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Editorial

Editorial
No passado mês de maio, entre os
dias 27 e 30, realizou-se em Ponta
Delgada o 16º Congresso Nacional
de Geotecnia (16 CNG), que
constituiu um enorme sucesso (ver
notícia destacada).
A Direção da SPG presta pública
homenagem e agradecimento ao
Laboratório Regional de Engenharia
Civil (LREC), na pessoa do seu
Diretor, Eng. Francisco Fernandes,
sócio da SPG e também Presidente
da Comissão Organizadora do
congresso,
pela
irrepreensível
organização e pelo exemplar espírito
de colaboração que manteve com a
Direção e com a Comissão de
Acompanhamento na preparação do
evento. A todos os membros da
Comissão
Organizadora
expressamos também os nossos
Parabéns e o nosso muito Obrigado!
O 16 CNG experimentou com êxito
um novo formato, com sessão de
abertura,
seguida
de
sessão
plenária, ao fim da tarde de
domingo, sessões técnicas nos dois
dias seguintes e visitas técnicas no
último dia (4ª feira). Este formato
revelou-se
particularmente
apropriado, tendo contribuído para a
afluência
muito
regular
dos
participantes às sessões técnicas,
do princípio ao fim do evento.
Parte da sessão plenária de
domingo
foi
dedicada
à
apresentação dos distinguidos na 1ª
edição
do
Prémio
Ricardo
Esquível Teixeira Duarte. Recordese que a criação deste prémio pela
SPG
teve
como
objetivo

Notícias

XXXV Lição Manuel Rocha, 9 de Outubro 2018,
Lisboa
A Sociedade Portuguesa de Geotecnia
(SPG) e a Associação de Geotécnicos
Antigos Alunos da Universidade Nova de
Lisboa (AGAA/UNL) organizam a XXXV
Lição Manuel Rocha, a ser proferida por
Laura
Caldeira,
Investigadora
Coordenadora e Diretora do Departamento
de Geotecnia do Laboratório Nacional de
Engenharia Civil (LNEC), subordinada ao
tema "A erosão interna e a segurança
de barragens".
A lição realizar-se-á a 9 de outubro de
2018, pelas 15 horas, no Auditório 2 da Fundação Calouste Gulbenkian, em
Lisboa.
Apela-se à participação dos sócios da SPG. A entrada é livre.

16.º Congresso Nacional de Geotecnia & 6ª
Jornadas Luso-Espanholas de Geotecnia, Açores

O 16o Congresso Nacional de Geotecnia, subordinado ao tema "Geotecnia,
Riscos Naturais e Geotécnicos e Sustentabilidade", organizado em parceria
com o Laboratório Regional de Engenharia Civil dos Açores, realizou-se
entre 27 e 30 de maio passados em Ponta Delgada, ilha de São Miguel,
Açores, beneficiando do contacto direto com condições geológicas e
geotécnicas específicas daquela região vulcânica.
Em associação com o 16CNG ocorreram as 6as Jornadas Luso-Espanholas
de Geotecnia, subordinadas ao tema "Obras Geotécnicas em Terrenos
Vulcânicos", organizadas em conjunto com a Sociedad Española de
Mécanica del Suelo e Inginiería Geotécnica.
Foram inicialmente registados 428 resumos, submetidos por um total de 911
autores, provenientes de 26 países, em especial de Portugal, Brasil e
Espanha. O processo de revisão científica, que envolveu um total de 104
revisores, conduziu, no final, a 266 trabalhos aceites, dos quais 158 foram
apresentados oralmente durante o evento. Com 330 inscrições registadas,
25 patrocinadores e 12 expositores, o Congresso dos Açores superou

homenagear, através da atribuição
do seu nome, um distinto engenheiro
e
empreendedor
que
deu
contribuição
decisiva
para
a
Geotecnia Portuguesa, e distinguir
sócios que tenham sido autores de
soluções de projeto de relevantes
obras geotécnicas.

largamente as expectativas iniciais.

