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nota prévia
Este número da série III da Revista Portuguesa de Engenharia de Estruturas (rpee) é dedicado ao tema das reações 
expansivas de origem interna do betão, divulgando um conjunto de artigos submetidos à “16th International Conference on
Alkali-Aggregate Reaction in Concrete (ICAAR 2020-2022)”, que irá ocorrer no Laboratório Nacional de Engenharia Civil 
(LNEC) em 2022, embora estivesse inicialmente prevista para 2020. Tal como aconteceu no número de julho de 2020, a 
conjuntura de pandemia conduziu à opção de divulgação antecipada na rpee de artigos científicos preparados para esta 
conferência. A Administração da rpee e a Comissão Organizadora do ICAAR 2020-2022 entenderam assim manter o acordo 
para dedicar o número de março de 2021 a este evento, o que também foi consentido pelos autores dos artigos que agora 
se publicam. A qualidade científica deste número temático é assegurada pela Coordenação Científica da rpee em articulação 
com as Comissões Organizadora e Científica do ICAAR 2020-2022, representadas por António Lopes Batista e Bruno Godart. 
Fica aqui expresso o reconhecimento da Administração da rpee pelo excelente trabalho por eles desenvolvido.

This issue of series III of the Revista Portuguesa de Engenharia de Estruturas (rpee) is devoted to the theme of swelling 
reactions of internal origin in concrete, disclosing a set of papers submitted to the “16th International Conference on Alkali-
Aggregate Reaction in Concrete (ICAAR 2020- 2022)”, which will take place at the National Civil Engineering Laboratory 
(LNEC) in 2022, although initially scheduled for 2020. As in the July 2020 issue, the pandemic situation led to the option of 
early disclosure in rpee of scientific papers prepared for this conference. The rpee’s Board of Directors and the Organizing 
Committee of ICAAR 2020-2022 have decided to maintain the agreement to dedicate the March 2021 issue to this event, 
also consented by the authors of the papers now being published. The scientific quality of this thematic issue is ensured by 
the Scientific Coordination of rpee in conjunction with the Organizing and Scientific Committees of ICAAR 2020-2022, 
represented by António Lopes Batista and Bruno Godart. Here we express the recognition of the rpee’s Board of Directors for 
the excellent work developed by both.
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