
15 a 19 de maio 2016

no 
Centro de 

Conferências 
LNEC

em
Lisboa

Portugal

Local

O IRG47 irá decorrer no Centro de Conferências do LNEC
(www.lnec.pt) na Av. do Brasil, 101 em Lisboa.

O Hotel Lisboa Marriott foi selecionado como alojamento
principal, visto ser um dos maiores hotéis de Lisboa, tendo
tido uma extensa remodelação nos últimos meses. É um hotel
de quatro estrelas, localizado não muito longe do LNEC e do
aeroporto.
Existe um autocarro direto perto do hotel (Universidade
Católica) para a Av. do Brasil (Hosp. Júlio Matos). A estação
de metro fica a uma curta distância (estação de Sete Rios, 15-
20 min). Os táxis podem também ser uma ótima solução para
chegar ao centro de Lisboa.
Para evitar problemas de transportes durante a manhã será
disponibilizado um autocarro especial Hotel - LNEC de
segunda a quinta de manhã.
O programa “companions” na segunda e terça de manhã irá
começar neste hotel com uma paragem no LNEC caso seja
necessário.

Alcance

A conferência IRG47 em Portugal quer chegar para além da
comunidade cientifica e empresarial, que normalmente
frequenta estas reuniões e ir além do nosso tema tradicional
sobre proteção da madeira. É incentivada a participação, em
especial, de jovens cientistas.
Adicionalmente estão previstas várias sessões dedicadas a
ações COST durante esta conferência:

Ação COST FP1303
Desempenho de materiais de construção de base biológica.
http://www.costfp1303.com
Sessão conjunta especial para ‘Modelação da vida útil’.

Ação COST FP1407
Compreender a madeira modificada através de uma
abordagem cientifica integrando o seu impacto ambiental.
http://costfp1407.iam.upr.si
Sessão especial para ‘LCA & final de vida da madeira
modificada’.

Acão COST FP1404
Utilização segura contra incêndios dos produtos de
construção de base biológica
http://www.costfp1404.com
Sessão conjunta especial para ‘Retardantes de incêndios &
proteção de incêndios’.



International Research Group on
Wood Protection (IRG WP)

Temos o prazer de anunciar

A conferência internacional anual IRG-WP vai decorrer nos dias
15 a 19 de maio, 2016 em Lisboa, Portugal. Local: Centro de
Conferências do LNEC (www.lnec.pt) Av. do Brasil, 101.
Será um local e um encontro fabuloso, por isso pode começar a
planear desde já juntar-se a nós!

O International Research Group on Wood Protection (IRGWP) é
a principal organização internacional para a disseminação de
informação científica sobre proteção da madeira.

Inscrições para a Conferência

As inscrições para a conferência podem ser realizadas on-line
através do link na página web IRG47 ou através do download do
formulário, preenchendo-o e enviando-o para o Secretariado do
IRG, irg@sp.se, junto com o pagamento, antes de 15 de Abril,
2016.
Para reserva de hotel por favor siga as indicações na página
web http://irg47.lnec.pt/lodging.html.

Prémio Ron Cockcroft (RCA)

Para estimular a participação de novos/jovens investigadores, o
IRG WP fornece um prémio em homenagem a Ron Cockcroft
(RCA). O prazo para as candidaturas é até 15 de dezembro de
2015. Mais informações www.irg-wp.com.

Prazo para comunicações

A submissão das comunicações completas deve ser feita para o
Secretariado do IRG irg@sp.se até ao dia 1 de março de 2016.
Não se aceita submissão de resumos.
Os dados de durabilidade podem ser diretamente enviados para
o banco de dados IRG-WP Durability Database.

Mais informações

Informações detalhadas sobre o local, viagem e alojamento
relativos ao IRG47 estão disponíveis na página web:
http://irg47.lnec.pt/

Para informações gerais sobre a conferência por favor consulte  
www.irg-wp.com.  Também pode fazer parte do nosso grupo no 
LinkedIn IRG-WP ou no Facebook.

Contacto da comissão de organização local : irg47@lnec.pt
Lina Nunes : linanunes@lnec.pt

Estrutura– tópicos 

Abaixo estão descritos os objetivos de cada secção. Os grupos
de trabalho são adicionados no final.

Secção 1: Biologia

Investigação sobre a durabilidade natural e os aspetos da
biodegradação que afetam o comportamento da madeira. Inclui
a ecologia e a fisiologia da podridão, fungos cromogéneos e
bolores, xilófagos marinhos, térmitas e outros insetos. WP´s:
Podridão mole, bactérias, azulamento da madeira e bolores /
Basidiomicetes / Biologia de insetos e ensaios / Durabilidade
natural / Xilófagos marinhos / Proteção de património cultural

Secção 2: Metodologia de Ensaios e Avaliações

Estudos de métodos de ensaio e métodos analíticos
relacionados com os meios físicos, químicos e biológicos de
proteção da madeira contra a biodegradação e agentes
atmosféricos. Abrange também uma harmonização com as
normas internacionais. Enfase especial é dado à previsão da
vida útil da madeira aplicada a diferentes funções. WP´s:
Previsão de vida útil / Metodologia de ensaios microbiológicos /
Análises químicas/físicas / Normalização internacional

Secção 3: Protetores Químicos da Madeira

Investigação para melhorar a compreensão das interações entre
os sistemas químicos de proteção, existentes ou em
desenvolvimento, com madeira ou materiais de base madeira,
com enfase na avaliação do seu efeito contra fungos, insetos e
bactérias. WP’s: Produtos preservadores inorgânicos / Produtos
preservadores orgânicos / Eficácia - ensaios de campo e
laboratório

Secção 4: Processos e Propriedades

Investigação dos processos de tratamento com produtos
preservadores e/ou modificação da madeira ou de compósitos
em madeira e das propriedades resultantes, tratamentos
curativos e técnicas de aplicação de químicos na superfície da
madeira. WP’s: Madeira quimicamente modificada / Compósitos
em madeira, compósitos madeira-plástico e produtos de
engenharia / Processos de tratamento e tratabilidade da madeira
/ Acabamentos, tratamentos hidrófobos e aspetos da superfície /
Modificação térmica da madeira/ Proteção antifogo/ Proteção por
planeamento

Secção 5: Sustentabilidade e Meio Ambiente

Investigação de todos os aspetos de sustentabilidade e temas
ambientais de proteção da madeira. Um foco especial em
melhorar as credenciais de ciclo de vida da madeira em uso.
WP’s: Ambiente / Sustentabilidade

Apresentações e Prémios

As apresentações orais (20 min.) de artigos completos, que são
publicadas pela organização, são encorajadas. A partir deste
ano são também bem-vindas apresentações orais curtas (3 min.)
para acompanhar os posters. A organização premeia a melhor
apresentação oral de um estudante (Gareth Williams
Scholarship Award – GWA - $1500) e o melhor poster (Richard
Ziobro Scholarship Award – RZA - $1250).
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