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Framework and Goals

Enquadramento e Objetivos
O Congresso
Português
constitui
uma
The
Portuguese Rodoviário
Road Congress
is a unique
opportunity
única para oteachers,
encontroresearchers
de gestores,and
técnicos,
foroportunidade
managers, technicians,
other
docentes, investigadores
stakeholders
sector
stakeholders
in the transporte outros
infrastructure
sector, do
to live
todas
infraestruturas
de
transportes,
num
ambiente
gether in an environment that contributes to an exchange of
propício à partilha de experiências e ao estabelecimento
experiences. At the same time, it will contribute to establish
de sinergias na procura de soluções para os novos desafios
synergies
in search for
to the
challenges
the
que são colocados
ao solutions
sector, quer
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nacional,
sector
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whether
at
a
national
level
or
under
the
quer no contexto da Comunidade dos Países de Língua
Community
of Portuguese Language Countries (CPLP) conPortuguesa.
text.
Nesta 8ª edição do Congresso, salientamos a participação
de Moçambique como País convidado. Para além da
One
highlightde
of Moçambique,
the 8th edition of
theseCongress
the partidelegação
que
espera is
expressiva,
cipation
of
Mozambique
as
guest
country.
Apart
from
the decontamos também com a participação de delegados
legation
of Mozambique,
is expected
be significant,à
provenientes
de outroswhich
países
de línguatoportuguesa,
semelhança
do the
queparticipation
aconteceuof nos
sete anteriores
we
will also have
delegates
from other
congressos, realizados
a partir as
de 2000.
Portuguese-speaking
countries
had happened in the se-

ven
congresses,
since 2000.
Noprevious
plano interno
há held
a destacar
duas circunstâncias
especiais: o 8ºCRP decorrerá numa altura em que a

Internally,
particular
circumstances
be observed:
Comissãotwo
Europeia
decidiu
incentivar a must
melhoria
das redes
the
8ºCRP will take
place after Em
thePortugal,
Europeana prioridade
Commissioné
transeuropeias
de transporte.
a promoção
do transporte
de mercadorias
através da
decided
to encourage
the improvement
of trans-European
ferrovia,
o
que
implicará
um
investimento
da
ordem
transport networks. In Portugal, the priority is to promotederail€
2,75 biliões.
transport
of goods’.
A segunda circunstância tem a ver com o facto de o 8º

The
second Rodoviário
circumstance
is that the
8th Portuguese
Road
Congresso
Português
se realizar
menos de
um
ano apóswill
a criação
da IP -less
Infraestruturas
Portugal,
S.A..
Congress
take place
than a year de
after
the creation
Naturalmente
que
o
novo
modelo
organizativo
do
sector
of IP - Infrastructure of Portugal, SA. Obviously, the new ordas infraestruturas
estará
presentesector
nas in
discussões,
ganizational
model of the
infrastructure
Portugal willà
semelhança do que aconteceu nos Congressos realizados
be present in the discussions, likely of what happened in preanteriormente.
vious Congresses.
Nestas condições, a Comissão Organizadora decidiu
alargar
à ferrovia
o âmbitothe
dosOrganizing
trabalhos Committee
do Congresso,
Due to this
new conditions,
detradicionalmente
rodoviário,
com
o
objetivo
cided to extend the traditional road scope of de
thefomentar
Congressa
discussão de temas comuns aos dois modos de transporte,

themes to the railroad. That will encourage the discussion

no quematters
se refere
a questões
estratégico
ofquer
common
to these
modesdeofcarácter
transportation,
both
para o sector
infraestruturas
de transportes,
tais como
regarding
the das
strategic
nature of issues
for the transport
inas
relacionadas
com
o
planeamento,
a
gestão
e
a
frastructure sector, such as those related to planning, manaarticulação de redes, quer no que se refere a questões de
gement and networks coordination. Concerning to matters
índole científica e tecnológica, nomeadamente relativas a
ofprocedimentos
scientific and technological
particularly
regarding
de análise enature,
a processos
construtivos,
analysis
construction
processes,
including
incluindoprocedures
o fomentoand
da inovação,
sustentada
em projetos
nurturing
innovation,
based
on
research
projects.
de investigação.
A Comissão Organizadora está a desenvolver um conjunto

