
 

 

 

 

CIRCULAR N.º 202/2022 

 

 

ASSUNTO: Eventos 

 

 

Caros Associados, 

 
 

➢ O CONENX 2022 será a 10ª edição do Seminário e acontecerá nos 

dias 27 e 28 de outubro de 2022 e será um evento híbrido, realizado 

presencialmente nas instalações da Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto – FEUP, em Portugal, e transmitido integralmente 

ao vivo por meio de plataforma interativa digital. 

O Seminário Internacional sobre Construção Enxuta é um evento que 

reúne a comunidade acadêmica e a iniciativa privada, que militam na 

Construção Civil, com o objetivo de conhecer o que vem sendo 

desenvolvido de mais atual e inovador na área de gestão da construção. 

A promoção do evento está dividida entre a Universidade Federal do 

Ceará e da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, que 

contarão neste projeto o apoio da Fundação Astef (UFC) e do Instituto da 

Construção (IC-FEUP). 

A execução do evento é de responsabilidade do Grupo de Pesquisa e 

Assessoria em Gerenciamento na Construção Civil – GERCON/UFC, da 

startup Agilean e da empresa Lean & Green. 

 

Mais informações AQUI 

Inscrição AQUI 

 

➢ Este ano a Sociedade Portuguesa de Geotecnia comemora 50 anos da 

sua constituição oficial.  

Para comemorar esta data, decorrerá no LNEC, nos dias 24 a 26 de 

novembro de 2022, um Seminário Evocativo dos 50 anos da Sociedade 

Portuguesa de Geotecnia e integrado no programa de comemorações 

dos 75 anos do Laboratório Nacional de Engenharia Civil,I.P. sobre o 

tema “A Geotecnia como referência da Engenharia Portuguesa”. 

 

Para inscrição e informações adicionais consulte o site do evento aqui. 

 

➢ A AD URBEM promove o seu Encontro anual, em parceria com o 

Laboratório Nacional de Engenharia Civil, no próximo dia 7 de dezembro 

https://www.ufc.br/
https://www.ufc.br/
https://sigarra.up.pt/feup/pt/web_page.inicial
https://fastef.ufc.br/
https://paginas.fe.up.pt/~icfeup/
https://paginas.fe.up.pt/~icfeup/
https://www.conenx.com/
https://conference.mercatura.pt/CONENX2022/login.php
https://sites.google.com/view/spg50anos
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sobre o tema “O direito da construção – questões e desafios”. 

 

Está aberto o período de receção de resumos até ao próximo dia 30 de 

setembro, que devem ser enviados para: adurbem@adurbem.pt 

 

Os resumos devem enquadrar-se numa das seguintes temáticas: 

1. Regulação técnica e das atividades da construção; 

2. Controlo público e garantia da qualidade da construção; 

3. Qualidade de vida e sustentabilidade na regulamentação da 

construção; 

4. Gestão e manutenção dos edifícios; 

5. Direito da construção e direito do urbanismo. 

 

Para mais informação: www.adurbem.pt 

 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
Teresa Lorena 
  

 
Associação Nacional dos Industriais de Prefabricação em Betão  
R. D. Filipa de Vilhena, 9 - 2º Dto. - 1000-134 LISBOA 

(t) (+351) 217995370/71/74 

tlorena@anipb.pt 
anipb@anipb.pt 
www.anipb.pt 

 

 

Lisboa, 20 de setembro de 2022 
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