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EDITORIAL

O ano de 2019 está no fim! Ao longo de todo o

O número elevado de resumos de trabalhos

ano sucederam-se eventos geotécnicos sobre os
mais variados temas e levados a cabo em locais

técnicos já recebidos e o interesse que estes
eventos estão a suscitar entre patrocinadores e,

espalhados pelo País, envolvendo, no seu todo,
muitas centenas de participantes, nacionais e
estrangeiros, que exercem a sua atividade na

de um modo geral, nas comunidades
geotécnicas portuguesa e brasileira, são sinais
muito encorajadores. A Direção da SPG e a

área da Geotecnia ou em áreas afins.

Comissão Organizadora acordaram uma
extensão extraordinária do prazo para submissão
de resumos. A Direção faz um último apelo aos

O ano de 2019 ficou, ainda, marcado
positivamente com a vitória da candidatura da
SPG para organizar em Lisboa, em 2023, a
European Conference on Soil Mechanics and

sócios que ainda não enviaram resumos para
que o façam até ao fim do presente ano.

Geotechnical Enginneering.

A Direção da SPG formula votos de Boas Festas
a todos os sócios!

Para o próximo ano o grande compromisso da
SPG e da sua Direção é com a organização do
17º Congresso Nacional de Geotecnia e do 10º
Congresso Luso-Brasileiro de Geotecnia, que
se realizam em Lisboa, no LNEC, entre 3 e 6 de
maio.

NOTÍCIAS
XXXVI Lição Manuel Rocha
A XXXVI Lição Manuel Rocha foi apresentada, no passado dia 14 de outubro, na Fundação Calouste
Gulbenkian, pelo Professor Giovanni Barla, do Politécnico de Torino, Itália, que abordou o tema
“Performance assessment of underground caverns during excavation in view of completion.”
A apresentação do orador ficou a cargo de Ricardo Oliveira e o voto de agradecimento final foi formulado
por José Vieira Lemos. No final da Lição os Presidentes da AGAA/UNL e da SPG, Carlos Baião e Manuel
de Matos Fernandes, respetivamente, ofereceram a Giovanni Barla a medalha da SPG e o certificado da
Lição. A família de Manuel Rocha esteve representada pela sua filha, Teresa Rocha Félix e pelo seu
marido, José Félix.
No final da sessão, Carlos Baião, em nome da Comissão Científica para a Lição Manuel Rocha, anunciou
que o orador da XXXVII Lição Manuel Rocha, a realizar em 2020, será José António Mateus de Brito.

RSS

Giovanni Barla (1940-2019)
Faleceu de forma inesperada Giovanni Barla, insigne professor e investigador de mecânica e engenharia
das rochas. Era graduado em Engenharia de Minas pelo Politécnico de Torino, mestre e doutor em
Mecânica das Rochas pela Universidade de Colombia, EUA.
Giovanni Barla foi um membro ativo da ISRM, tendo sido vice-presidente para a Europa (1995-1999),
presidente da “Commission on Squeezing Rocks in Tunnels” (1989-1999) e presidente do Congresso
Eurock’96 e, ainda, frequente conferencista em congressos da ISRM.
Giovanni Barla foi, até 2012, editor-em-chefe da revista internacional “Rock Mechanics and Rock
Engineering”, Director de Departamento de Engenharia Estrutural e Geotécnica (2003-2011) do
Politécnico de Torino, e antigo presidente da Sociedade Geotécnica de Itália (1997-2003). Foi distinguido
com o Prémio IACMAG e foi membro da Academia de Ciências de Turim.
Foi um dos académicos mais influentes no desenvolvimento da Mecânica das Rochas, autor e/ou coautor de numerosas publicações científicas e técnicas e editor de vários livros.
Breves semanas antes do seu falecimento, Giovanni Barla apresentara de forma brilhante, em Lisboa, a
XXXVI Lição Manuel Rocha.
A Direção da Sociedade Portuguesa de Geotecnia enviou mensagem de sentidas condolências à sua
família.
+ info: https://www.isrm.net/noticias/detalhes.php?id=477

