
Caro Participante do Encontro 

O 3º Encontro Nacional de Geodesia Aplicada é um evento organizado pelo LNEC que conta com o 
apoio da Ordem dos Engenheiros (OE). 

No dia 19 de outubro inicia-se o Congresso da OE, evento este que inclui, na tarde desse dia, a 
realização de várias sessões técnicas em paralelo. Uma destas sessões está a ser organizada pelo 
Colégio de Engenharia Geográfica (CEG) e tem como tema “A Hidrografia e o Nível do Mar”. Esta 
sessão irá decorrer em Cascais, incluirá várias conferências e finalizará com uma visita ao marégrafo. 

Vários participantes do ENGA estão também interessados em participar na sessão organizada pelo 
CEG pelo que a Comissão Organizadora do ENGA decidiu alterar o programa de modo a terminar o 
Encontro no dia 19 à hora do almoço (que se mantem incluído no programa do ENGA). 

Aos participantes no Congresso da OE é assegurado o transporte gratuito para Cascais sendo que se 
está a avaliar a possibilidade de participantes do ENGA usufruírem também de transporte gratuito (o 
qual sairia do LNEC). Para tal é fundamental avaliar o número de participantes do ENGA interessados 
em participar na sessão técnica e, destes, quais necessitam de transporte da OE. Para tal pede-se a 
todos os inscritos no Encontro que respondam a um pequeno inquérito, o qual se encontra acessível 
clicando aqui.  

Não é necessário inscrever-se no Congresso da Ordem dos Engenheiros para participar na sessão 
organizada pelo Colégio. Dado que há limitação no número de lugares disponíveis, será respeitada a 
ordem de pela qual foi dada a resposta ao inquérito. No entanto, não é possível assegurar que haja 
vaga para todos os participantes do ENGA pois será dada prioridade aos inscritos por via do 
Congresso da Ordem dos Engenheiros. 

Mesmo que não tencione participar agradecemos que responda. 

 

Com os cumprimentos 

 

Maria João Henriques 

CO ENGA 

 

Manuela Vasconcelos 

CO Sessão Técnica CEG 

http://xixcongresso.ordemengenheiros.pt/pt/
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGVWU09aeV9CZlpVaC1EbWhUYnl6RUE6MQ

