evento – AQUI 

 

 

o A Conferência Internacional CEES 2023 (International Conference on Construction, 

Energy, Environment and Sustainability) irá realizar-se no Funchal, de 27 a 30 de 

junho de 2023.  

 

Esta será um fórum para se divulgarem e discutirem os mais recentes avanços e 

soluções no sentido de se alcançar um ambiente construído e uma construção mais 

sustentáveis. A conferência tem como objetivo reunir investigadores, engenheiros, 

projetistas, agentes da indústria e dos meios de decisão de diversas áreas, para 

abordarem, entre outros temas, os desafios relacionados com o desenvolvimento de 

materiais e tecnologias de construção inovadores, com o estudo da física das 

construções e do desempenho energético, com a avaliação dos impactos ambientais da 

atividade da construção e dos edifícios, bem como os novos princípios da indústria 4.0. 

 

Na sua segunda edição, a conferência CEES 2023 está a ser organizada pelo Itecons / 

Universidade de Coimbra, em colaboração com o centro CONST-NRC (Canadá). 

 

 

Apresentamos os nossos cumprimentos, 

 

Íris Vilela 
  

 
Associação Nacional dos Industriais de Prefabricação em Betão   
R. D. Filipa de Vilhena, 9 - 2º Dto. - 1000-134 LISBOA 
(t) (+351) 217995370/71/74 
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Lisboa, 28 de outubro de 2022 


