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A Rede DURATINET é uma Rede de Conhecimentos no âmbito da  durabilidade 
das infraestruturas, cofinanciado pelo Programa Espaço Atlântico, (2009-2014), que 
tem sido desenvolvida por um consórcio de 17 parceiros de 5 países da orla atlânti-
ca, liderado pelo LNEC .Tem como objetivo prioritário a criação e disseminação de 
conhecimentos  específicos inerentes à manutenção e reabilitação das infraestrutu-
ras de transporte que sejam um contributo para que as estruturas sejam mais durá-
veis, seguras e sustentáveis, permitindo um desenvolvimento económico e social 

mais equilibrado das regiões do Espaço Atlântico.  

 

Este Seminário é organizado com o objetivo  de  dar a conhecer os desenvolvi-
mentos e resultados da Rede DURATINET e em particular apresentar o Guia Téc-
nico “Manutenção e reparação das infraestruturas de transporte”.    

A sua organização  conta com o apoio direto do LNEC e da  APL , com a colabora-

ção  dos restantes parceiros nacionais da rede .  

A participação neste seminário interessa a todos os técnicos envolvidos na gestão 
da manutenção e reparação das infraestruturas de transporte, em particular das 

infraestruturas portuárias .  

INSCRIÇÕES 

O número de  inscrições está limitada à lotação da sala pelo que a aceitação das inscrições 
será de acordo com a ordem de  chegada . Não existem custos de inscrição e aos partici-
pantes será distribuído o Guia Técnico DURATINET.   

 As  inscrições devem ser enviadas para o secretariado, indicando o nome da pessoa a inscre-
ver, empresa e contacto.  

Secretariado :   LNEC  

Av. do Brasil 101 • 1700-066 LISBOA •   
tel.: (+351) 21 844 36 53  
e-mail: duratinet@lnec.pt • sítio: www.duratinet.org 



Investindo no nosso futuro comum 

9:00 9:30 Receção dos participantes e distribuição de documentação 
 

9:45 10:15 Apresentação da Rede DURATINET. Resultados obtidos 
M. Salta, LNEC 

10:15 10:45 Instrumentos de apoio à decisão e manutenção de estruturas 
A. Povoa, EP 

10:45 11:00  Pausa  
11:00 11:30 Apresentação geral do Guia Técnico 

A. Santos Silva, LNEC; H. Patricio, REFER  
12:00 12:30 Apresentação da base de dados DURATI “Desempenho de mate-

riais nas estruturas”  
M.J.Correia, LNEC 

12:30 14:00  Almoço 
 

14:00 14:30 Estruturas de betão: Fatores de durabilidade 
M. Salta, LNEC 

14:30 15:00 Estruturas de betão: Processos de degradação 
A.Silva, LNEC; M. Salta, LNEC 

 15:00 16:00 Estruturas de betão: Técnicas de inspeção e diagnóstico 
A.Silva, LNEC; A. Monteiro, LNEC; E. Pereira, LNEC 

16:00 16:15  Pausa 
 

16:15 17-15 Estruturas de betão: Métodos de proteção e reparação 
S. Ribeiro, LNEC; E Pereira, LNEC ;  R. Moura, TD 

17: 15 17:45 Manutenção das estruturas do Porto de Lisboa 
A. Martins, APL 

   

9:30 9:45 Sessão de abertura 

17:45 18: 15 Discussão  

PROGRAMA 

DATA: 26 Novembro 2013 
LOCAL: Auditório da Administração do Porto de Lisboa 

Gare Marítima de Alcântara , Lisboa 

Rede Duratinet: 