O júri, constituído por Manuel de
Matos Fernandes, Presidente da
SPG, Rui Correia (LNEC) e Paulo
Pinto (U. Coimbra), decidiu atribuir
ex-aequo a 1ª edição do prémio a:

O Congresso dos Açores será recordado, por todos aqueles que nele
participaram, como um Congresso de Geotecnia especial e singular!

No fim do congresso, os participantes foram convidados a responder a um
breve inquérito de avaliação do grau de satisfação com 16CNG. Numa
apreciação global, das 95 opiniões recolhidas, 99% manifestaram a sua
satisfação, sendo que 75% destes ficaram muito satisfeitos. Este resultado
extremamente positivo, justifica um caloroso voto de felicitações e de
agradecimento à Comissão Organizadora.

- Celso Lima e equipa de projeto da
EDP-Produção, pelo projeto Venda
Nova III - Reforço de Potência do
Aproveitamento Hidroelétrico de
Venda Nova,
ea
- Miguel Conceição e Carlos Baião
(CENOR - TPF Planege), pelo
projeto Metro de Argel, Linha 1
Extensão A, Place Emir Abdelkader Place des Martyrs.
Celso Lima e Miguel Conceição
apresentaram, perante a numerosa
audiência, as soluções engenhosas
desenvolvidas para as duas obras,
extremamente complexas e de
grande escala, cujo projeto e
construção, a cargo de empresas
portuguesas, muito prestigiam a
nossa Geotecnia.
Antes da apresentação dos projetos
premiados,
foi
feita
uma
emocionante evocação do patrono
do prémio pelo seu neto António
Carlos Teixeira Duarte, a quem a
Direção da SPG expressa o seu
agradecimento.
Em jeito de conclusão, parece
legítimo
antecipar
que
a
apresentação
dos
projetos
distinguidos com este Prémio
passará a ser um momento de
grande
elevação
em
futuros
congressos nacionais.

+ info: Notícia desenvolvida sobre o 16CNG

9º Encontro de Jovens Geotécnicos, Prémio José
Folque – Jovens Geotécnicos
Teve lugar no dia 27 de maio de 2018, no auditório da Universidade dos
Açores, em Ponta Delgada, o 9º Encontro de Jovens Geotécnicos,
antecedendo os trabalhos do 16º Congresso Nacional de Geotecnia
(16CNG). Neste encontro foram apresentados os trabalhos concorrentes ao
Prémio José Folque - Jovens Geotécnicos (PJG) em língua portuguesa e em
língua inglesa. A participação neste evento não teve qualquer custo de
inscrição.
O júri, presidido por Ana Vieira, atribuiu:
- o Prémio José Folque em língua portuguesa a Martim Rodrigues de Matos,
com o trabalho "Escavação de poços verticais em rocha através do método
de cargas suspensas na Central Hidroeléctrica de Gouvães";
- o Prémio José Folque em língua inglesa a Luís Miranda, com o trabalho
"Laboratory testing and numerical modelling of the dynamic behaviour of
Tagus River sand".
O concorrente premiado em língua portuguesa teve direito a certificado
comprovativo da distinção e a um prémio pecuniário no valor de mil euros. O
premiado 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 2019.
A entrega dos prémios ocorreu na sessão de encerramento do 16NG.

