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Editorial

Editorial
Caros Consócios,
Entre as notícias de que esta
Newsletter vos dá conta, que
continuam a mostrar a importância
para a nossa Sociedade das
iniciativas das Comissões Técnicas,
gostava, neste editorial, de escolher
três assuntos que são uma boa
indicação do reconhecimento dado a
alguns sócios da SPG (e, portanto,
também à SPG), das suas
capacidades e contribuições.
O primeiro diz respeito às medalhas
de Fellow da ISRM entregues aos
nossos consócios Invs. Delgado
Rodrigues e Nuno Grossmann. Tal
distinção significa o reconhecimento
da sua longa actividade e dedicação
à ISRM que teve eco também na
SPG e pela qual fico particularmente
agradado, tanto pelo que significa
para os próprios como pelo que
nisso envolve a nossa Sociedade.
Em meu nome e em nome da
Direcção da SPG gostaria de
cumprimentar ambos os colegas
pela importante distinção.
O segundo é devido à nomeação
como
Membro
da
Academia
Nacional Brasileira de Engenharia
do nosso consócio Prof. Ricardo
Oliveira. Fruto da sua intensa
contribuição, ao longo de muitos
anos, para a Engenharia Brasileira,
esta distinção honra também a SPG,
pelo que igualmente felicito o Prof.
Ricardo Oliveira, e também em
nome da Direcção da SPG, pelo feliz
momento que viveu em visita
recente ao Brasil.

Notícias

XXXII Lição Manuel Rocha
A XXXII Lição Manuel Rocha irá ser proferida
pelo Prof. Ennio Marques Palmeira, da
Universidade de Brasília (UnB), no dia 28 de
Outubro de 2015, pelas 15h00, no Auditório 2 da
Fundação Calouste Gulbenkian.
A Lição Manuel Rocha é realizada anualmente
desde 1984, e é um evento singular da
comunidade geotécnica nacional, de elevado
nível científico, que pretende invocar o cientista
e engenheiro Manuel Rocha. A Lição é
organizada pela Associação de Geotécnicos
Antigos Alunos da Universidade Nova de Lisboa
(AGAA/UNL) em parceria com a Sociedade
Portuguesa de Geotecnia (SPG).

Workshop "Soluções Geotécnicas para a Gestão de
Resíduos de Minas e Pedreiras"
A Comissão Portuguesa de Geotecnia
Ambiental (CPGA) da Sociedade
Portuguesa de Geotecnia (SPG) e o
Laboratório Nacional de Engenharia
Civil (LNEC) estão a organizar o
Workshop "Soluções Geotécnicas
para a Gestão de Resíduos de Minas
e Pedreiras", com o apoio da Direção
Geral de Geologia e Energia (DGEG),
da Ordem dos Engenheiros (OE Especialização em Geotecnia), da
Associação Nacional da Indústria Extractiva e Transformadora (ANIET) e da
Associação Portuguesa dos Industriais de Mármores, Granitos e Ramos afins
(ASSIMAGRA), que terá lugar no Auditório do Centro de Congressos do
LNEC, a 23 de Junho de 2015, com visita técnica à Mina de Neves Corvo da
Somincor no dia seguinte.
O fornecimento seguro e sustentável das matérias-primas provenientes da
indústria extrativa é uma necessidade reconhecida pelos países do espaço
europeu, sendo previsível que o aumento da sua produção gere maiores
quantidades de resíduos mineiros no futuro. Numa perspetiva de
sustentabilidade, há necessidade de intensificar os esforços para promover a
sua gestão integrada, apresentando-se no evento alguns dos
desenvolvimentos mais recentes, já implementados ou ainda em fase de
investigação e inovação. As soluções geotécnicas que serão apresentadas
por especialistas estrangeiros e nacionais com ligação à investigação e

O terceiro motivo de satisfação é
devido à Comissão Organizadora da
3rd International Conference on
Transportation Geotechnics, em
especial ao seu Presidente, o nosso
consócio e ex-Presidente da SPG,
Prof. António Gomes Correia. Com
efeito, este evento da SPG que terá
lugar em Guimarães em Setembro
de 2016 viu recentemente fechado o
período para a apresentação de
resumos, tendo-se registado cerca
de 300 submissões, com forte
contribuição
internacional
mas
também com significativo interesse
por parte de autores nacionais. Tal
resultado é muito bom, tendo em
atenção a relativa especificidade do
tema da Conferência e pelo facto
saúdo o Prof. António Correia e a
sua comissão organizadora, em meu
nome e no da Direcção da SPG.