The Organizing Committee is committed to a set of actions,
de ações, a começar por uma cuidada seleção de temas e
beginning
with a careful
selection
of themes and
stitópicos, visando
estimular
uma participação
ativatopics,
do meio
mulating
active
participation
of theostechnical
community
both
técnico de
Portugal
e de todos
países que
integram
a
from
Portugal
and
all
countries
of
the
CPLP,
either
through
CPLP, quer através da apresentação de comunicações quer
papers
or by its no
participation
Congress
atravéssubmission’s
da sua participação
Congresso,inem
Abril dein
2016.
April
2016.
Agruparam-se no Tema 1 - Políticas de Infraestruturas de

InTransportes
Theme 1 - em
Transport
Policy in de
CPLP
counPaíses Infrastructure
da CPLP as questões
políticas
tries,
political
issues
for
the
reconstruction
of
road
networks
para a reconstrução de redes de estradas, incluindo temas
were
clustered,
including topics
as planning,
quality macomo
o planeamento,
a such
gestão
da qualidade,
a
contratação,
o financiamento
a formação
científica
e
nagement,
contracting,
financing eand
scientific and
technical
técnica.The
Os restantes
respetivos
tópicos
foram
training.
remaining66 Temas
Themese and
respective
topics
were
estabelecidos
de
modo
a
poderem
acolher
trabalhos
prepared so that they can collect the papers presented by
apresentados pelos delegados de países da CPLP, ou de
delegates from the Portuguese–speaking countries or enterentidades a trabalhar nesses países.
prises working in these countries.
No Programa do Congresso, estão previstas conferências,
sessões
técnicas,
a realização
de auma
exposição
técnica,a
Conferences,
technical
sessions,
technical
exhibition,
uma visita
técnica
um jantar
confraternização.
technical
visit
and ae gala
dinnerdewere
scheduled at the Con-

gress
Program.pode dizer-se que o Congresso está a ser
Em síntese,
organizado com o objetivo de proporcionar a todos os

participantes itum
convívio,
que estimule
uma
Summarizing,
canagradável
be said that
the Congress
has been
orampla
e
aberta
troca
de
conhecimentos
e
de
experiências,
ganized to give all participants a pleasant living, to stimulate a
numa áreaexchange
pluridisciplinar
de atividade,
tão importante
wide-open
of knowledge
and experience
in a multipara o desenvolvimento económico e para o bem-estar
disciplinary area of activity, of great importance to the econosocial, como é a do transporte terrestre.
mic development and social welfare, as is the road transport.
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Schedule
Horário

Day
1
1º
Dia

9:30 || 10:30
09:00
10:00
10:00 | 11:30
10:30
10:30
10:30 | 11:30
10:30 | 12:30
11:30 | 12:30
12:30 | 13:00
13:00 | 13:30
13:00 || 14:30
14:30
13:30

Opening
Sessão
de Session
Abertura
Exhibition
Sessão
Plenária 1
Abertura
Exposição
Plenaryda
Session
1

14:30 | 16:30

Sessões
Paralelas1,12e&2 3
Parallel
Sessions

16:30 | 17:00
18:30
17:00 | 19:00

Lunch
Almoço

Day
2
2º Dia

DayDia
3
3º

Plenary
Session22
Sessão Plenária
Coffee-break
Intervalo

Plenary
Session 34
Sessão Plenária
Coffee-break
Intervalo

Parallel
SessõesSessions
Paralelas7,58e &
69

Parallel
Sessions
13,1114
& 15
Sessões
Paralelas
e 12
Sessão
de Encerramento
Closure
Session

