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Editorial

Notícias

9ª Reunião Anual da SPG
A SPG vai organizar a sua 9ª Reunião Anual, no dia 20 de Março de 2013,
pelas 14h30, no Auditório do Centro de Congressos do Laboratório Nacional
de Engenharia Civil, em Lisboa.
Durante a Reunião irá decorrer a Assembleia Geral da SPG, será feita a
entrega dos Prémios Jovens Geotécnicos em Língua Portuguesa e em
Língua Inglesa, e será proferida uma Conferência Especial pelo Prof. Arsénio
Negro, que cessou funções como Presidente da Associação Brasileira de
Mecânica dos Solos (ABMS) no final do ano de 2012.

Editorial

Esta Reunião constitui um momento alto da comunidade geotécnica
nacional, pelo que convidamos todos os nossos associados a participar.

4º Encontro de Jovens Geotécnicos
Caros Consócios,
No próximo dia 20 de Março teremos
a 9ª Reunião Anual da Sociedade
Portuguesa de Geotecnia. Nesse dia
de manhã decorre o 4º Encontro dos
Jovens Geotécnicos, para atribuição
dos Prémios Jovens Geotécnicos
em Língua Portuguesa e em Língua
Inglesa e, à tarde, a Assembleia
Geral Ordinária, antecedida de uma
palestra do Prof. Arsenio Negro
Júnior, anterior Presidente da ABMS.
Tanto pelo concurso dos Jovens
Geotécnicos, como pela Palestra e
pela Assembleia Geral, apelo desde
já aos sócios para estarem
presentes, sendo que um anúncio
específico desta reunião e a
convocatória para a Assembleia
Geral vos serão em breve enviados.
Conforme vos anunciei através de
"infomail" no final do ano de 2012, a
Revista Geotecnia está em processo
de recuperação do atraso, com a
saída em Dezembro de 2012 de
quatro números da revista e
prevendo-se para muito breve
colocá-la em dia. Trata-se de um
esforço conjunto das anterior e

O 4º Encontro de Jovens Geotécnicos vai decorrer na manhã do dia da 9ª
Reunião Anual da SPG, 20 de Março de 2013, no Grande Auditório do
Laboratório Nacional de Engenharia Civil, Lisboa.
Durante o Encontro vão ser apresentadas comunicações em Língua
Portuguesa e comunicações em Língua Inglesa, as quais vão
ser selecionadas de um conjunto de 10 trabalhos concorrentes aos
Prémios Jovens Geotécnicos.
O Júri de apreciação dos trabalhos concorrentes será constituido por:
Presidente da Direcção da SPG, Engº José Luís Machado do Vale, que
preside e dispõe de voto de qualidade; Engº António José Roque, designado
em Assembleia Geral da SPG no dia 28 de Março de 2012; Engª Ana Vieira;
Prof. Jaime Santos; e Prof. Paulo Pinto.

Adesão da SPG à PTPC
A SPG foi admitida, no passado mês
de Dezembro, como sócio da
Plataforma Tecnológica Portuguesa da
Construção (PTPC), criada em
Outubro de 2011.
A PTPC tem como missão "a
promoção da reflexão sobre o sector e
implementação de iniciativas e
projectos
de
investigação,
desenvolvimento e inovação, que

actual
Direcções
da
Revista
Geotecnia, a quem gostaria de
expressar o meu reconhecimento
pelo difícil trabalho que estão a
desenvolver.
Assinalo igualmente a assinatura de
mais dois acordos entre a SPG e a
ABMS, no final de 2012, referentes
ao Regulamento da Victor de Mello
Lecture e ao Memorando de
Entendimento sobre os Congressos
Luso Brasileiros de Geotecnia. Os
sócios interessados podem consultálos na área reservada da página da
internet
da
SPG
www.spgeotecnia.pt.
Saudações geotécnicas,
José Luís Machado Vale
(Presidente da SPG)

possam contribuir para o incremento
da respectiva competitividade no
quadro
geral
da
economia
congregando
e
promovendo
a
cooperação
entre
empresas,
entidades do Sistema Científico e
Tecnológico
Nacional
(SCTN),
associações,
federações,
confederações, entidades públicas ou
privadas, do sector da construção e
obras públicas ou com ele ligadas".
Visa, assim, "tornar-se num agente
activo de promoção da inovação e
competitividade
do
sector
da
construção, reconhecido no País e no
estrangeiro".

Revista Geotecnia
Graças a um especial esforço
conjunto das anterior e actual
Direcções da Revista Geotecnia, foi
possível distribuir no final do ano
passado mais quatro números da
Revista, iniciando o processo de
recuperação do atraso que ainda se
verifica.
A Direcção da SPG manifesta ao Prof.
António Silva Cardoso (anterior
Director da Revista) e ao Prof. José
Couto Marques (actual Director) e às
suas Direcções um reconhecido
agradecimento pelo esforço e pelos
resultados manifestados. Agradece
igualmente
a
todos
quantos
participaram na revisão dos trabalhos.
Prevê-se que até Março de 2013 a
Revista deixe de ter qualquer atraso.
Apela-se aos sócios da SPG para,
como autores, enviarem os seus
trabalhos para publicação na Revista
Geotecnia e para que os Colegas que
são contactados para os trabalhos de
revisão continuem a desempenhar
essa função com o habitual cuidado e
dedicação. A revista depende do
esforço de todos.