NUMGE 2018 – 9th European Conference on
Numerical Methods in Geotechnical Engineering,
Porto
Realizou-se de 25 a 27 de junho,
na Faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto, com
organização conjunta da FEUP e
da SPG, sob os auspícios da
ISSMGE,
a
9th
European
Conference
on
Numerical
Methods
in
Geotechnical
Engineering (NUMGE 2018).
Esta
conferência
deu
continuidade a uma série iniciada
há já 32 anos (Stuttgart,
Alemanha,
1986;
Santander,
Espanha,
1990;
Manchester,
Reino Unido, 1994; Udine, Itália,
1998; Paris, França, 2002; Graz,
Áustria,
2006;
Trondheim,
Noruega, 2010; Delft, Holanda,
2014),
e
que
se
vem
consolidando como o fórum mais
importante, a nível internacional, no domínio do desenvolvimento e da
aplicação dos métodos numéricos na análise de problemas geotécnicos.
A conferência contou com 240 participantes, dos quais cerca de 200 eram
estrangeiros, provenientes de 38 países dos 5 continentes. Na sua vertente
técnica, a conferência contou com 5 Keynote Lectures (em sessão plenária)
e 204 comunicações, todas apresentadas oralmente (em 4 sessões
paralelas).
A participação portuguesa foi muito relevante: foram apresentadas cerca de
30 comunicações envolvendo autores nacionais e duas das Keynote
Lectures foram proferidas por colegas portugueses, sócios da SPG: José
Vieira de Lemos ("Rock failure analysis with discrete elements") e Pedro
Alves Costa ("Ground borne vibrations induced by railway traffic. The role of
numerical modelling").
As atas da conferência, em dois volumes, com cerca de 1650 páginas, foram
publicadas pela CRC Press, do grupo Taylor & Francis, tendo como editores
os membros da Comissão Organizadora.
Para o generalizado agrado dos participantes contribuíram também as
excelentes condições proporcionadas pelo campus da FEUP e o programa
social, que propiciou um intenso convívio e um contacto particularmente
agradável com a cidade do Porto.
A Direção da SPG endereça aos membros da Comissão Organizadora, e em
particular ao seu Presidente, António Silva Cardoso, calorosas felicitações
pelo sucesso alcançado. A todos os participantes sócios da SPG, e em
especial a José Vieira Lemos e a Pedro Alves Costa, a SPG agradece a

relevante contribuição para a afirmação internacional da Geotecnia
Portuguesa.
+ info: http://www.numge2018.pt/

2ª Sessão Técnica Sobre Geossintéticos
Realizou-se a 6 de julho, no Laboratório Nacional de Engenharia Civil
(LNEC), a 2ª Sessão Técnica sobre Geossintéticos, relativa ao tema
"Soluções em geossintéticos para reforço de solos moles". Esta sessão foi
organizada pela Comissão Portuguesa de Geossintéticos (IGS-Portugal)da
Sociedade Portuguesa de Geotecnia (SPG), e contou com o apoio do LNEC.
Com a presença de 54 participantes, entre projetistas, instaladores,
produtores, utilizadores, investigadores e estudantes, foram proferidas 6
palestras por oradores de Portugal e Espanha, que abordaram os mais
recentes e inovadores avanços tecnológicos de reforço de solos moles com
recurso a geossintéticos.

Ciclo de Palestras Geotécnicas a Pensar no
Ambiente: 4ª Palestra
A Comissão Portuguesa de Geotecnia Ambiental (CPGA) da Sociedade
Portuguesa de Geotecnia (SPG) e o Laboratório Nacional de Engenharia
Civil (LNEC) convidaram a Empresa de Desenvolvimento Mineiro SA (EDM)
para proferir a 4ª Palestra do "Ciclo de Palestras Geotécnicas a Pensar no
Ambiente", tendo sido palestrante Edgar Carvalho da EDM, que abordou o
tema "A recuperação ambiental das áreas mineiras degradadas: balanço de
atuação e perspetivas futuras". O evento teve lugar a 10 de julho de 2018, no
Pequeno Auditório do Centro de Congressos do LNEC, em Lisboa, e contou
com a presença do Presidente da CPGA, António José Roque, e do VicePresidente da SPG, Alexandre Pinto, nas Sessões de Abertura e de
Encerramento.
Na palestra foi apresentada a estratégia de intervenção da EDM na
recuperação ambiental das áreas mineiras degradadas e dados exemplos
das principais intervenções realizadas nos últimos 15 anos. Foram
igualmente perspetivados os estudos de caracterização e as obras de
recuperação ambiental das áreas mineiras degradadas previstos no atual
quadro comunitário de investimento.
Estiveram presentes 36 participantes, que no período de debate puderam
trocar impressões com o palestrante.