Prémio Ricardo Esquível Teixeira Duarte (2ª edição)
A Direção da Sociedade Portuguesa de Geotecnia informa que as candidaturas ao Prémio Ricardo
Esquível Teixeira Duarte (2ª edição) estão abertas até 8 de janeiro de 2020.
O Prémio Ricardo Esquível Teixeira Duarte foi instituído pela Sociedade Portuguesa de Geotecnia com o
objetivo de distinguir os seus associados que sejam autores de soluções de projeto de obras geotécnicas
ou de obras com relevante componente geotécnica, já concluídas.
Nos termos do regulamento, poderão concorrer à 2ª edição do Prémio obras concluídas no biénio 20172018.
A documentação de concurso poderá ser enviada por correio registado com aviso de receção para o
endereço oficial da SPG, ou entregue em mão no Secretariado da SPG, até às 17 horas, de 8 de janeiro
de 2020.

Anexa-se o Regulamento do Prémio.

17º Congresso Nacional de Geotecnia (17CNG) & 10º Congresso Luso-Brasileiro de
Geotecnia, LNEC, 3 a 6 de maio de 2020

A Sociedade Portuguesa de Geotecnia (SPG) e o Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC),
organizam e acolhem em Lisboa, no LNEC, nos dias 3 a 6 de maio de 2020, o 17º Congresso Nacional
de Geotecnia (17CNG).
Associado a este evento, decorrerá ainda o 10º Congresso Luso-Brasileiro de Geotecnia, organizado,
para além das instituições mencionadas, pela Associação Brasileira de Mecânica dos Solos e Engenharia
Geotécnica (ABMS). No âmbito deste congresso realizar-se-á a VII Lição Victor de Mello que será
proferida por Oscar Vardé (Argentina) sob o tema Lessons learned from Dams Construction in Patagonia.
Para mais informações, consultar o site do evento e o 1º boletim em anexo.

11º Encontro de Jovens Geotécnicos, LNEC, Lisboa, 3 de maio de 2020
O 11º Encontro de Jovens Geotécnicos, agendado para o dia 3 de maio de 2020, pelas 14:30, antecede
os trabalhos do 17º Congresso Nacional de Geotecnia (17CNG) e do 10º Congresso Luso-Brasileiro de
Geotecnia (10CLBG).
Durante o encontro vão ser apresentados os trabalhos concorrentes aos prémios para Jovens
Geotécnicos:
Prémio José Folque em língua portuguesa e
Prémio José Folque em língua inglesa.
O concorrente premiado em língua portuguesa terá direito a certificado comprovativo da distinção e a
um prémio pecuniário.
O premiado em língua inglesa terá direito a certificado comprovativo da distinção e terá suportadas as
despesas inerentes à sua participação na Conferência de Jovens Engenheiros Geotécnicos (YMPG) sob
os auspícios da ISSMGE, a realizar em 2020 ou 2021.

Participação Portuguesa na 27th European Young Geotechnical Engineers
Conference 2019, 26-27 de setembro de 2019, Muğla-Turkey
A 27th European Young Geotechnical Engineers Conference (27EYGEC) decorreu em Muğla, na Turquia,
entre 26 e 27 de setembro de 2019, organizada pela Sociedade de Geotecnia Turca e pela Universidade
Muğla Sıtkı Koçman, com o apoio da Sociedade Internacional de Mecânica de Solos e Engenharia
Geotécnica (ISSMGE). O programa contou com a participação de vários jovens representantes dos
países europeus.
A SPG foi representada por Luís Miranda, na sequência da atribuição do Prémio José Folque – Jovens
Geotécnicos em Língua Inglesa no ano passado (27 de maio de 2018), que apresentou a comunicação
”Laboratory Testing and Numerical Modelling of the Dynamic Behaviour of Tagus River Sand”.