José Luís Machado Vale
(Presidente da SPG)

ensino ou à indústria extrativa, contemplam tanto a reutilização e a
reciclagem dos resíduos mineiros nas infraestruturas que os produziram
como noutros tipos de obras de engenharia civil.
O Workshop tem um preço de 45€ para sócios SPG/CPGA, ANIET,
ASSIMAGRA e membros da OE, e de 60€ nos restantes casos. O custo para
estudantes é de 15€.
Para consulta do folheto do evento aceder aqui e à ficha de inscrição on line
em http://goo.gl/forms/4NUHU4T0FP

Workshop "Educate the Educators"
Tal como divulgado na Newsletter anterior, a
Comissão Portuguesa de Geossintéticos (IGSPortugal) vai realizar nos dias 29 e 30 de Junho
de 2015, no Hotel Lutécia, em Lisboa, o
Workshop "Educate the Educators" sobre
geossintéticos.
O Workshop tem o apoio da Sociedade
Internacional de Geossintéticos (International
Geosynthetics Society), no âmbito do programa
"Educate the Educators" e é patrocinado pelas
empresas Atarfil, Bianchini, Flag, Huesker,
Naue, Quinimar, Renolit, Tencate e Sotrafa. O patrocínio destas empresas
permitirá a realização do Workshop sem despesas para os participantes:
inscrição, refeições e alojamento na noite de 29 de Junho para os que não
residam em Lisboa.
O período de inscrições terminou no dia 24 de Abril, tendo as manifestações
de interesse excedido o número máximo de participantes inicialmente
previsto. Foram registadas 41 inscrições por parte de docentes de 8
Universidades e 7 Institutos Politécnicos portugueses.

Congresso da ISRM. Invs. Delgado Rodrigues e
Nuno Grossmann agraciados como Fellows da
ISRM
Realizou-se recentemente em Montreal,
Canadá, o 13º Congresso da Sociedade
Internacional de Mecânica das Rochas
(ISRM) de que a SPG é o representante
nacional.
Antecedendo o Congresso realizaram-se as
reuniões dos orgãos diretivos (Board e Council)
da ISRM cujas principais conclusões podem ser
consultadas na News Release que se encontra
em www.isrm.net. A SPG fez-se representar no
Council pelos consócios Inv. José Muralha
(como "Delegate") e Inv. Nuno Grossmann
(como "Alternate Delegate").
No decurso do congresso foram agraciados
como Fellows da ISRM os sócios da SPG Invs. Delgado Rodrigues e Nuno
Grossmann, a quem foram entregues as medalhas representativas dessa
distinção (presencialmente a Nuno Grossmann, e posteriormente em Lisboa
a Delgado Rodrigues).
A Direcção da SPG felicita os seus consócios Invs. Delgado Rodrigues e
Nuno Grossmann pela muito relevante distinção.

