
22 a 26 de maio de 2017
LNEC • LISBOA • PORTUGAL

8º ENCONTRO TÉCNICO-CIENTÍFICO
DOS LABORATÓRIOS DE ENGENHARIA CIVIL DA CPLP

Parcerias para a Capacitação



A segunda década do século XXI tem sido caracterizada por um avanço, sem precedentes, 
da globalização em todas as atividades económicas. O mercado da construção e 
obras públicas não é exceção, tendo-se assistido, nos últimos anos, à concentração 
de capacidades em empresas de escala planetária, quer no domínio da consultoria e 
projeto, quer no domínio da construção. 
Esta circunstância, se bem que permita realizar, com economias assinaláveis de tempo 
e custos, empreendimentos de grande dimensão, que até um passado recente não 
podiam ser realizados sem a intervenção e conjunção de vontades de diversos atores 
cria, também, desafios, também eles sem precedentes. Para os países com importantes 
programas de infraestruturação em curso, como é o caso dos PALOP e de Timor-Leste, 
um desses desafios é conseguir estar dotado de instituições e pessoas habilitadas a 
intervir, quer na conceção, quer no controlo da qualidade das obras a executar.
Nesse sentido, e no âmbito da CPLP, a cooperação para o desenvolvimento tem um 
papel determinante, contribuindo para dotar os países parceiros e as suas instituições 
de capacidades técnico-científicas em áreas vitais para o desenvolvimento humano, 
boa governação e boa gestão dos investimentos públicos. Acresce que esta cooperação 
dinamiza as economias locais, promovendo o crescimento económico, através do 
reforço dos tecidos técnicos nacionais, contribuindo assim também para a sua própria 
globalização. A colaboração entre instituições congéneres inseridas em contextos 
distintos, para realização de estudos em parceria, constitui um importante veículo para 
a troca de experiências e transferência de tecnologia, em complemento de outras ações 
tradicionais de capacitação.

Assim, elegeu-se as “Parcerias para a Capacitação” como tema principal do Encontro 
Técnico–Científico que precede a XXX Reunião de Coordenação dos Convénios de 
Cooperação entre os Laboratórios de Engenharia Civil da CPLP, cuja organização estará, 
neste ano de 2017, a cargo do Laboratório Nacional de Engenharia Civil de Portugal. 

Pretende-se com este encontro partilhar a experiência adquirida em estudos realizados 
através de parcerias entre Laboratórios de Engenharia Civil e refletir sobre as lições 
aprendidas com esta forma de cooperação. 

Desejamos a todas as delegações que vão participar nestas reuniões as boas vindas 
a Portugal, uma estadia agradável e que do trabalho a produzir resultem resultados 
substantivos de cooperação para todos os países da CPLP intervenientes.

O Conselho Diretivo do LNEC



PROGRAMA GERAL

22 de maio
(2ª feira)

23 de maio
(3ª feira)

24 de maio
(4ª feira)

25 de maio
(5ª feira)

26 de maio
(6ª feira)

10:00

Sessão de Abertura 
presidida por S. E. 

o Secretário de Estado 
das Infraestruturas

9:00

Reunião geral dos 
Laboratórios da CPLP

Reuniões de 
acompanhamento 
e planificação da 

cooperação1:
LNEC – LECSTP

LEA – LEC
Timor-Leste – LEM 

Reunião de 
acompanhamento 
e planificação da 

cooperação1:
LNEC – LEA – LEM

LEC – LECSTP – LEGUI

Visita Técnica à 
Barragem do Alqueva 

(Moura)2
11:00 Intervalo para café 10:30 Intervalo para café Intervalo para café Intervalo para café

11:30

8º ENCONTRO 
TÉCNICO-CIENTÍFICO

“Parcerias para a 
Capacitação”

11:00

Reunião geral dos 
Laboratórios da CPLP

Reunião de 
acompanhamento 
e planificação da 

cooperação1: 
LNEC – LEGUI

Timor-Leste – LEA

Reunião LNEC – LECM

Fecho das reuniões 
de acompanhamento 

e planificação da 
cooperação

12:30 Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço em Mourão

14:30

8º ENCONTRO 
TÉCNICO-CIENTÍFICO

“Parcerias para a 
Capacitação”

Reuniões de 
acompanhamento 
e planificação da 

cooperação1:
LNEC – LEA
LEC – LEM

Timor-Leste – LEC – 
LECSTP – LEGUI 

Reunião de 
acompanhamento 
e planificação da 

cooperação1:
LNEC – LEM

LEA – LECSTP – LEGUI Fecho das reuniões 
de acompanhamento 

e planificação da 
cooperação

Assinatura de Atas

Visita à vila medieval 
de Monsaraz3

16:30

Sessão Comemorativa 
dos 70 anos do LNEC

Porto de Honra

Reuniões de 
acompanhamento 
e planificação da 

cooperação1:
LNEC – LEC
LEA - LEM

Reunião de 
acompanhamento 
e planificação da 

cooperação1:
LNEC – Timor-Leste

LEM – LECSTP – LEGUI 

20:30
Jantar Livre Jantar Livre

Jantar Convívio 
das Delegações

Jantar Livre Regresso a Lisboa

1 Para além das reuniões já programadas, haverá outras reuniões de cooperação entre diversos 
laboratórios

2 Saída do LNEC às 8:00 h

3 Monsaraz situa-se junto ao rio Guadiana, no topo de uma colina que se ergue na planície alentejana. 
Foi conquistada aos Mouros em 1167 por Geraldo sem pavor, tendo sido entregue aos templários 
por D. Sancho II para sua defesa e povoamento. O castelo de Monsaraz desempenhou durante 
séculos o papel de posto de vigia do Guadiana, de onde se podia observar a fronteira com Castela. 
Foi sede de concelho até 1838.



DIREÇÃO GERAL
DE OBRAS PÚBLICAS DE TIMOR-LESTE

LEA – Laboratório de Engenharia de Angola

LEC – Laboratório de Engenharia Civil de Cabo Verde

LECM – Laboratório de Engenharia Civil de Macau

LECSTP – Laboratório de Engenharia Civil de São Tomé e Príncipe

LEGUI – Laboratório de Engenharia Civil da Guiné-Bissau

LEM – Laboratório de Engenharia de Moçambique

LNEC – Laboratório Nacional de Engenharia Civil de Portugal

Timor-Leste DGOP – Direção Geral de Obras Públicas


