
 

 

N/Ref. 68/15                            Angra do Heroísmo, maio de 2015 
 

Assunto: CURSO DE FORMAÇÃO: "ORGANIZAÇÃO E TÉCNICAS DE REABILITAÇÃO DE 
PAVIMENTOS".  
 

Caro Associado, 

 

Leva-se ao seu conhecimento que o Laboratório Regional de Engenharia Civil (LREC) promove nos 

dias 26 e 27 de maio em Angra do Heroísmo, e nos dias 27 e 28 de maio em Ponta Delgada, um 

curso de formação subordinado ao tema "Organização e Técnicas de Reabilitação de Pavimentos". 

 

Na conservação e reabilitação dos pavimentos é necessário atender a um conjunto de 

especificidades que, de um modo geral, apresentam maior complexidade de análise e intervenção. 

Neste âmbito de atuação na rede de estradas, as fases de projeto e de execução são mais exigentes e 

obrigam necessariamente a um conhecimento e domínio mais atualizado e aprofundado das 

tecnologias de pavimentação que estão em constante desenvolvimento. As soluções mais eficientes 

deverão ser estabelecidas em função de critérios não só técnicos, mas também económicos e 

atendendo a preocupações de natureza ambiental. Sabendo a relevância que os pavimentos têm no 

custo das obras ao longo do seu ciclo de vida, o conhecimento adequado das técnicas de execução e 

de controlo de qualidade é fundamental para garantir uma rede de estradas mais durável e 

sustentável. 

 

Este curso tem especial relevância para projetistas, fiscalizações, empreiteiros e donos de obra que 

pretendam atualizar os seus conhecimentos. 

 

Pretende-se que no final deste curso os formandos fiquem a conhecer as técnicas de execução e de 

controlo de qualidade em pavimentos de vias de comunicação, nomeadamente de infraestruturas 

rodoviárias. Pretende-se igualmente dotar os formandos de competências no âmbito do projeto e 

execução de obras de pavimentação em relação à caracterização de materiais (geomateriais; 

materiais artificiais e reciclados; misturas de materiais otimizadas do ponto de vista técnico e 

ambiental), às técnicas construtivas (obras de construção nova; obras de conservação e reabilitação) 

e ao controlo de qualidade (equipamentos; indicadores; caracterização final). 

 

 

 



 

 

 

O curso será dado por 2 formadores: 

 
Luís Picado Santos - Professor Catedrático do Departamento de Engenharia Civil, Arquitetura e 

Georrecursos do Instituto Superior Técnico; 

José Neves - Professor Auxiliar do Departamento de Engenharia Civil, Arquitetura e Georrecursos do 

Instituto Superior Técnico 

 

Os interessados poderão assistir a este curso presencialmente nas instalações do: 

  

* Serviço Regional de Estatística dos Açores, em Angra do Heroísmo, nos dias 26 e 27 de maio 

* Laboratório Regional de Engenharia Civil, em Ponta Delgada, nos dias 27 e 28 de maio. 

O curso poderá igualmente ser assistido pela internet, nos dias 27 e 28 de maio, nos seguintes locais: 

* Delegação da SRTT, Madalena do Pico 

* Delegação da SRTT, Calheta de S. Jorge 

* Serviços de Desenvolvimento Agrário, Santa Cruz da Graciosa 

* Delegação da SRTT, Santa Cruz das Flores 

 

Para se inscrever no evento em Angra do Heroísmo, basta acede ao link: 
 
http://www.azores.gov.pt/Gra/srtt-

lrec/conteudos/eventos/2015/Abril/LREC_2015_CursoOrganizacaoTecnicasReabilita%C3%A7aoPavi

mentos-AH.htm?lang=pt&area=ct 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção. 
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