Parceria entre a SPG e a
ABMS
Na sequência do trabalho iniciado
pelas
anteriores
Direcções
da
SPG foram assinados no final de 2012
mais dois acordos entre a SPG e a
ABMS, representadas pelos seus
Presidentes, Engº José Luís Machado
do Vale e Prof. Arsenio Negro:
Regulamento da Victor de Mello
Lecture
e
Memorando
de
Entendimento sobre os Congressos

Luso Brasileiros de Geotecnia.
Os acordos assinados entre as duas
Sociedades podem ser visualizados
na página da internet da SPG, na área
reservada aos sócios. Recordamos
que para aceder à área reservada a
sócios é necessário proceder ao
registo no site da SPG.

18th ICSMGE
A 18th International Conference on
Soil
Mechanics
and
Geotechnical Engineering, com o
tema "Challenges and Innovations in
Geotechnics", irá decorrer em Paris,
França, de 2 a 6 de Setembro
de 2013.
Os primeiros dois dias de Congresso,
2 e 3 de Setembro, serão dedicados a
Sessões Plenárias e irão incluir a
Terzaghi
Oration,
por
Suzanne
Lacasse, e 7 Conferências Especiais
propostas pelos Comités Técnicos.
Nos dias 4 e 5 de Setembro
decorrerão várias sessões paralelas,
que incluem Sessões de Discussão,
onde serão apresentados trabalhos
seleccionados, e Workshops. No
último dia irão decorrer as visitas
técnicas e outras actividades.
O
Congresso
conta
com
a
participação de 70 Sociedades, entre
as quais a SPG, que apresentou 14
trabalhos. A Direcção da SPG felicita
os autores pela qualidade dos
trabalhos apresentados, e agradece o
empenho dos revisores dos artigos.

ICEGECHP 2013
Conforme anunciado oportunamente
através de "infomail", o Comité
Técnico da ISSMGE (TC 203) com a
designação "Earthquake Geotechnical
Engineering
and
Associated
Problems" vai organizar entre 17 e 19
de Junho de 2013, em Istambul, uma
conferência de homenagem ao Prof.
Kenji
Ishihara.
A
"International
Conference
on
Earthquake
Geotechnical Engineering From Case
History to Practice" - ICEGECHP 2013
- será anunciada com maior detalhe
em breve, nomeadamente quanto ao
local da conferência e ao valor da
inscrição, que se pretende tão
reduzido quando possível.

Os resumos podem ser submetidos
até 31 de Janeiro de 2013, num dos
seguintes tópicos: Case histories on
ground motion and site effects; Soil
investigation with field and laboratory
testing; Dynamic Characterisation and
modelling; Performance based design
methodologies; Physical modelling by
shaking table and centrifuge tests;
Liquefaction; Lateral spreading, Slope
stability; Embankments, landfills and
dams; Shallow foundations; Pile
foundations; Soil-structure interaction;
Retaining wall; Reinforced earth;
Underground structures."

Túneis em Portugal
A Comissão Portuguesa de Túneis e Obras Subterrâneas (CPT) da
Sociedade Portuguesa de Geotecnia (SPG), enquanto representante
Português na ITA-AITES, assume como um dos seus objectivos a promoção
e o desenvolvimento da Engenharia Portuguesa de Túneis e do Espaço
Subterrâneo.
Com esse propósito, encontra-se em preparação a publicação em 2013 do
livro "Túneis em Portugal", em versão bilingue (Português e Inglês). Visa a
divulgação internacional das realizações portuguesas em engenharia de
túneis implantadas em território nacional. Prevê-se a sua apresentação
editorial numa sessão de lançamento em Portugal no último trimestre de
2013 e, posteriormente, no congresso mundial da ITA-AITES a realizar em
Foz do Iguaçu (Brasil) em 2014.
O formato adoptado para a descrição de cada túnel prevê um texto descritivo
com ilustrações ou fotografias sugestivas, aos quais se acrescenta uma ficha
de dados gerais, esta última para permitir o conhecimento expedito do túnel.
O trabalho de edição do livro congrega a contribuição de várias dezenas dos
técnicos envolvidos no planeamento, projecto, construção, fiscalização e
exploração dos túneis seleccionados para esta publicação.
Eventos

Eventos das Sociedades Internacionais
Third International Conference on Geotechnical Engineering
(ICGE'13), Hammamet, Tunisia, 21 a 23 de Fevereiro de 2013.
Informações: http://www.icge13.com/#Home.A
International Conference on Landslide Risk (ICLR13), Ain Draham,
Tunisia, 14 a 16 de Março de 2013. Informações:
www.iclr13.com/#HOME_PAGE.A
International Symposium on Tunnelling and Underground Space
Construction for Sustainable Development (TU-Seoul 2013), Seoul,
Korea, 18 a 20 de Março de 2013. Informações: www.tuseoul2013.org
[ler mais]
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