+ info: http://www.eygec2019.org/workshop

Reunião BEFIPS-DACH, 17 de outubro de 2019

Decorreu em 17 de outubro de 2019 no LNEC a reunião anual do partenariado BEFIPS, que reúne as
associações congéneres da CPT, representantes enquanto Member Nations na ITA-AITES (International
Tunnelling and Underground Space Association) da Bélgica (ABTUS), Espanha (AETOS), França
(AFTES), Itália (SIG) e Suiça (STS-FGU). Participaram igualmente os Presidentes das Member Nations
da Alemanha (DAUB) e da Áustria (Österreichisches Nationalkomitee der ITA), membros do partenariado
DACH, com a Suiça.
O programa incluiu a reunião das direções das associações e uma visita técnica ao túnel do Rossio.
Assinala-se a interessante visita efetuada, resultante da tradicional hospitalidade da Infraestruturas de
Portugal, a qual se assinala e muito se agradece. Decorreu igualmente um programa paralelo de jovens
tuneleiros, YBEFIPS.
Como resultado principal desta reunião refere-se a decisão de criação a 1 de novembro de 2019 do
European Underground and Tunnel Forum (EUTF), de que as oito associações referidas são membros
fundadores.
O Presidente da STS-FGU, Stefan Maurhofer, foi escolhido por unanimidade dos membros fundadores
para assegurar a condução do Forum no primeiro biénio.
Foram definidos três objetivos fundamentais para a fase inicial do Forum, a saber: (i) elaboração de um
position paper endereçado à ITA-AITES expressando as posições destas Member Nations relativamente
à condução da ITA-AITES, (ii) dinamização da participação nos Working Groups da ITA-AITES e (iii)
monitorização e acompanhamento de eventuais iniciativas de normalização no âmbito do CEN e da ISO
no domínio da Engenharia das Obras Subterrâneas.
A existência do EUTF justifica a decisão das seis Member Nations do Partenariado BEFIPS de encerrar
as atividades no âmbito do mesmo.

5th International Seminar on Underground Space “Health & Safety in Underground
Space”, 18 de outubro de 2019

Decorreu em 18 de outubro de 2019, no LNEC, o 5th International Seminar on Underground Space,
dedicado ao tema “Health & Safety in Underground Space”. O Seminário realizou-se com organização
conjunta do LNEC e da Sociedade Portuguesa de Geotecnia através da CPT. Contou com a Sika como
patrocinador principal e teve como patrocinadores as entidades seguintes: BRISA, Câmara Municipal de
Lisboa, EFAFLU, France Air Portugal e SODECA Portugal. Registou-se um número total de 115
participantes.
A informação completa sobre o evento pode ser consultada em: http://cpt-seminars.lnec.pt/index.html
Também nesta página podem ser descarregadas as comunicações das 12 palestras apresentadas por
especialistas nas áreas da segurança e saúde nas obras subterrâneas.