Prof. Ricardo Oliveira Membro da Academia
Nacional de Engenharia do Brasil
No âmbito do programa
comemorativo dos 50 Anos
da Pós-Graduação em Eng.
Civil da PUC-Rio, a ABMS, a
Academia
Nacional
de
Engenharia do Brasil (ANE)
e o Comitê Brasileiro de
Barragens
(CBDB) promoveram no
passado dia 5 de Maio de
2015, na PUC do Rio de
Janeiro,
Brasil,
um
Seminário
sobre
Segurança de Barragens,
tendo sido o palestrante
convidado o nosso consócio
Prof. Ricardo Oliveira.
O consócio Prof. Alberto Sayão deu início ao seminário, agradecendo a
presença dos cerca de 70 participantes e a disponibilidade do palestrante,
que se encontrava de passagem pelo Rio de Janeiro, a caminho de Brasília,
para reuniões oficiais sobre a segurança das barragens brasileiras. Destas
reuniões, participam ainda o nosso consócio Inv. Pedro Sêco e Pinto e a Inv.ª
Laura Caldeira (ex-presidentes da SPG).
O Prof. Alberto Sayão anunciou que acabara de receber do Eng. Paulo
Vivacqua, Presidente da ANE, a notícia confirmando que o Comitê de
Seleção da Academia, após avaliação sigilosa do currículo do Prof. Ricardo
Oliveira, aprovara a sua indicação como membro da Academia, pela sua
intensa actuação, ao longo de vários anos, em grandes obras e problemas
atuais de engenharia brasileira. O comunicado oficial e os detalhes para a
cerimónia de posse serão divulgados oportunamente pela ANE.
A apresentação oficial do Palestrante ficou a cargo do Prof. Flavio Miguez de
Mello, presidente Honorário do CBDB e o agradecimento final ficou a cargo
Prof. Francis Bogossian (ex-presidente da ABMS e presidente do Clube de
Engenharia) para o agradecimento final.
A Direcção da SPG congratula-se com a nomeação do consócio Prof.
Ricardo Oliveira como membro da ANE e felicita-o pela importante distinção.

Congresso Anual da ITA
Teve lugar nos passados dias 22 a 28 Maio em Dubrovnik, Croácia, a 41ª
Assembleia Geral e o Congresso da International Tunneling Association
ITA-IATES: o ITAWTC 2015. A Comissão Portuguesa de Túneis, através do
Inv. Bilé Serra e do Dr. Raul Pistone representaram a CPT na assembleia
geral. O endereço do congresso é: http://wtc15.com/

Notícias da CPGT e 3rd ICTG
A Comissão Portuguesa de Geotecnia
dos Transportes (CPGT), presidida
pelo consócio Prof. António Gomes
Correia, realizou, nos dias 27 de Abril e
22 de Maio, reuniões plenárias onde foi
feito um balanço muito positivo das
atividades dos Grupos de Trabalho e
da organização do 3rd International
Conference
on
Transportation
Geotechnics
(3rd
ICTG)
(http://www.civil.uminho.pt/3rd-ICTG2016/index.php), a realizar de 4 a 7 de
Setembro de 2016 em Guimarães.
A apresentação do relatório de atividades de 2014 e do plano de atividades
de 2015 evidenciou a grande dinâmica da atividade de alguns grupos de
trabalho no meio técnico e científico, ao nível quer nacional quer
internacional. Dessa atividade é de destacar a organização de eventos, como
foi exemplo o Seminário de Geotecnia Portuária realizado em novembro de
2014 no Auditório da Gare Marítima de Alcântara, com 180 participantes
(Grupo de Trabalho GT6). Ainda no âmbito da atividade dos grupos de
trabalho, também é de salientar a organização de inquéritos ao meio técnico
nacional sobre a disponibilidade nacional de Resíduos de Construção de
Demolição (Grupo de Trabalho GT1). Acresce ainda o levantamento feito
sobre a percentagem dos custos associados às terraplenagens em relação
às outras componentes das obras rodoviárias (Grupo de Trabalho GT3),
pretendendo-se também obter a mesma informação para as obras
ferroviárias nacionais.
Acerca da organização do 3rd ICTG releva-se o sucesso que foi a submissão
de cerca de 300 resumos, distribuídos por 11 temas e oriundos de 49 países
de todos os continentes, sendo de destacar o empenho dos grupos de
trabalho na participação nesta submissão que contribuiu para que a maior
participação fosse de autores portugueses. No âmbito do 3rd ICTG, irão
também ser realizados Workshops internacionais que vão envolver
ativamente a CPGT na sua organização.