Reunião IAEG dos Presidentes do Grupos
Nacionais da Europa

Os dois vice-presidentes para a Europa da IAEG, Giorgio Lollino (Itália) e
Rafig Azzam (Alemanha), organizaram em Turim, no passado dia 22 de
junho, um encontro com representantes dos Grupos Nacionais Europeus
para debater diversos aspetos da vida da Associação. Estiveram presentes
representantes dos Grupos Nacionais da Alemanha, Bulgária, Grécia, Itália,
Portugal e Rússia.
No final do encontro foi elaborado um relatório com as principais posições
alcançadas. Foram elencados os aspetos que devem ser melhorados e
propostas, num conjunto de dez pontos, iniciativas a desenvolver sobre
temas específicos, designadamente, entre outros, na educação e na
formação dos membros mais jovens, na promoção de conferências europeias
regionais e no aumento da conetividade entre os Grupos Nacionais
Europeus. Com a divulgação do relatório no seio da IAEG, espera-se
promover o debate, de forma a envolver um maior número de membros nos
aspetos ligados à vida da Associação.A SPG esteve representada por Filipe
Telmo Jeremias.

XVI Conferência de Danúbio, Macedónia
Decorreu em Skopye (República de Macedónia) de 7 a 9 de junho de 2018 a
XVI Conferência de Danúbio, organizada pela Associação Geotécnica de
Macedónia (MAC), sob os auspícios da Sociedade Internacional de Mecânica
de Solos e Engenharia Geotécnica (ISSMGE), com o tema "Geotechnical
Hazards and Risks: Experiences and Practice". No âmbito da preparação da
candidatura à organização da XVIII ECSMGE, a SPG esteve representada
no evento por Pedro Sêco e Pinto, membro do Board da ISSMGE.
O programa integrou 10 Conferências Especiais, que foram apresentadas em
Sessões Plenárias, e 10 Sessões Técnicas Paralelas para a apresentação
das comunicações, para além da Sessão de Abertura, que contou com a
presença do Presidente da República da Macedónia Gjorgie Ivanov, e da
Sessão de Encerramento.
As 10 palestras e as 150 comunicações apresentadas foram compiladas em
2 volumesdistribuídos aos delegados, sendo editores M. Javanovski, N.
Jankulovski, D. Moslavac e J.B. Papic.

No dia 6 de junho, no Palácio Presidencial, teve lugar uma homenagem a
Heinz Brandl, considerado como o "Pai das Conferências de Danúbio", tendo
o Presidente de República de Macedónia condecorado Heinz Brandl com a
Medalha de Reconhecimento do Estado.
A XVI Conferência de Danúbio teve a participação de cerca de 300
delegados, que consideraram por unanimidade esta Conferência uma
excelente organização, do ponto de vista técnico-científico e social, e
consequentemente um grande sucesso.
A XVII Conferência de Danúbio terá lugar em Bucareste (Roménia) em 2022.

COBRAMSEG 2018, Salvador da Bahia,
Agosto/Setembro de 2018, Brasil

Realizar-se-á de 28 de agosto a 1 de setembro de 2018 em Salvador da
Bahia, Brasil, o XIX Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos e
Engenharia Geotécnica (COBRAMSEG) sob o tema "Geotecnia e o
Desenvolvimento Urbano".
Em associação com este evento realiza-se no dia 30 de agosto, no mesmo
local, o IX Congresso Luso-Brasileiro de Geotecnia (CLBG), com o tema
"Segurança de Barragens", que incluirá ainda a 6a Lição Victor de Mello, a
ser proferida por N.R. Morgenstern, ex-Presidente da ISSMGE.No congresso
luso-brasileiro serão oradores convidados, do lado português, Laura Caldeira
(LNEC) e Ilídio Ferreira (EDP).
Em paralelo, realizam-se ainda o VIII Simpósio Brasileiro de Mecânica das
Rochas, o V Simpósio Pan-Americano de Deslizamentos (SPD) e o VIII
Simpósio Brasileiro de Engenheiros Geotécnicos Jovens (GEOJOVEM).
Apela-se à participação dos sócios da SPG, em especial no IX Congresso
Luso-Brasileiro de Geotecnia.
+ Info: http://www.cobramseg2018.com.br/

