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CRRB 2022
International Conference 
on Rehabilitation and 
Reconstruction of Buildings
Brno, República Checa

O tema principal da conferência é a reabilitação 
e reconstrução de edifícios. É dedicada espe-
cialmente aos novos materiais e tecnologias de 
construção em engenharia civil, ao seu desenho, 
preparação e propriedades. Os materiais projeta-
dos são determinantes para economia de consu-
mo de energia, melhoria ambiental, preservação 
do património cultural, resultando daí o enfoque 
dado a esta área na edição deste ano da CRRB.

O local da conferência será em Brno, um centro 
administrativo e cultural da região da Morávia do 
Sul. É a segunda maior cidade da República Che-
ca e está repleta de edifícios e pontos turísticos 
históricos.

Informações:
crrb.webnode.cz/about-the-conference 

Conferência 
internacional 
CEES 2023
Funchal, Madeira

A conferência internacional CEES 2023 
(International Conference on Construc-
tion, Energy, Environment and Sustai-
nability) irá realizar-se entre 27 e 30 de 
junho do próximo ano, no Funchal.

Esta conferência reúne, para debate, 
investigadores, engenheiros, projetis-
tas, agentes da indústria e dos meios 
de decisão de diversos setores em torno 
dos desafios relacionados com o desen-
volvimento de materiais e tecnologias 
de construção inovadores, o estudo da 
física das construções e do desempenho 
energético, com a avaliação dos impac-
tos ambientais da atividade da constru-
ção e dos edifícios, bem como os novos 
princípios da indústria 4.0, passando 
ainda pelos aspetos sociais da habitação 
e construção. Reserve já a data. 

Informações:
https://www.cees2023.uc.pt

Apresentação do 
livro Manual de 
Manutenção em 
Edificações. Estudos, 
técnicas e aplicações
Museu de Engenharia 
Civil do Instituto Superior 
Técnico, Lisboa

Marque na agenda a apresentação do 
livro Manual de Manutenção em Edifi-
cações. Estudos, técnicas e aplicações 
que conta com a participação da enge-
nheira Inês Flores-Colen, presidente do 
GECoRPA, na coordenação. A obra é 
resultado da parceria técnica luso-brasi-
leira entre os coordenadores, a Fundec, 
o Instituto Superior Técnico de Lisboa, 
o Instituto de Engenharia e o Instituto 
Brasileiro de Educação Continuada, 
que desde 2015 têm coordenado esfor-
ços no desenvolvimento da Engenharia 
Diagnóstica, mantendo o foco nas inves-
tigações técnicas relacionadas com os 
principais problemas das obras de enge-
nharia civil.

Disponível em regime de pré-venda na 
livraria Espaço Livro, com 15% de des-
conto e oferta de portes até ao dia da 
apresentação.

novembro 2022 junho 2023

Agenda

Pré-venda:
https://bit.ly/3zcBljh

10 a 11 de Novembro 2022 
CRRB 2022 – International Conference 
on Rehabilitation and Reconstruction 
of Buildings
Brno, República Checa

16 de Novembro 2022, 17h30-19h00
Apresentação do livro Manual de Ma-
nutenção em Edificações. Estudos, 
técnicas e aplicações
Museu de Engenharia Civil do 
Instituto Superior Técnico, Lisboa

27 a 30 de Junho 2023
Conferência internacional 
CEES 2023
Funchal, Madeira

https://crrb.webnode.cz/about-the-conference
https://www.cees2023.uc.pt
https://bit.ly/3zcBljh
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