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Objectivos
O terceiro Encontro Nacional de Geodesia Aplicada (ENGA) pretende reunir investigadores, docentes
e técnicos interessados nas diversas aplicações dos métodos da Geodesia e constituir um fórum para
a sua divulgação e discussão. O Encontro está aberto a comunicações sobre as diversas aplicações da
Geodesia a, nomeadamente: estudos de geodinâmica; problemas de conversão entre diferentes data
geodésicos; monitorização de grandes obras de engenharia, tais como barragens, pontes, túneis,
obras de aterro, obras subterrâneas e obras marítimas. Será também promovida a divulgação e
discussão de modelos conceptuais, de métodos operativos, de instrumentos de medição
convencionais (níveis ópticos, taqueómetros motorizados, etc.), do GNSS, do InSAR, e Laser-scanners,
de fibras ópticas, inclinómetros, etc., e ainda, de sistemas integrados de aviso e alerta.

Organização
O Encontro é organizado pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) e decorrerá nos
dias 18 e 19 de outubro de 2011, no Centro de Congressos do LNEC, na Avenida do Brasil 101,
em Lisboa.

Custos de Inscrição
A inscrição inclui um volume contendo os resumos alargados das comunicações (CD com
ficheiro em formato pdf), os coffee-breaks e os almoços (versão “almoço de trabalho”). O
preço para estudante, que não inclui almoço, aplica-se a alunos de licenciatura, mestrado ou
doutoramento com idade até 30 anos (inclusive). É necessário que apresentem cartão de
estudante ou outro documento equivalente.
Normal Estudante
Até 15 de setembro

80 €

40 €

Depois de 15 de setembro

100 €

50€

IVA incluído

Comunicações
Serão aceites resumos alargados (máximo seis páginas A4) em português, castelhano, inglês ou
francês. Os textos serão revistos por membros da Comissão Científica. Os autores deverão ter
em atenção as datas seguidamente indicadas:
Entrega do resumo alargado

16 de julho

Notificação dos autores

2 de agosto

Documento final

10 de setembro

Contactos:
3º Encontro Nacional de Geodesia Aplicada
LNEC – Apoio à Organização de Reuniões
Av. do Brasil 101
1700-066 Lisboa
Portugal

Telefone: (351) 21 844 3483
Fax:
(351) 21 844 3014
Informações sobre o Encontro:
enga@lnec.pt ou http://enga.lnec.pt
Informações sobre inscrições e
patrocínios: formacao@lnec.pt