XVI ECSMGE
A XVI European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical
Engineering (XVI ECSMGE) será organizada pela British Geotechnical
Association (BGA) e terá lugar em Edimburgo, Escócia, entre 13 e 17 de
Setembro de 2015, com o tema Geotechnical Engineering for Infrastructure
and Development.
Conforme anteriormente noticiado, o nosso consócio Prof. António Gomes
Correia da Universidade do Minho proferirá uma Keynote Lecture com o
tema
"Geotechnical
Engineering
for
Sustainable
Transportation

Infrastructure".
As inscrições com a tarifa mais reduzida podem ser feitas até dia 12
de Junho. Mais informações em: http://xvi-ecsmge-2015.org.uk

Workshop "Exploração de Aterros de Resíduos"
A Comissão Portuguesa de Geotecnia
Ambiental (CPGA) da Sociedade
Portuguesa de Geotecnia (SPG) e a
Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Douro (UTAD), com o apoio da Ordem
dos Engenheiros (Especialização em
Geotecnia) e do Laboratório Nacional
de
Engenharia
Civil
(LNEC),
organizaram nos dias 16 e 17 de Abril
o Workshop Exploração de Aterros
de Resíduos, na UTAD, em Vila Real.
A Sessão de Abertura foi presidida pela Prof.ª Ana Paula Silva, Pró-Reitora
da UTAD, em representação do Magnífico Reitor da UTAD, e contou ainda
com a presença do Prof. Nuno Cristelo, Presidente da Comissão
Organizadora do Workshop, do Inv. António José Roque, Presidente da
CPGA e do Prof. António Topa Gomes, Secretário Adjunto da SPG, em
representação do Presidente da SPG.
O Workshop contou com a presença de especialistas nacionais (sete) e
estrangeiros (Espanha - dois), tendo sido abordados aspetos relacionados
com a elaboração de projetos de aterros resíduos tendo em conta as
necessidades durante a construção e exploração dos mesmos; com a gestão
e evolução dos próprios aterros; com o comportamento mecânico dos
resíduos e respetiva avaliação em fase de dimensionamento; com o efeito da
emissão dos gases produzidos no núcleo do aterro e com a identificação,
recolha e tratamento dos lixiviados.
A sessão de encerramento contou com a presença do Dr. Paulo Praça, em
representação da Comissão Organizadora do evento, do Inv. António José
Roque, do Prof. António Topa Gomes e do Prof. António Valente, Diretor do
Departamento de Engenharias da UTAD.

No segundo dia do evento teve lugar
uma visita técnica às instalações da
empresa "Resíduos do Nordeste", em
Mirandela, e que incluiu, para além da
observação
do
aterro,
o
acompanhamento de todo o processo
de recolha, triagem, tratamento e
deposição final das várias categorias
em que os resíduos são separados,
desde a fase orgânica à matéria inerte,
e onde se inclui o próprio lixiviado
produzido pelos resíduos armazenados. Esta visita permitiu assim ilustrar e
presenciar vários dos aspetos analisados durante as sessões técnicas.
O evento contou com a presença de mais de 70 profissionais do setor, com
origens distintas, como o ensino e investigação, o projeto, a execução, a
fiscalização e sobretudo a própria exploração de aterros de resíduos
urbanos, e com o patrocínio da Ferrovial Serviços e da Focsa.
Mais informações em http://www.spgeotecnia.pt/cpga/.

