
 

 

INSCRIÇÕES 
� 450,00€ + IVA 23% (553,50€) 

Pagamento até 31/01/2014 
� 500,00€ + IVA 23% (615,00€) 
 Pagamento após 31/01/2014 
 

Pagamento até 31/01/2014 
 

COORDENADORES 
Prof. Luís de Picado Santos: Professor Catedrático do Departamento de 
Engenharia Civil, Arquitectura e Georrecursos do Instituto Superior Técnico. 
Prof. José Neves: Professor Auxiliar do Departamento de Engenharia Civil, 
Arquitectura e Georrecursos do Instituto Superior Técnico. 
 

GESTÃO DA CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS DE 
INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTE (2ª EDIÇÃO) 
 

 

 

13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

DESTINATÁRIOS 
Engenheiros civis ou outros técnicos de formação superior em áreas afins, a desenvolver actividade em instituições 
públicas de administração, central ou local, ou em empresas privadas, no âmbito da conservação e gestão da exploração 
de pavimentos de infraestruturas de transporte. 
 

OBJECTIVOS 
Esta acção de formação avançada pretende transmitir conhecimentos especializados no âmbito da gestão da conservação 
de pavimentos de infraestruturas de transporte, em particular de pavimentos rodoviários. Com esta acção será possível 
dominar adequadamente os aspectos mais importantes que caracterizam os sistemas de gestão de pavimentos com vista à 
sua implementação com eficiência técnico-económica em redes rodoviárias, ao nível quer de rede quer de projecto. 

 
 

PROGRAMA* 
 

 

13 de Fevereiro 
09H00 – 10H30   Princípios de gestão rodoviária. Definições dos sistemas de gestão. Organização dum sistema de 

gestão rodoviária aplicado a uma rede rodoviária nacional. 
 Prof. Luís de Picado Santos (IST) 

10H30 – 11H00  Intervalo para café 
11H00 – 12H30   Estrutura de um sistema de gestão de pavimentos: Base de dados rodoviária; Avaliação da qualidade 

dos pavimentos (exemplo de cálculo do PSI a partir do levantamento das degradações de um trecho). 
 Prof. Luís de Picado Santos (IST) 

12H30 – 14H00  Intervalo para almoço 
14H00 – 15H30   Custos envolvidos. Apoio à decisão relativamente às estratégias de conservação. Concretização 

com exemplos de sistemas de gestão de pavimentos implementados. 
Prof. Luís de Picado Santos (IST) 

15H30 – 16H00  Intervalo para café 
16H00 – 17H30   Os pavimentos rodoviários e a evolução da sua qualidade. Patologia dos pavimentos rodoviários. 

Degradação dos pavimentos flexíveis. Causas possíveis, evolução, quantificação e classificação. 
Prof. José Neves (IST) 

14 de Fevereiro 
09H00 – 10H30  Patologia dos pavimentos rodoviários (continuação). Degradação dos pavimentos semi-rígidos. 

Degradação dos pavimentos rígidos. Causas possíveis, evolução, quantificação e classificação. 
 Prof. José Neves (IST) 

10H30 – 11H00  Intervalo para café 
11H00 – 12H30   Observação de pavimentos. Técnicas de observação dos parâmetros de estado. Metodologia de 

observação. Breve referência a técnicas de pavimentação com vista à conservação e reabilitação 
de pavimentos rodoviários. 

 Prof. José Neves (IST) 

12H30 – 14H00  Intervalo para almoço 
14H00 – 15H30   Implementação de um sistema de gestão de pavimentos: o caso duma rede de carácter nacional: Parte 1. 

Eng. João Morgado (EP) 

15H30 – 16H00  Intervalo para café 
16H00 – 17H30   Implementação de um sistema de gestão de pavimentos: o caso duma rede de carácter nacional: Parte 2. 

Eng. João Morgado (EP) 
* Programa sujeito a alterações 

LOCAL E HORÁRIO 
O curso terá lugar no IST - DECivil, Sala V1.01  
(Piso 1), sito na Av. Rovisco Pais, 1049-001 Lisboa, 
dias 13 e 14 de Fevereiro de 2014, das 9h00 às 17h30. 

CERTIFICADO  
Os participantes que frequentem o 
curso recebem um Certificado de 
Frequência de Formação Profissional. 

CONTACTOS / SECRETARIADO 
Fernanda Correia / Vanessa Silva 
Tel.: 21 841 80 42 / Fax: 21 841 81 93  
e-mail: fundec@civil.ist.utl.pt 
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