Seminário Internacional “Soluções Geotécnicas para Problemas Ambientais InterRegionais Portugal-Espanha”, 25 e 27 de novembro de 2019
O Seminário Internacional “Soluções Geotécnicas para Problemas Ambientais Inter-Regionais PortugalEspanha” (SIGAUBI) foi coorganizado pela Universidade da Beira Interior (UBI) e pela Comissão
Portuguesa de Geotecnia Ambiental (CPGA) da Sociedade Portuguesa de Geotecnia (SPG), e decorreu
entre 25 e 27 de novembro de 2019, na Faculdade de Engenharia da UBI, Covilhã.
O evento contou com os apoios institucionais da Universidade de Salamanca (Espanha), da Universidade
de Évora, do Instituto Politécnico da Guarda, do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, do CEDEX
(Espanha), da Ordem dos Engenheiros – Delegação do Distrito de Castelo Branco, da Câmara Municipal
da Covilhã e da Câmara Municipal da Guarda.
A realização deste Seminário Internacional teve por principal objetivo difundir soluções geotécnicas
aplicadas com sucesso ou com perspetivas de o serem em breve, com relevância na preservação e
recuperação ambiental e no desenvolvimento económico sustentável, em particular, nas regiões
portuguesas e espanholas de baixa densidade demográfica.
No dia 25 de novembro realizaram-se as Visitas Técnicas à Pedreira de Tamame de Sayago, situada em
Zamora, Espanha, e à Mina do Castanho (Mina C-57), situada em Gonçalo (Guarda), Portugal, ambas
exploradas a céu aberto. Na primeira são exploradas argilas e na segunda feldspatos litiníferos. A
coordenação das visitas esteve a cargo de Mercedes Suárez, da Universidade de Salamanca, e de Ana
Maria Antão, do Instituto Politécnico da Guarda, respetivamente. No final do dia teve lugar um jantar de
confraternização na povoação da Vela, que foi oferecido pela Câmara Municipal da Guarda.
A abertura solene do Seminário realizou-se a 26 de novembro, com as intervenções do Vice-Reitor da
UBI, José Páscoa, do Presidente da SPG, Manuel Matos Fernandes, do Secretário Executivo da
Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela, António Luís Ruas, do Vereador da Câmara
Municipal da Covilhã, Jorge Gomes, do Presidente do LNEC, Carlos Pina, da Diretora dos Serviços de
Recursos Hidrogeológicos e Geotérmicos, Carla Lourenço, e do Presidente da Comissão Organizadora,
Victor Cavaleiro, Professor Catedrático da UBI.
Seguiram-se as Sessões Técnicas, agrupadas em quatro temas: “Pedreiras”, “Minas”, “Impactes
Ambientais de Obras Geotécnicas” e “Valorização Geoambiental”, com um total de 20 palestras,
proferidas por conferencistas convidados: 13 de Portugal, 6 de Espanha e 1 do Brasil. No final das

Sessões Técnicas realizou-se uma Mesa Redonda/Painel de Empresas, moderada pelo jornalista Jorge
Esteves da RTP.
Os representantes das empresas convidadas abordaram os melhoramentos introduzidos nas suas
atividades como resposta às preocupações ambientais e de sustentabilidade do planeta e questionaram
a necessidade de respostas políticas que as possam incentivar e incrementar. Seguiu-se a Sessão de
Encerramento, onde intervieram, o Presidente da Faculdade de Engenharia da UBI, Sílvio Mariano, o
Presidente da CPGA, António José Roque, o Presidente do Instituto Politécnico da Guarda, Joaquim
Brigas, o Presidente do Departamento de Engenharia Civil e Arquitetura da UBI, Fernando Diniz, e o
Coordenador da FibEnTech da UBI, António Albuquerque. O dia terminou com a confraternização dos
participantes num jantar realizado no Hotel Puralã, onde interveio uma Orquestra de Câmara, gentilmente
disponibilizada pelo Conservatório da Covilhã.
No dia 27 de novembro, durante o período da manhã, ainda tiveram lugar, uma Sessão Técnica Especial,
com palestras proferidas por Anna Laura Nunes (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil), Maria
Eugênia Boscov (Universidade de São Paulo, Brasil) e Fernando Pardo (CEDEX, Espanha), e um Curso
sobre Geossintéticos, a cargo da empresa GEOSIN.
O evento contou com 154 participantes e o patrocínio de 22 empresas, 9 Gold: AECBP, António Saraiva
& Filhos, AquaVillage, Craptur, Geobiotec, João Tomé Saraiva, SYNEGE, TBM e VALAMB, 4 Silver: Bau,
GEOSIN, OLANO, TPF PlanegeCenor, e 9 Bronze: AMCF, COVIENG, DistriSabugal, EDM, InfraLab,
JETsj, Sondagens da Serra, Terratest e Zonjcstech.

