
CONTRIBUIÇÃO DOS 
LABORATÓRIOS PARA

A CONFIANÇA NA 
CONSTRUÇÃO

Apoio:



O Laboratório Nacional de Engenharia Civil tem uma atividade 
experimental significativa de apoio ao Setor da Construção que 
se desenvolve em diversas vertentes, uma das quais consiste no 
desenvolvimento de métodos e realização de ensaios aplicados 
em contextos distintos (marcação, certificação de produtos, 
avaliação de conformidade, calibração, entre outros).

Atualmente, o LNEC dispõe de 33 unidades laboratoriais cuja 
ação se destina aos diferentes domínios da Engenharia Civil. 
Pela sua dimensão, estas unidades encontram-se integradas 
desde 2013 numa estrutura única, designada por LNEC-EM 
(Ensaios e Metrologia), partilhando o mesmo Sistema de Gestão 
da Qualidade (SGQ), que resulta da experiência da acreditação 
dos laboratórios iniciada no LNEC em 1994.

Aproveitando a oportunidade criada pela comemoração do dia 
mundial da acreditação (9 de junho), com a particularidade do 
tema escolhido pela ILAC para este dia ser associado ao impacto 
da acreditação na indústria da construção e no património 
construído, do facto do LNEC ter completado recentemente 70 
anos de atividade, e dado o interesse demonstrado por diversas 
entidades em conhecer melhor as capacidades e competências 
do LNEC, foi decidido efetuar a 2ª Edição do “Open Day 
dos Laboratórios do LNEC” com tema “Contribuição dos 
laboratórios para a confiança na construção”, que se realizará 
no próximo dia 6 de junho de 2017, onde haverá um Workshop 
de manhã, no Centro de Congressos do LNEC, e a possibilidade 
de visitar diferentes unidades laboratoriais do LNEC durante a 
tarde, entre outros eventos associados.

Considerando o interesse desta iniciativa, convidam-se todos 
os interessados a participarem nas atividades de divulgação da 
experiência e do conhecimento do LNEC.

Álvaro Ribeiro

Diretor da Qualidade do LNEC-EM

PROGRAMA

9:30	 Receção aos participantes

10:00	 Boas vindas
Presidida por Maria de Lurdes Antunes, Vogal do CD do LNEC

10:30	 Placing innovative construction products on the EU 
market

Jiří Sobola – EC Consultant, Technical assistance on 
Mandates for Construction products

11:15	 Intervalo para café

11:30	 Contribuição dos laboratórios do LNEC para a 
confiança na construção

Álvaro Ribeiro – Diretor da Qualidade do LNEC-Ensaios e 
Metrologia

12:00	 Mesa redonda: A importância dos laboratórios para a 
confiança na construção

Odete Fernandes – Diretora da Qualidade para a Certificação 
de Produtos (LNEC)

13:00	 Almoço livre

14:30	 Abertura sessão da tarde

14:45	 Inauguração da exposição temporária
	 70 anos de atividade laboratorial no LNEC

15:00	 Visitas a Unidades Operativas

	 Com a presença dos representantes das UO respectivas

17:00	 Encerramento

LOCAL E INSCRIÇÕES
O Encontro terá lugar no Centro de Congressos do LNEC, 
a 6 de junho de 2017 das 9:30 às 17:00.
As inscrições são gratuitas, e efetuam-se mediante o 
preenchimento do formulário on-line: aqui

http://www.lnec.pt/pt/formbuilder3/index.php?id=71&preview=1

