
CIRCULAR N.º 283 
 
 
Assunto: EVENTOS 
 
 
Caros Associados, 
 
Reencaminhamos informação sobre dois eventos que decorrerão no próximo mês de 
novembro: 
 
o O Seminário Final do Projeto CLOSER "Auditorias Pré-Demolição: Passo a Passo" 

realiza-se no dia 22 de novembro de 2021, às 14h30, numa organização conjunta 
do LNEC com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e o Instituto dos Mercados 
Públicos, do Imobiliário e da Construção (IMPIC). 

 
O Seminário terá formato híbrido, podendo o participante escolher se pretende assistir 
em modo on-line ou presencial. Informa-se que a modalidade presencial terá um limite 
de 150 participantes. O link será enviado aos participantes registados na modalidade 
on-line. 
 
Informa-se, também, que a entrada no Centro de Congressos do LNEC obriga à 
apresentação do Certificado Digital COVID da UE admitido nos termos do Decreto-Lei 
nº 54-A/2021, de 25 de junho, ou de teste com resultado negativo para COVID-19 e à 
utilização de máscara durante toda a permanência no espaço.  
 
A participação é gratuita, embora sujeita a inscrição mediante o preenchimento de 
formulário. 
 
As inscrições encontram-se abertas até 18 de novembro de 2021. 
 
Para mais informações consulte o site. 
                               
o A Comissão Organizadora do Congresso TEST&E 2022, na sequência de várias 

solicitações nesse sentido, decidiu adiar a data limite de submissão dos resumos 
alargados (2 páginas) para dia 29 de novembro de 2021. 
 

O 3º Congresso de Ensaios e Experimentação em Engenharia Civil (TEST&E 2022) 
realiza-se de 21 a 23 de fevereiro de 2022 no Campus da Caparica da FCT NOVA e é 
uma organização conjunta da NOVA School of Science & Technology (FCT NOVA), da 
Associação de Laboratórios Acreditados de Portugal (RELACRE) e do Instituto Superior 
Técnico (IST, Universidade de Lisboa). 
 
Esta edição do congresso destaca como tema principal as Tecnologias Inteligentes, 
com um programa que pretende proporcionar um amplo fórum de divulgação e 
partilha de conhecimentos e experiências entre os seus participantes a desenvolver 



atividades na investigação, ensino, indústria e serviços de todas as áreas da engenharia 
civil, como por exemplo: 
 
• Estruturas e construção 
• Geotecnia e recursos naturais 
• Hidráulica, recurso hídricos e ambiente 
• Vias de comunicação e transportes 
• Planeamento e urbanismo 
O congresso pretende divulgar os trabalhos mais recentes na temática das Tecnologias 
Inteligentes:   
• Instrumentação, recolha de dados e tecnologias de transmissão de informação 
• Big data e sistemas avançados de processamento de dados 
• Aplicações de inteligência artificial 
• Realidade virtual e realidade aumentada 
• Modelação e impressão 3D 
• Digital twins 
• Automação, sensorização e tecnologias de deteção 
• Novos sensores e tecnologias (fotogrametria, laser scanning, drones, wireless) 
• Estratégias de inspeção remota 
• Inspeção, monitorização e identificação automática de danos 
• Ensaios destrutivos e não destrutivos 
• Modelação (calibração, simulação) e validação de modelos 
• Biomateriais, nanomateriais e novos materiais 
• Redução do risco de desastres e gestão de emergências 
Os participantes podem submeter agora resumos alargados (2 páginas) para 
apresentação oral no congresso, com a possibilidade (facultativa) de submissão 
posterior de artigo completo em língua Inglesa para publicação por editora 
internacional, com indexação. 
 
Saiba mais em: TEST&E 2022 
  
Para questões adicionais, agradecemos o envio de e-mail para:  
teste2022.lisboa@gmail.com  
 
Apresentamos os nossos cumprimentos, 
 
Íris Vilela 
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