+ info: https://sgubi2019.wixsite.com/sgubi2019

Seminário Seminário Escavações em Meio Urbano, Academia de Ciências, Lisboa, 5
e 6 de dezembro 2019
A SPG, em colaboração com a Câmara Municipal de Lisboa, com o apoio da Ordem do Engenheiros e da
Academia de Ciências de Lisboa, organizou nos dias 5 e 6 de dezembro o Seminário Escavações em
Meio Urbano.
O evento decorreu no Salão Nobre da Academia das Ciências, tendo contado com a cerca de 230
participantes, de 24 patrocinadores e de 15 oradores convidados, que proferiram palestras de elevado
conteúdo técnico e científico, tendo ainda acolhido o Prémio José Folque – Jovens Engenheiros 2019.
Na tarde do dia 6 de dezembro decorreram visitas a três obras de escavações em Lisboa (Fábrica 1921,
Museu Hotel Palácio dos Condes da Ribeira Grande e Bacia Q do Plano de Geral de Drenagem de
Lisboa) e, ainda, a visita ao Museu Geológico.
A Direção da SPG agradece a colaboração da Câmara Municipal de Lisboa e congratula-se com o
sucesso do evento, o qual comprova a cada vez maior atualidade do tema.

+ info: https://spgeotecnia.pt/uploads/brochura-semu-2019-18-11-2019.pdf

10º Encontro de Jovens Geotécnicos, Prémio José Folque – Jovens Geotécnicos
Teve lugar no dia 6 de dezembro de 2019, na Academia das Ciências, em Lisboa, o 10º Encontro de
Jovens Geotécnicos, antecedendo os trabalhos do segundo dia do Seminário Escavações em Meio
Urbano. Neste encontro foram apresentados os trabalhos concorrentes ao Prémio José Folque – Jovens
Geotécnicos (PJG) em língua portuguesa e em língua inglesa.
O júri, presidido por Ana Vieira, secretária-geral da SPG, atribuiu:
• o Prémio José Folque em língua portuguesa a Francisco Centeno Dias com o trabalho “Comparação
de técnicas de tratamento de solos arenosos por biocimentação considerando a homogeneidade e seus
efeitos na resistência à compressão simples ";
•

o Prémio José Folque em língua inglesa a João Miguel Ventura Sequeira, com o trabalho "Energy

efficiency evaluation in thermo-active structures".
•

uma Menção Honrosa referente ao Prémio José Folque em língua inglesa a João Gondar com o

trabalho “Study of BIM applied to geotechnical project: a 5D/BIM approach”.
O concorrente premiado em língua portuguesa teve direito a certificado comprovativo da distinção e a um
prémio pecuniário no valor de mil euros. O vencedor do prémio em língua inglesa teve direito a certificado
comprovativo da distinção e terá suportadas as despesas inerentes à sua participação na Conferência de
Jovens Engenheiros Geotécnicos sob os auspícios da ISSMGE, a realizar em 2020. A entrega dos
prémios ocorreu na sessão de encerramento do Seminário, evento em que os concorrentes e os
elementos do júri tiveram oportunidade de participar sem qualquer encargo.

Publicação internacional das Atas da Conferência 3rd ICITG’2019 (Guimarães) pela
Springer

O volume das atas da conferência 3rd ICITG, editado por A. Gomes Correia, J. Tinoco, P. Cortez e L.
Lamas, contém 77 artigos (‘peer-reviewed’) resultantes da submissão de 167 resumos provenientes de
40 países e mais de 480 autores. Este livro, integrado na “Springer Series in Geomechanics and
Geoengineering”, indexado no Scopus, está disponível para compra através da Springerlink em:
https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030-32029-4
Encontra-se também disponível para download gratuito o e-Book com 20 resumos alargados, os quais
foram aceites após um cuidado processo de revisão: http://doi.org/10.24849/spg.conf.2019.01
O Presidente da Conferência, António Gomes Correia, agradece à Sociedade Portuguesa de Geotecnia,
à Universidade do Minho e ao JTC2 da Federation of International Geo-Engineering Societies pela
oportunidade de organizar a 3rdICITG 2019, tecnicamente muito interessante com especialistas que
promoveram a partilha de ideias e discussão, bem como socialmente muito agradável na cidade de
Guimarães. Os organizadores gostariam de ainda agradecer o patrocínio da Keller e da Câmara
Municipal de Guimarães, bem como dos copatrocinadores (não-financeiro) do TRB e DFI.
+ info: http://www.3rd-icitg2019.civil.uminho.pt/