Workshop "Novas Soluções Estruturais em Obras
Subterrâneas"
Decorreu na manhã do dia 21 Maio o
Workshop
“Novas
Soluções
Estruturais
em
Obras
Subterrâneas”, co-organizado pela
Comissão Portuguesa de Túneis e pelo
LNEC e contou com os patrocínios da
Bekaert, BIU Internacional e Diaclase e
os apoios da Drillcon Iberia, do
Laboratório de Caracterização de
Materiais de Construção da Faculdade
de Engenharia da Universidade do
Porto. Os 81 participantes tiveram
oportunidade de assistir a palestras pelos seguintes especialistas:
Professora Ana Maria Proença (FEUP) - "Influência dos Constituintes nas
Propriedades dos Betões Reforçados com Fibras de Aço (BRFA)";
Engenheiro António Ambrósio (DIACLASE) - "Soluções Estruturais de Betão
Reforçado com Fibras de Aço em Geotecnia"; Engenheiro Cristiano Bonomi
(ELAS GEOTECNICA) – “Primary Lining Reinforcement with Light Automatic
Steel Pipe Arch" e "Face Reinforcement with P.E.R. Ground”.
Eventos

Eventos SPG
Workshop sobre Soluções Geotécnicas para a Gestão de
Resíduos de Minas e Pedreiras, 23 e 24 de Junho 2015, LNEC,
Lisboa. Informações: cpga.spg@lnec.pt
Workshop "Educate the Educators", 29 e 30 de Junho de 2015,
Hotel Lutécia, Lisboa. Informações: igsportugal@spgeotecnia.pt4º
Seminário Internacional da CPT, com o tema "Túneis. Da
Exploração para a Concepção", 22 a 23 de Outubro 2015, LNEC,
Lisboa. Informações: www.spgeotecnia.pt
Workshop sobre Solos Contaminados: Tecnologias e Soluções
de Remediação, 27 de Novembro de 2015, ISEP, Porto.
Workshop
sobre
Dimensionamento
e
Métodos
de
Dimensionamento de Aterros de Resíduos, Fevereiro/Março 2015,
FEUP, Porto.
15.º Congresso Nacional de Geotecnia e Congresso LusoBrasileiro de Geotecnia, 19 a 23 de Junho de 2016, FEUP, Porto.

3rd International Conference on Transportation Geotechnics, 4 a 7
de Setembro de 2016, na cidade de Guimarães. Informações:
www.civil.uminho.pt/3rd-ICTG2016

Eventos das Sociedades Internacionais
Deep Mixing 2015 Conference, São Francisco, EUA, de 2 a 5 de
Junho de 2015. Informações: http://www.dfi.org/
3ª Conferência Internacional sobre o Dilatómetro Plano (DMT'15),
de 15 a 17 de Junho de 2015, Roma, Itália, com o apoio do TC-102 da
ISSMGE. Informações: www.dmt15.com
15th Anniversary GeoConferences SGEM 2015, Albena Resort,
Bulgária, de 16 a 25 de Junho de 2015. Informações:
sgem@sgem.org/
Creative Construction Conference 2015, Krakow, Polónia, de 23 a
24 de Junho de 2015. Informações: www.creative-constructionconference.com/
SEFE8 - 8º Seminário de Engenharia de Fundações Especiais e
Geotecnia e a 2ª Feira da Indústria de Fundações e Geotecnia, de
23 a 25 de Junho de 2015, São Paulo, Brasil. Informações:
http://www.sefe8.com.br/pt/index.php
ASME2015 - International Pipeline Geotechnical Conference
(IPG2015), de 15 a 17 de Julho de 2015, Bogotá, Colômbia.
Informações: http://www.asmeconferences.org/IPG2015/

Outros Eventos
10º Congresso Nacional de Sismologia e Engenharia Sísmica 2016, o Laboratório Regional de Engenharia Civil (LREC) acolhe e
organiza, em conjunto com a Sociedade Portuguesa de Engenharia
Sísmica (SPES), este evento, que será realizado nos dias 20 a 22 de
Abril de 2016 em Ponta Delgada, S. Miguel, Açores. Inserido neste
evento decorrerá o 1º Workshop Internacional de Riscos Naturais
(NatHaz16), subordinado ao tema "Soil characterization and site
effects", o qual decorrerá nas Furnas no dia 23 de Abril de
2016. A data limite para submissão de resumos ao Congresso é 30 de
Setembro de 2015.
Para mais informações, queira por favor, consultar o boletim ou o site
do evento em http://www.azores.gov.pt/gra/sismica2016_lrec
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