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Secretariado do 2.º CIHEL, ao cuidado do Sr. José Anacleto, E-mail  formacao@lnec.pt 

2.º CIHEL e 1.º Congresso CRSEEL: Condições de apoio 

O Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), em conjunto com o Grupo Habitar (GH) e com o Fundo para o 

Desenvolvimento das Indústrias da Construção (FUNDCIC), está a organizar, no Centro de Congressos do LNEC, de  13 a 15 de 

março de 2013, o 2.º Congresso Internacional Habitação no Espaço Lusófono (2.º CIHEL) dedicado ao amplo tema da 

habitação, da cidade, do território e do desenvolvimento - com inscrições abertas no site do Congresso: 

http://2cihel.lnec.pt/ 

Pretende-se que o 2.º CIHEL venha a constituir um fórum de caráter transnacional, para a construção de laços mais fortes e 

duráveis de cooperação técnica e económica de todos os tipos e de elevada utilidade para os seus participantes. Os apoios 

oficiais são significativos e podem ser visualizados no site do Congresso. Enriquecendo-se o leque temático e a dinâmica 

organizativa deste evento, a ele se associou o 1.º Congresso CRSEEL - Construção e Reabilitação Sustentável de Edifícios 

no Espaço Lusófono, promovido pelo Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Ciências e Tecnologia da 

Universidade Nova de Lisboa. O Congresso conta já com apoios institucionais de entidades de Portugal, de Angola e do Brasil, 

bem como de associações profissionais da lusofonia, com destaque para o CIALP - Conselho Internacional dos Arquitectos de 

Língua Portuguesa, que irá realizar uma Sessão Técnica, sobre a prática profissional nos países da lusofonia, com intervenção 

dos respetivos Bastonários e Presidentes; estes apoios constam do site do Congresso e do artigo: 
http://infohabitar.blogspot.pt/2012/12/2-cihel-habitacao-cidade-territorio-e.html 

Contamos já com cerca de 140 comunicações já entregues, originárias de diversos países lusófonos e consultáveis em. 
http://infohabitar.blogspot.pt/2012/12/temas-do-2-cihel-as-135-comunicacoes-ja.html 

Julgamos que as entidades e empresas com projetos planeados, ou em curso, no mundo lusófono terão interesse em conhecer a 

realidade desse espaço em franco desenvolvimento, transmitida pelos próprios intervenientes e, simultaneamente, darem-se a 

conhecer a um conjunto de congressistas com ligação direta à construção do futuro próximo desse mundo. 

São neste momento estratégicos os apoios específicos ao Congresso. Relembramos que a estrutura logística de base é o Centro 

de Congressos do LNEC, e salas de apoio complementares, incluindo um amplo átrio de exposições. O apoio que solicitamos 

poderá revestir-se de modalidades e contrapartidas a discutir em pormenor e devidamente harmonizadas com o 

carácter/tipogia da entidade apoiante; no entanto e a título indicativo, junta-se um quadro com elementos que servem de 

referência para os apoios que agora solicitamos. Em rodapé, encontrará diversos contactos que poderá utilizar para qualquer 

esclarecimento que considere necessário. 
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(1) O apoio especial será considerado caso a caso e poderá incluir, por exemplo, a presença de elementos de divulgação evidenciados em salas de reunião e/ou 
de refeição, uma referência destacada ao apoio na edição das atas constante das próprias atas, e outras condições a considerar.  

Outras formas complementares ou alternativas de apoio passam pela promoção de inscrições no Congresso (ficha disponível 

no site) e/ou pela presença na exposição que estará patente no átrio e onde estão disponíveis módulos com 6m2 (€ 500).  

Agradecemos desde já toda a atenção dispensada a este assunto, ficamos na expectativa do contacto de V. Ex.a e enviamos os 

nossos mais respeitosos cumprimentos, 

Lisboa, dezembro de 2012 

 
António Baptista Coelho, Presidente da Comissão Organizadora do 2.º CIHEL- abc@lnec.pt 


