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Inscrição gratuita mas obrigatória e 
efetuam-se mediante o preenchimento do formulário:

INSCRIÇÕES

PROGRAMA GERAL

Dia
26 de novembro 

(2ª feira)
27 de novembro 

(3ª feira)
28 de novembro 

(4ª feira)

8:30-9:30 Registo dos participantes

TEMA 1
Gestão da Qualidade no 

Ciclo de Vida da Construção 
– Parte 2

Visita Técnica 

9:30-10:30 SESSÃO DE ABERTURA

10:30-11:00 Intervalo para café

11:00-12:30

TEMA 1
Gestão da Qualidade no 

Ciclo de Vida da Construção 
– Parte 1

TEMA 2
Gestão Patrimonial 
e Monitorização de 

Infraestruturas. – Parte 1 

12:30-14:00 Almoço

14:00-16:00
MESA REDONDA
Regulamentação:
presente e futuro

TEMA 2
Gestão Patrimonial 
e Monitorização de 

Infraestruturas – Parte 2

16:00-16:30 Sessão de Encerramento

As boas práticas e a garantia da qualidade e da durabilidade de infraestruturas e de edifícios são 
fatores essenciais para uma boa utilização dos investimentos em curso na área da construção e 
reabilitação nos PALOP e em Timor-Leste. 
O Seminário “Gestão da Qualidade das Obras e Monitorização de Infraestruturas Críticas” aborda 
assuntos relevantes nas diversas fases do ciclo de vida das infraestruturas, tais como Regulamentação, 
Projeto, Construção, Reabilitação, Exploração e Gestão Patrimonial de Infraestruturas.
A organização deste Seminário está a cargo do Laboratório Nacional de Engenharia Civil de Portugal 
(LNEC) e do Laboratório de Engenharia de Angola (LEA), contanto com apoio da CPLP.
É aberto à participação de toda a comunidade técnica de língua Portuguesa, contando com a 
presença de todos os parceiros do Programa de Capacitação dos Laboratórios de Engenharia da CPLP. 
Para além de outros, o Seminário contará com intervenções de Donos de Obra, Empresas de Projeto 
e de Construção e de Investigadores dos Laboratórios de Engenharia Civil.
Apresentam-se em seguida os principais temas a serem abordados no Seminário, aplicados a diversas 
obras como: Edifícios, Barragens, Infraestruturas de Transportes, Sistemas Urbanos de Águas.
Temas:
1.	 Gestão	da	Qualidade	no	Ciclo	de	Vida	da	Construção

• Especificações técnicas para a qualidade da construção
• Fiscalização de obras
• Gestão da qualidade em grandes empreendimentos
• Tecnologias de Informação na construção

2.	 Gestão	Patrimonial	e	Monitorização	de	Infraestruturas
• Infraestruturas de transporte
• Sistemas urbanos de água
• Monitorização de infraestruturas críticas

Tema debate: Regulamentação

http://www.lnec.pt/pt/formbuilder3/index.php?id=113&preview=1

