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DE ENGENHARIA CIVIL

O Laboratório 

Regional 

de Engenharia 

Civil da Madeira

O que é e o que poderá vir 
a ser.
O LREC, criado em 1984 , é um serviço especial da 
administração pública regional com a missão da 
investigação científica e do desenvolvimento 
tecnológico no domínio da engenharia.

A sua atividade foi particularmente relevante na 
fase de grande infraestruturação da Região, desig-
nadamente no apoio à realização das grandes 
obras públicas alavancadas por fundos estruturais 
europeus.

Com a conclusão das grandes obras públicas um 
novo paradigma ao nível da manutenção e reabili-
tação do património natural e edificado emergiu, 
tendo o LREC direcionado a sua ação na prossecu-
ção desse objetivo a partir de 2015, reforçando a 
sua componente técnica de desenvolvimento 
tecnológico e de investigação aplicada.

Neste contexto, sem prejuízo das atividades de 
I&D e de controlo da qualidade da construção, o 
LREC , atualmente integrado na SREI, abraçou 
novas valências técnicas do domínio da engenharia 
e tem vindo a alargar a sua oferta de serviços. Por 
exemplo, a avaliação dos riscos naturais e antrópi-
cos – passou a assumir especial importância na sua 
atividade face à suscetibilidade da Região a situa-
ções de catástrofe, em parte já reflexo de altera-
ções climáticas que tendem a agravar-se.

O passado do LREC, a sua atividade no presente e 
o que se pensa poder vir a ser o seu futuro são os 
aspetos essenciais desta palestra e do debate 
atentos quer o mercado regional da construção, 
quer a atividade, estatuto, projetos em curso e 
estratégia da instituição.

Engº José Alberto de Faria
e Pimenta de França
Engenheiro civil, fez parte de 1991 a 2000 do conselho 
diretivo do Instituto de Gestão da Água da Madeira na 
qualidade de vogal e, a partir de então e até 2015, presi-
diu aos conselhos de administração do grupo de socie-
dades que deram lugar à “Águas e Resíduos da Madei-
ra” (sociedade de capitais exclusivamente públicos que 
integrou as concessionárias IGA – Investimentos e 
Gestão da Água, criada em 2000, Valor Ambiente – 
Gestão e Administração de Resíduos da Madeira, criada 
em 2004, IGH – Investimentos e Gestão Hidroagrícola, 
criada em 2009, ARM – Águas e Resíduos da Madeira e 
IGSERV – Investimentos, Gestão e Serviços, criada em 
2009).
Desde 2015, na qualidade de diretor regional, lidera o 
Laboratório Regional de Engenharia Civil, integrado na 
Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestrutu-
ras.

Departamento de Engenharia Civil e Geologia 
da Universidade da Madeira

e do Colégio de Engenharia Civil
da Região Madeira da Ordem dos Engenheiros

Organização
conjunta do


