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OBJETIVOS
O Seminário tem como principal objetivo conhecer as patologias mais importantes existentes nas
redes rodoviária e ferroviária em operação, com vista a estudar as medidas corretivas necessárias,
tendo em consideração a necessidade de proporcionar adequadas condições de circulação e de
reduzir os custos a suportar na fase de Operação e Manutenção (O&M). Tais custos repartem-se
pelos responsáveis pela gestão da infraestrutura e pelos utilizadores.
ÂMBITO e BENEFÍCIOS
Na fase de Operação e Manutenção das redes de infraestruturas de transporte - estradas,
aeroportos e caminho-de-ferro - vão surgindo patologias nas suas diversas componentes,
designadamente: terraplenagem e drenagem, pavimentos, superestrutura ferroviária, viadutos e
pontes, túneis e nos diversos equipamentos instalados ao longo da via (sinalização, segurança e
ambiente).
O conhecimento das principais patologias nas redes de transporte existentes - quer das mais
frequentes quer das mais gravosas - é de inegável interesse económico e técnico para as
Concessionárias responsáveis pela O&M das redes, uma vez que elas têm impactes relevantes nos
custos de manutenção, na segurança estrutural, na segurança ambiental e na segurança da
circulação.
Tal conhecimento, resultante no desempenho real das componentes da infraestrutura na fase de
O&M, terá inegáveis benefícios na redução dos custos de manutenção, depois de eficazmente
identificados os mecanismos de degradação associados a essas patologias e se, posteriormente,
forem estudadas e implementadas nas especificações - de projeto e de construção- os novos
procedimentos a adotar para evitar as patologias observadas.
DESTINATÁRIOS
O Seminário interessa a todos os gestores e técnicos que intervêm ao longo do ciclo de vida das
infraestruturas de transportes, no Projeto, na Construção, nas Empresas Concessionárias
responsáveis pela O&M das redes, e também àqueles que fornecem materiais e equipamentos.
Interessa igualmente a investigadores e especialistas que, nas Universidades e Laboratórios,
desenvolvem projetos de I&DT destinados a melhorar o conhecimento existente e os processos
implementados relativamente a este tipo de infraestruturas, e em particular à fase de O&M.

SEMINÁRIO PATOLOGIAS EM INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTE
08h30 – 09h00 – Acreditação
09h00 – 09h30 – Abertura
09h30 – 13h00 – TERRAPLENAGEM E DRENAGEM
1 - APRESENTAÇÃO DE PATOLOGIAS (Concessionárias)
09h30 – 10h00 – Aterros IP + TRANSMONTANA
10h00 – 10h15 – Escavações ASCENDI
10h15 – 11h00 – Obras de suporte BRISA + IP + NORSCUT
11h00 – 11h30 – Pausa para Café
11h30 – 12h00 – Passagens hidráulicas ASCENDI + IP
2 - APRESENTAÇÃO DE CASOS DE ESTUDO (Entidades Diversas)
12h00 – 12h15 – Aterros e escavações COBA
12h15 – 12h30 – Obras de suporte (ancoragens) TEIXEIRA DUARTE
12h30 – 12h45 – Passagens hidráulicas BRISA + LNEC
12h45 – 13h00 – Discussão
13h00 – 14h30 – Pausa para Almoço
14h30 – 17h00 – PAVIMENTOS
1 - APRESENTAÇÃO DE PATOLOGIAS (Concessionárias)
14h30 – 15h00 – Pavimentos de autoestradas BRISA + AEA
15h00 – 15h30 – Pavimentos flexíveis IP
2 - APRESENTAÇÃO DE CASOS DE ESTUDO (Entidades Diversas)
15h30 – 15h45 – Pavimentos flexíveis LNEC
15h45 – 16h00 – Pavimentos flexíveis IST
16h00 – 16h30 – Discussão
16h30 – 17h00 – Pausa para Café
17h00 – 18h15 – SUPERESTRUTURA DE VIA
1 - APRESENTAÇÃO DE PATOLOGIAS (Concessionárias)
17h00 – 17h30 – Superestrutura de via IP
2 - APRESENTAÇÃO DE CASOS DE ESTUDO (Entidades Diversas)
17h30 – 18h00 – Superestrutura de via LNEC
18h00 – 18h15 – Discussão
18h15 – 18h30 – Encerramento
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