
 

Organizadas por: 
LNEC – Laboratório Nacional de Engenharia Civil                                                    
GPBE – Grupo Português do Betão Estrutural 
 

Apoio de: 
OE – Ordem dos Engenheiros                                        

4   Jornadas Portuguesas de

ENGENHARIA DE ESTRUTURAS

Lisboa, LNEC, 13 a 16 de Dezembro de 2006

as 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO NA EXPOSIÇÃO TÉCNICA 

 

Por favor, preencha em letras MAIÚSCULAS e envie, acompanhado do respectivo pagamento, até 

8 de Novembro de 2006 , para: 

 

 JPEE 2006   
  
 Comissão Organizadora Tel:.+(351) 21 844 32 60 
 A/c LNEC  Fax: +(351) 21 844 30 25 
 Av. do Brasil, 101 E-mail: jpee2006@lnec.pt  
 P-1700-066 LISBOA  Web: http://jpee2006.lnec.pt 
 

 

EXPOSITOR 

Empresa/Instituição:_________________________________________________________________ 

Pessoa para contacto: _______________________________________________________________ 

Morada: __________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Código postal: ________________ Localidade:___________________________________________ 

Telefone: ____________________ Fax: ________________________________________________ 

E-mail: ___________________________________________________________________________ 

 

Por favor reservem o Stand Nº _____ /_____  (1ª Escolha / 2ª Escolha) no valor de €__________ ,00 

  

 

PAGAMENTO 

 Junto remeto cheque nº. __________  sobre o Banco: __________________________________ 

       no valor de € ________,00  pagável a “GPBE - JPEE 2006”  

 

 Junto envio cópia da transferência bancária no valor de € ________,00  para a conta no Banco 

Barclays, Agência Rio de Janeiro, Lisboa: 

Transferências Nacionais: NIB:  0032 . 0123 . 00201523550 . 33 

Transferências internacionais:  IBAN:  PT50  0032 . 0123 . 00201523550 . 33  BIC:  BARCPTPL 

 

 

Data:_______________ Assinatura__________________________________________________ 



 

 

INFORMAÇÃO GERAL 
 
Local e Datas 

Lisboa, LNEC, 13 a 15 de Dezembro de 2006 

Exposição Técnica 

A Exposição Técnica abordará as seguintes áreas: 

- Materiais e componentes para estruturas 
- Equipamentos para o projecto, construção, 

observação e reparação de estruturas 
- Realização de estruturas: projectos e obras. 

Participantes 

A Exposição Técnica é destinada à participação das 
empresas ou entidades interessadas nesta 
temática, nomeadamente, donos de obra, gabinetes 
de projecto e consultoria, fabricantes ou 
fornecedores de materiais e equipamentos, e 
empresas de construção ou de reparação de 
estruturas. 

Calendário 

Montagem:  12 de Dezembro, 9h00-17h30 
Abertura:  13 de Dezembro, 9h00 
Encerramento: 15 de Dezembro, 18h15 
Desmontagem: 16 de Dezembro, 9h00-12h30 

Área de Exposição 

A Exposição está localizada junto à Sala de 
Conferências em duas zonas muito próximas dos 
balcões de café. 

A Exposição consiste em 14 stands com as áreas e 
os números de identificação abaixo indicados. 

A base dos Stands é de alcatifa cinzenta.  

A preparação e arranjo dos stands é da 
responsabilidade dos próprios expositores. 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
 
Inscrições 

As Fichas de Inscrição  para participação na 
Exposição Técnica devem ser enviadas à Comissão 
Organizadora por forma a serem recebidas até dia 
8 de Novembro de 2006 , acompanhadas do 
pagamento do espaço indicado como 1ª escolha. 

Com base na ordem de recepção das inscrições e 
com base nos pagamentos, a Comissão 
Organizadora informará os Expositores sobre a 
aceitação ou não da sua inscrição e das suas 
escolhas. 

No caso de não ser possível satisfazer as escolhas 
do Expositor, e caso haja ainda stands disponíveis, 
ser-lhe-á pedido que faça uma nova escolha. Se 
não for possível chegar a acordo, o Expositor será 
reembolsado da totalidade do pagamento 
efectuado. 

Preços 

 Stand nº. Área Preço 
 1 a 7 9 m2 € 1800 
 8 a 14 6 m2 € 1500 

Cancelamento da Inscrição 

Eventuais pedidos de cancelamento da inscrição 
devem ser solicitados à Comissão Organizadora 
por escrito. A devolução do pagamento só será 
possível no caso de o pedido de cancelamento ser 
efectuado antes da resposta de aceitação da 
inscrição. 

Responsabilidades 

A Comissão Organizadora é responsável pela 
ordem geral na área da Exposição. 

O Expositor será responsável pelas suas licenças e 
seguros. Será também responsável por quaisquer 
danos causados pelo seu pessoal às instalações.