14th International Congress on Rock Mechanics and Rock Engineering, Foz do
Iguaçu, Brasil, 13-18 de setembro de 2019

Decorreu em Foz do Iguaçu (Brasil), entre os dias 13 a 18 de setembro, o 14º Congresso da Sociedade
Internacional de Mecânica das Rochas (ISRM), que teve a participação de cerca de 600 congressistas. O
congresso teve um extenso programa científico que constou de 10 conferências em sessões plenárias,
em que se incluem a Muller Award e a Rocha Medal Lectures (proferidas por Peter Kaiser e por Lei
Qinghua, respetivamente), 240 apresentações orais em 34 sessões paralelas e 260 apresentações em

posters. Nos dias que antecederam o congresso tiveram ainda lugar 7 ‘workshops’.
Para os jovens membros decorreu o ‘4th Early Carreer Forum’, sessão especial em que 10 jovens
geotécnicos de países latino-americanos apresentaram os seus trabalhos, sendo a sua participação
patrocinada pela ISRM através de um fundo para a educação. Ainda para jovens membros realizou-se
um concurso de perguntas/respostas Rockbowl, que contou com a participação de 18 equipas
representando universidades de 9 países.
O congresso foi complementado com uma visita técnica à barragem de Itaipu, situada no rio Paraná,
entre o Brasil e o Paraguai, que entrou em operação em 1984, e que a partir dos 14 GW instalados nos
seus 20 grupos fornece cerca de 15% da energia consumida no Brasil e 90% da energia consumida no
Paraguai.
Durante o banquete do congresso foram anunciados os seis novos Fellows da ISRM. Trata-se da mais
alta distinção conferida a membros da sociedade pelos seus contributos notáveis no domínio da
Mecânica das Rochas ou que prestaram serviços relevantes à ISRM. Salienta-se que o nosso sócio
Carlos Dinis da Gama, Professor Emérito do IST|UL, antigo Presidente da SPG e Vice-Presidente da
ISRM entre 1987 e 1991, foi um dos galardoados.
Nos dias que antecederam o congresso decorreram as reuniões do Board e do Council (foto) da ISRM.
Foram as reuniões que marcaram o termo do mandato do Board de 2015-2019 e o início do mandato do
novo Board da sociedade, que passará a ser presidido por Resat Ulusay da Turquia (foto) e que estará
em funções até ao próximo congresso em 2023 (Salzburgo, Áustria).
Na reunião do Council, em que estiveram presentes 49 dos 60 Grupos Nacionais, a SPG (Grupo
Nacional Português) fez-se representar pelo sócio José Muralha. Nesta reunião foi referido que a filiação
na ISRM tem vindo a crescer, atingindo à data 8482 membros individuais e 165 membros coletivos. Os
próximos simpósios internacionais terão lugar em Trondheim (Noruega), em 2020, e em Turim (Itália), em
2021. Na organização das reuniões do Board e do Council salienta-se o papel relevante o SecretárioGeral Luís Lamas.
+ info: http://www.isrm2019.com/