XIII Congresso da IAEG 2018, Setembro de 2018, S.
Francisco, Califórnia, EUA

O XIII Congresso da IAEG vai realizar-se em São Francisco, Califórnia, de 15
a 23 de setembro de 2018, subordinado à temática "Engineering Geology for
a Sustainable World", e com organização conjunta IAEG e AEG. O
Congresso Internacional realiza-se pela primeira vez nos Estados Unidos da
América.
O consócio Ricardo Oliveira aceitou o convite, que lhe foi dirigido pelo Comité
Executivo da IAEG, para presidir ao Júri do Prémio Richard Wolters, que será
atribuído durante o XIII Congresso Internacional.
No Council do XIII Congresso da IAEG, a SPG será representada por Filipe
Telmo Jeremias.
+ info: https://www.aegannualmeeting.org/

2ª edição do Seminário – Estado de arte de obras
geotécnicas, Outubro de 2018, Porto

No âmbito do processo de revisão das Normas Europeias sobre obras
geotécnicas especiais, promoveu-se a divulgação de um módulo referente a
ancoragens no terreno, que deu lugar à 1ª edição do Seminário realizado a 7
de abril de 2016, em Lisboa.O elevado interesse manifestado na 1ª edição do
Seminário, fez com que a Comissão Organizadora avançasse para a
realização da 2ª edição do mesmo, mas desta vez a realizar no Porto.
A iniciativa da 1ª edição surgiu no seguimento da publicação da
EN1537:2013 (Execução de obras geotécnicas especiais: ancoragens no
terreno) pelo CEN e da sua tradução para língua portuguesa pelo grupo de
trabalho GT01, da Subcomissão SC10 da Comissão TécnicaCT156 Geotecnia em Engenharia Civil. Pretende-se continuar a promover a ação de
divulgação e aplicação, no sentido de enquadrar o projeto, as tecnologias de
execução, os ensaios, a monitorização e manutenção de ancoragens em
terreno, bem como angariar fundos para a participação dos seus membros
nas reuniões internacionais.
O seminário terá lugar no Porto, no Auditório da EDP, nos dias 25 e 26 de
outubro 2018 e é organizado pela pelo grupo de trabalho 01 (GT01) da SC10
(presidida por Ivo Rosa, Teixeira Duarte), da CT156. O evento é apoiado pela
SPG.
+ Info: http://www.lnec.pt/pt/divulgacao-e-formacao/reunioes-cientificas/

NatHaz19 – Hydrological Risks, Maio de 2019, Ilha
do Pico, Açores

O Laboratório Regional de Engenharia Civil irá realizar nos dias 9 e 10 de
maio de 2019 na ilha do Pico, a segunda edição do Workshop Internacional
de Riscos Naturais NatHaz19, subordinada ao tema "Riscos Hidrológicos".
Devido à sua natureza tectónica e vulcânica, o arquipélago dos Açores
encontra-se diretamente afetado por uma diversidade de riscos naturais,
nomeadamente, erupções vulcânicas, deslizamentos de terras, inundações,
erosão costeira, entre outros. É, por este facto, o local ideal para os
especialistas desta área abordarem e partilharem o conhecimento e o estado
de arte sobre esta temática. Recorde-se que a primeira edição
(http://nathaz16.azores.gov.pt/) foi realizada em 2016 nas Furnas e contou
com a presença de 60 congressistas.
A beleza resultante da natureza vulcânica das ilhas dos Açores, as
especificidades culturais e gastronómicas e ainda a hospitalidade do povo
açoriano, podem ser uma boa justificação para combinar o interesse técnico
e científico com a componente turística, oferecendo uma excelente
oportunidade para visitar este arquipélago, nomeadamente a ilha do Pico e
as ilhas mais próximas, Faial e S. Jorge.
O envio de resumos para este congresso deverá ser feito até ao próximo dia
31 de outubro de 2018.
+ info:
https://sites.google.com/civil-event.pt/nathaz19/general-information
https://www.facebook.com/NatHaz-949475961785618/