Lunch
Almoço

Lunch
Almoço

Intervalo
Coffee-break

PlenaryParalelas
Session73e 8
Sessões
CPLP
Intervalo
Coffee-break

Technical Visit
Visita Técnica
25 de Abril Bridge

Parallel
Sessions
4,35e&46
Sessões
Paralelas

Parallel
Sessions
10,911
& 12
Sessões
Paralelas
e 10
Inscrições
Registration fee

Themes
Temas

Participant
Participante

Up to31-01-2016
2016-01-31
Até

After 31-01-2016
2016-01-31
Após

CRPSócios
member

€350

€400

Non-member
Não Sócios

€450

€500

Infraestruturas
de Transportes
Países da CPLP
11 -- Políticas
Transportde
Infrastructure
Policies
in countries ofem
CPLP
2
Mobilidade,
Acessibilidade
e
Valorização
do
Território
2 - Mobility, accessibility, and Enhancing Territory
33 -- Segurança
Road SafetyRodoviária
4
Ambiente
e Sustentabilidade
4 - Environment
and Sustainability
5
Operação
e Manutenção
de Transportes,
5 - Operation and
Maintenancede
of Infraestruturas
Transport Infrastructure,
including
incluindo
Reabilitação
Rehabilitation
e Túneis
rodoviários
e ferroviários:
Manu66 -- Pontes
Road and
rail bridges
and tunnels:
Operation,Operação,
Maintenance,
and
tenção
e
Reabilitação
Rehabilitation
Veículosand
e Sistemas
deTransport
Transportes
Inteligentes
77 -–Vehicles
Intelligent
Systems
(ITS)

Entities: From
6thaté
to à10th
- €100 reduction
over oregular
registration
Entidades:
Da 6ª
10ª registration
inscrição - redução
de €100 sobre
valor da
inscrição
11th
registration
following- redução
- €150 reduction
over oregular
registration
A partir
da 11ª &inscrição
de €150 sobre
valor da
inscrição
Isento de IVA

Submissão
de Artigos
Call
for Papers
/ Abstracts Submission

Sponsorship
Patrocínios

Convidam-se todos os interessados a submeter trabalhos no
We invite all interested authors to submit papers in the proposed theâmbito dos temas propostos. Os resumos a apresentar inicialmes. Abstracts to be presented will initially have a maximum of one
mente deverão ter no máximo uma página, e poderão ser subpage, and may be submitted electronically through Easychair online
metidos electronicamente através do Easychair.
platform.
A Comissão Organizadora editará um CD com as comunicações
The Organizing Committee will publish a CD with the accepted papers
aceites, desde que o pagamento da inscrição de pelo menos um
on condition of participant fee registration by, at least, one of the audos autores esteja garantido até 15 de Março de 2016. Será
thors, up to March 15th, 2016. It will also be distributed to the particiainda distribuída aos participantes a edição em papel (A5) dos
pants a paper edition (A5 format) of executive summaries.
resumos executivos.

Estudantes
Student

€90

(informação
detalhada na página)
For
more information:
http://8crp.lnec.pt/Guia
do Patrocinador_8CRP.pdf
http://8crp.lnec.pt/Guia
do Patrocinador_8CRP.pdf
€10 000
000 PLATINA
(inclui
5 inscrições)
€10
PLATINUM
(5 free
registration included)
€5
000
OURO
(inclui
3
inscrições)
€5 000 GOLD (3 free registration included)
€2
(inclui
1 inscrição)
€2500
500PRATA
SILVER
(1 free
registration included)
Isento
de
IVA
Tax free

Exposição

Important dates

Paralelamente ao Congresso decorrerá uma Exposição Técnica
Exhibition

Paper
submission:
up to December
31, 2015 de 2015
Entrega
dos trabalhos:
até 31 de Dezembro
Assessment
Review de
Committee:
28, 20162016
Apreciação by
da the
Comissão
Revisão: by
atéFebruary
28 de Fevereiro
Paper
resubmission
(if comunicações:
required): by March
2016
Reapresentação
das
até 15,
15 de
Março de 2016

An Exhibition will run in parallel with the conference

Datas a reter

Information| http://8crp.lnec.pt
| http://8crp.lnec.pt
Informações
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Engº António Pinelo | Dra. Vera Pinto
Praça de Alvalade, nº 6 – 2º Frt. – Sala 3 | 1700 – 036 Lisboa
Tel.: +351 21 781 60 00 | Fax: +351 21 781 60 09
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Apoio àCentre
Organização de Reuniões
LNEC || Meeting
Av. do Brasil 101 | 1700 – 036 Lisboa
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