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O campus do Instituto Superior Técnico (IST), em Lisboa, vai receber, entre 8 e 10 de Setembro, o
Congresso Internacional em Reabilitação de Construções - CONPAT 2015. Durante este evento serão
"analisadas as melhores estratégias e tecnologias para actuar no sector da construção/reabilitação,
com apresentação de casos práticos da Europa, América Latina e África", refere, na sua página de
internet, a comissão organizadora, presidida por Fernando Branco, engenheiro e docente do IST. O
evento assentará sobre sete temas principais em debate, que incluem novos materiais para a
construção e reabilitação, inspecção e diagnóstico das construções, tecnologia da reabilitação e
manutenção e construção sustentável, entre outros, e haverá ainda espaço para cursos temáticos,
dedicados aos temas de patologia das construções e reabilitação das construções. Por sua vez, o
painel de oradores convidados conta com intervenientes de relevo na área da engenharia, tanto a
nível nacional como internacional. Do Brasil, estarão presentes Enio Pazini Figueiredo, professor
catedrático da Universidade Federal de Goiás, Luiz Carlos Pinto da Silva Filho, professor associado da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul e director da Escola de Engenharia, e Paulo Helene,
professor titular da Universidade de São Paulo e conselheiro permanente e director de publicações do
IBRACON. O evento contará também com participações de Pedro Castro Borges, investigador titular da
CINVESTAV-IPN, da Unidade de Mérida, no México, e director-geral da ALCONPAT Internacional, e de
Pedro Garcés Terradillos, professor catedrático da Universidade de Alicante, em Espanha, e vice-
presidente técnico da ALCONPAT Internacional. Portugal marca presença no painel de oradores
convidados através de João Appleton, investigador do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC)
e membro do Conselho Superior de Obras Públicas, e de Manuela Salta, também investigadora do
LNEC. Palavras Chave: CONPAT 2015, Instituto Superior Técnico, Engenharia, Homepage, Newsletter
Pode acompanhar os comentários a este artigo via RSS 2.0. Insira um comentário, ou crie um
trackback no seu próprio site.
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