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Em 2017 será dada prioridade à conclusão do livro “Valorização de resíduos em obras 
geotécnicas. Caracterização e medidas para o desenvolvimento do sector”. 

A CPGA e a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC) irão 
coorganizar um Workshop sobre “Economia Circular em Geotecnia”. O evento terá lugar a 15 
ou 22 de novembro de 2017, na FCTUC. 

Sob o lema “Ciclo de Palestras Geotécnicas a Pensar no Ambiente”, presente em todo o 
quadriénio, a CPGA irá promover a realização de duas Palestras em 2017. Pretende-se 
privilegiar para estas palestras a apresentação de casos de estudo ou de obra, e de temas 
transversais e interdisciplinares que perspetivem novas formas de economia em geotecnia. 

A CPGA e o Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), com o apoio do TC307 - 
Sustainability in Geotechnical Engineering da Sociedade Internacional de Mecânica dos Solos e 
Engenharia Geotécnica (ISSMGE), estão a coorganizar a 1.st International Conference daquele 
TC. O evento irá decorrer no LNEC, entre 2 e 6 de julho de 2018. 

A CPGA apoiará o Workshop “SUCCESS - Sustentabilidade de sistemas geotérmicos 
superficiais. Aplicações e perspetivas”, que terá lugar na Universidade de Aveiro, a 8 de maio 
de 2017. 

Para proporcionar aos associados da CPGA conhecimento sobre regulamentação nas áreas da 
reciclagem de resíduos, dos terrenos contaminados e da geotermia de superfície, a CPGA irá 
promover a constituição de três grupos de trabalho. Perspetiva-se igualmente a formação de um 
grupo de trabalho que trata a temática da sustentabilidade em geotecnia. 

A Direção da CPGA irá contactar organizações congéneres e propor áreas de cooperação e 
desenvolvimento em atividades de interesse comum. As organizações identificadas são: a 
Especialização em Geotecnia da Ordem dos Engenheiros (EG-OE), a Associação Portuguesa de 
Engenheira do Ambiente (APEA), a Associação Portuguesa de Engenharia Sanitária e 
Ambiental (APESB) e a Smart Waste Portugal (SWP). 

À semelhança do enunciado no plano de atividades do ano transato, a Direção da CPGA 
continuará a: 
• incentivar a inscrição na CPGA de geotécnicos e de outros especialistas em áreas afins bem 

como a sua participação nos trabalhos da Comissão; 
• melhorar os conteúdos do portal e garantir a sua manutenção e atualização; e 
• divulgar as atividades da CPGA, preferencialmente através da Newsletter da SPG e do envio 

de correio eletrónico aos associados. 
 
Lisboa, 02/03/2017 
A Direção da CPGA 