14th ISRM – International Congress of Rock
Mechanics, Setembro de 2019, Brasil

O 14th ISRM - International Congress of Rock Mechanics vai realizar-se de
13 a 18 de setembro, na Foz do Iguassu no Brasil. Convidam-se os sócios
interessados a participarem neste importante evento internacional e a
submeter um resumo até ao próximo dia 19 de setembro de 2018. O
representante da SPG para a Comissão de Revisão de artigos é o consócio
José Muralha.
+ info: http://isrm2019.com/

3rd ICITG, Outubro de 2019, Guimarães

Recordamos que se encontra aberta até 17 de agosto de 2018 a submissão
de resumos para a 3rd International Conference on Information Technologies
in Geo-Engineering (3rd ICITG 2019), a qual terá lugar em Guimarães,
Portugal, de 29 de setembro a 3 de outubro de 2019. Encontra-se também
aberta a submissão de propostas para workshops a realizar em associação
com a conferência. As propostas deverão ser enviadas até 17 de agosto de
2018, indicando o título, um breve resumo e os organizadores.
+ info: http://www.3rd-icitg2019.civil.uminho.pt

Revista Geotecnia
No final do mês de julho será
publicado e disponibilizado aos
sócios o número 143 da Revista
Geotecnia. Neste número, para
além de artigos regulares,
começará a publicar-se os artigos
do
volume
temático
sobre
"Aplicação de métodos numéricos
em
obras
de
Engenharia
Geotécnica", que tem como
Editores convidados José Vieira
de Lemos (SPG), Márcio Muniz
de Farias (ABMS) e César
Sagaseta
(SEMSIG).
Os
restantes artigos do tema serão
publicados no número 144,
previsto para novembro. Após a
publicação do número 144, os
artigos temáticos publicados nos
números 143 e 144 serão
compilados num volume sem
número,
a
disponibilizar
eletronicamente.
Este processo é uma adaptação do inicialmente previsto que permite cumprir
o objetivo da publicação do volume sobre o tema dos métodos numéricos
sem que tal implique qualquer atraso para os artigos regulares, seguindo a
prática atual das revistas internacionais.

Eventos

Eventos da SPG
COBRAMSEG 2018 - XIX Congresso Brasileiro de Mecânica dos
Solos e Engenharia Geotécnica, VIII Simpósio Brasileiro de
Mecânica das Rochas, IX Congresso Luso Brasileiro de
Geotecnia, V Simpósio Panamericano de Deslizamientos e VIII
Simpósio Brasileiro de Engenheiros Geotécnicos Jovens GeoJovem, Salvador da Bahia, Othon Palace Hotel, Brasil, 28 de
agosto
a
1
de
setembro
de
2018.
+
Info:
http://www.cobramseg2018.com.br/
XXXV Lição Manuel Rocha, 9 de outubro de 2018, 15 h, Auditório 2,
Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa. Palestrante: Laura Caldeira,
LNEC. + Info: http://www.spgeotecnia.pt/
2ª edição do Seminário - Estado de arte de obras geotécnicas.
Ancoragens no terreno, Porto, no Auditório da EDP, de 25 a 26 de
outubro
2018.
+
Info:
http://www.lnec.pt/pt/divulgacao-eformacao/reunioes-cientificas/
3rdICTG2019, Guimarães, Portugal, 29 de setembro a 2 de outubro de
2019. + Info: http://www.3rd-icitg2019.civil.uminho.pt