ISRM Board 2015-2019
Sérgio Fontoura (VP América Latina, Brasil), Charlie Li (VP
Europa, Noruega), Manchao He (VP at Large, China), Petr
Konicek (VP at Large, Rep. Checa), Resat Ulusay
(Presidente Eleito), William Joughin (VP África), Eda
Quadros (Presidente, Brasil), Stuart Read (VP Australásia),
Luís Lamas (Secretário Geral, Portugal), Seokwon Jeon
(VP Ásia), Norikazu Shimizu (VP at Large, Japão) e Sofia
Meess (Secretária Executiva)

ISRM Board 2019-2023
Leandro Alejano (VP Europa, Espanha), Suseno
Kramadibrata (VP Ásia, Indonésia), Laura Pyrak Nolte (VP
América do Norte), José Pavón (VP América Latina,
Paraguai), Resat Ulusay (Presidente, Turquia), Sevda
Dehkhoda (VP Australásia), Luís Lamas(Secretário Geral,

Portugal), Sofia Meess (Secretária Executiva) e Michael du
Plessis (VP África)

IAEG Council Meeting, Jeju, Korea, 22 de setembro de 2019
Na reunião do Council da IAEG em Jeju, Coreia, por ocasião da 12ª Conferência Asiática da IAEG, a
SPG fez-se representar pelo sócio Ricardo Oliveira. Entre os temas tratados, destacam-se:
1. As próximas reuniões do Comité Executivo e do Council da IAEG antecederão a 3ª Conferência
Regional Europeia, que se realizará em Atenas (Grécia) de 20 a 24 de setembro 2020.
2. Foram admitidos os seguintes novos Grupos Nacionais da IAEG: Myanmar, Kyrgyzstan e
Uzbekistan.
Na Sessão de Abertura da 12ª Conferência Asiática da IAEG foram entregues os diplomas aos seguintes
membros eleitos honorários pelo Council, em São Francisco, na anterior reunião, em 2018: i) Presidente
Honorário: Ricardo Oliveira (Portugal, foto) – foi Presidente da IAEG no período 1990-1994; ii) Membro
Honorário: Cristian Marunteanu (Roménia).

World Tunnel Congress 2020, Kuala Lampur

A Tunnelling and Underground Space Technical Division - Institution of Engineers Malaysia (IEM TUSTD)
organiza em Kuala Lampur, entre 15 e 21 de maio de 2020, no Kuala Lampur Convention Center, o
Congresso Mundial de Túneis (WTC 2020) e a Assembleia Geral da ITA-AITES.
O tema do congresso é “Innovation and Sustainable Underground Serving Global Conectivity”. O
programa preliminar, que pode ser acedido em http://www.wtc2020.my/4/700/bulletin/, identifica os temas
do Congresso:
1. Innovation in tunnels and tunnelling technology; 2. Innovation in rock support and water proofing
technology; 3. Sustainable and strategic use of underground space; 4. Environment sustainability in
underground construction; 5. Urban dewatering and flood control with underground tunnels; 6. Planning,
design and construction of tunnels and underground structures; 7. Risk, health and safety, contractual
practices and project management of underground construction; 8. Instrumentation and monitoring in
underground construction; 9. Conventional tunnelling, sprayed concrete use, drill and blast excavation; 10.
Mechanised tunnelling and excavation (hard rock, soft rock and soil); 11. Site investigation and ground
characterisation; 12. Geological and geotechnical aspects in underground construction, 13. Stability
assessment and ground stabilisation in underground construction; 14. Operation, repair and maintenance
of tunnels and underground structures; 15. Design and installation of mechanical and electrical systems
for underground structures;16. Information modelling in tunnelling and underground space development;
17. Projects and case histories; 18. Others (e.g. eco-nomics of tunnels and use of underground space, life
cycle asset management, etc.)
Convidam-se os sócios da SPG com atividade em obras subterrâneas a participar no Congresso.

