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seminário
RCD ir mais longe



Enquadramento
Compreender a importância dos recursos existentes no ambiente construído, reutilizar em 
vez de reciclar no fim do ciclo de vida, desconstruir em vez de demolir, são opções prioritárias 
para a descarbonização do setor da construção. No meio urbano, estas questões assumem 
uma relevância especial visto que o crescimento da população exige uma resposta rápida no 
que respeita à construção.
Uma adequada e eficaz gestão de recursos, nomeadamente, através da sua quantificação, 
caracterização e avaliação, constitui uma exigência essencial em todos os domínios de 
atividade de engenharia civil, de modo a assegurar a aplicação dos princípios estabelecidos 
num modelo de economia circular ao longo do seu ciclo de vida.
Este seminário 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.

Organização
O Seminário é organizado pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil.

Comissão Organizadora

Programa
O programa será disponibilizado em breve.

Inscrição
O custo de inscrição no Seminário é de € 30,00 (isento de IVA).
O pagamento da inscrição deverá ser feito ao FUNDCIC (NIF: 502972076) e inclui a 
participação no evento, certificado de participação e dois coffee-breaks.

Inscrição mediante o preenchimento deste formulário: 

Local, data e horário
O Seminário decorrerá no dia 21 de novembro de 2022, entre as 9:30 e as 17:30, no Auditório 
do Centro de Congressos do LNEC. 

Acessibilidade
O LNEC é facilmente acessível através de transportes públicos.

Carris (www.carris.pt/pt/carreiras)
Carreiras 717, 731, 750, 783
Metro Lisboa (www.metrolisboa.pt)
Estação de Metro de Alvalade, percurso de dez minutos a pé até ao LNEC.

Informações
LNEC | Setor de Divulgação Científica e Técnica
Av. do Brasil 101 | 1700-066 LISBOA | PORTUGAL
email: cursos@lnec.pt

Apoio:

Política de cancelamento e reembolso 
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