Eventos das Sociedades Internacionais
The 7th International Conference on Unsaturated Soils
(UNSAT2018), Hong Kong, 3-6 de agosto de 2018. + Info:
http://www.unsat2018.org/
China - Europe Conference on Geotechnical Engineering, Viena,
Áustria, 13-16 de agosto de 2018. + Info: https://china-euro-geo.com/
16º Congresso Brasileiro de Geologia de Engenharia e Ambiental
(CBGE), São Paulo, Brasil, 2-6 de setembro de 2018. + Info:
http://www.abge.org.br/50anos/congresso
26th European Young Geotechnical Engineers Conference,
Reinischkogel, Austria, 11-14 de setembro de 2018. + Info:

https://www.tugraz.at/en/institutes/ibg/events/eygec/
11th International Conference on Geosynthetics, Seoul, Coreia do
Sul, 16-21 de setembro de 2018. + Info: http://www.11icg-seoul.org/
4rd Annual Meeting of ISSMGE TC102, Seoul, Coreia do Sul, 19 de
setembro
de
2018.
+
Info:
http://www.webforum.com/tc102/web/page.aspx?refid=226
XIII IAEG Congress & AEG Annual Meeting 2018, São Francisco,
Califórnia, EUA, 15-23 de setembro de 2018. + Info:
https://www.aegannualmeeting.org/
8th International Symposium on Environmental Vibration and
Transportation Geodynamics, Changsha, China, 26-28 de outubro
de 2018. + Info: https://www.isev2018.cn/
8th International Congress on Environmental Geotechnics,
Hangzhou, China, 28 de outubro a 1 de novembro de 2018. + Info:
http://www.iceg2018.org/
ARMS10 - 10th Asian Rock Mechanics Symposium (ISRM),
Singapore, 29 de outubro a 3 de novembro de 2018. + Info:
http://www.arms10.org/
CAJG - 1st Conference of the Arabian Journal of Geosciences
(Track 3: geoenvironmental engineering, geomechanics and
geotechnics, geohazards), Hammamet, Tunísia, 12-15 de novembro
de 2018. + Info: http://cajg.org/
WTC2019 - 45th ITA-AITES General Assembly and World Tunnel
Congress, Nápoles, Itália, 3-9 de maio de 2019. + Info:
http://www.wtc2019.com/
ISGTS - 1st International Symposium on GeoTest sites, Oslo,
Noruega,
12-14
de
junho
de
2019.
+
Info:
https://www.ngi.no/download/file/12075
ECSMGE 2019 - XVII European Conference on Soil Mechanics and
Geotechnical Engineering, Reykjavik, Islândia, 1-6 de setembro de
2019. + Info: http://www.ecsmge-2019.com/
ISRM 14th International Congress on Rock Mechanics, Foz do
Iguassu, Brasil, 13-18 de setembro de 2019. + Info:
http://isrm2019.com/
XVI Asian Regional Conference on Soil Mechanics and
Geotechnical Engineering, Chinese Taipei, Taipei, 14-18 de outubro
de 2019. + Info: http://www.16arc.org/
XVI Panamerican Conference on Soil Mechanics and
Geotechnical Engineering, Cancu, México, 18-22 de novembro de
2019. + Info: http://panamerican2019mexico.com/
YSRM2019 -The 5th ISRM Young Scholars' Symposium on Rock
Mechanics and REIF2019 - International Symposium on Rock
Engineering for Innovative Future, Okinawa, Japão, 1-4 de
dezembro de 2019. + Info: https://www.isrm.net/
EUROCK 2020 - Hard Rock Excavation and Support - ISRM
European Rock Mechanics Symposium, Trondheim, Noruega, junho
de 2020. + Info: https://www.isrm.net/

6th International Conference on Geotechnical and Geophysical
Site Characterization, Budapeste, Hungria, 7-11 de setembro de
2020. + Info: http://www.isc6-budapest.com/

Outros Eventos
NatHaz19 Natural Hazards 2019 - Hydrological Risks, Lajes do
Pico, Ilha do Pico, Açores, 9-10 de maio de 2019. + Info:
https://sites.google.com/civil-event.pt/nathaz19/general-information
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