4th European Conference on Unsaturated Soils (E-UNSAT2020), 24 - 26 June 2020,
Lisbon

Vai realizar-se no Instituto Superior Técnico, Lisboa, de 24 a 26 de junho de 2020. Trata-se da 4ª edição
desta conferência, a 4th European Conference on Unsaturated Soils (E-UNSAT 2020), apadrinhada pelo
TC106 da ISSMGE. Trata-se de organização conjunta do Instituto Superior Técnico (Lisboa, Rafaela
Cardoso), da TUDelft (Holanda, Cristina Jommi) e da UPC (Barcelona Espanha, Enrique Romero).
Os temas a abordar na conferência são os seguintes: (i) ações climáticas e seus efeitos nas estruturas
geotécnicas, (ii) geotecnia ambiental, (iii) geoenergia, (iv) micro-macro, (v) outros assuntos relacionados
com solos não saturados, mecânica das rochas e geoengenharia.

+ info: https://eunsat2020.tecnico.ulisboa.pt/

Revista Geotecnia, Nº 147

Foi publicado o número 147 da Revista Geotecnia. O volume completo está disponível na área reservada
aos sócios do site da SPG e os artigos podem já ser acedidos em:
https://doi.org/10.24849/j.geot.2019.147

EVENTOS DA SPG
10º Encontro de Jovens Geotécnicos, LNEC, Lisboa, Portugal, 3 de maio de 2020. + Info:
http://17cng2020.lnec.pt
17º Congresso Nacional de Geotecnia, LNEC, Lisboa, Portugal, 3-6 de maio de 2020. + Info:
http://17cng2020.lnec.pt
10º Congresso Luso-Brasileiro de Geotecnia, LNEC, Lisboa, Portugal, 4 de maio de 2020. +
Info: http://17cng2020.lnec.pt
1st International Conference on Sustainability in Geotechnical Engineering (“Geodiversity
& Resilience”), LNEC, Lisboa, 27-30 de junho de 2020.
18th European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ECSMGE),
SPG, Lisbon, 2023.

EVENTOS DAS SOCIEDADES INTERNACIONAIS
EJXUST International Conference on Rock Mechanics and Rock Engineering, Ganzhou,
China, 23–30 de maio de 2020. + Info: https://www.jxustrmreconference.org
International Conference on Challenges and Achievements in Geotechnical Engineering,
Tirana, Albânia,11-13 de Junho de 2020. + Info: http://albania.al/
EUROCK 2020 - Hard Rock Excavation and Support - ISRM European Rock Mechanics
Symposium, Trondheim, Noruega, 15-19 de junho de 2020. + Info: http://www.eurock2020.com/
4th European Conference on Unsaturated Soils - Unsaturated Horizons, Lisboa, Portugal, 2426 de junho 2020. + Info: https://eunsat2020.tecnico.ulisboa.pt/

4th International Conference on Transportation Geotechnics (4th ICTG), Chicago, EUA, 30 de
agosto e 2 de setembro de 2020. + Info: http://conferences.illinois.edu/ICTG2020/
6th International Conference on Geotechnical and Geophysical Site Characterization,
Budapeste, Hungria, 7-11 de setembro de 2020. + Info: http://www.isc6-budapest.com/
2nd International Conference on Energy Geotechnics, San Diego, USA, 20-23 de setembro de
2020. + Info: https://icegt-2020.eng.ucsd.edu/
5th World Landslide Forum, Kyoto, Japão, 2-6 de novembro de 2020. + Info: http://wlf5.iplhq.org/
EUROCK 2021 - Mechanics and Rock Engineering from Theory to Practice - the 2021 ISRM
International Symposium, Turim, Itália, 21-25 de junho de 2021. + Info: http://eurock2021.com/
5th International Workshop on Rock Mechanics and Engineering Geology in Volcanic
Fields, Fukuoka, Japan, 9-10 de setembro de 2021.

OUTROS EVENTOS
Geoethics & Groundwater Management: Theory and Practice for a Sustainable
Development, Porto, Portugal. 18–22 de maio de 2020. + Info: https://geoethgwm2019.wixsite.com/porto
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