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SILVINO POMPEU SANTOS 

Nasceu em Leiria, em 1950, tendo-se licenciado em Engenharia Civil (ramo Estruturas) pelo IST 

(UTL) em 1974.  

Fez a sua carreira fundamentalmente no LNEC, onde ingressou em 1972 como tarefeiro, tendo 

sido admitido na carreira de investigação científica em 1974, após a conclusão da licenciatura. 

Em 1983 obteve o grau de Especialista (equivalente ao Doutoramento) e foi aprovado como 

Investigador-Auxiliar. Em 1989 foi aprovado como Investigador-Principal e em 1995 obteve o 

grau de Investigador-Coordenador. Foi Chefe da Divisão de Estruturas entre 1990 e 2002, 

tendo-se aposentado em 2012. 

Exerce a actividade profissional fundamentalmente no domínio do comportamento das 

estruturas, designadamente, de betão e de alvenaria, da prefabricação de estruturas e da 

reabilitação de construções antigas. Nos últimos anos alargou a actividade para o domínio da 

construção de túneis. Tem-se também interessado pela área do ordenamento do território e 

do planeamento de infra-estruturas.  

É autor (ou co-autor) de mais de duas centenas de relatórios e notas técnicas do LNEC. É autor 

(ou co-autor) de cerca de uma centena de artigos publicados em revistas técnicas e científicas, 

e de comunicações apresentadas em reuniões técnicas e científicas, no país e no estrangeiro. E 

também autor de várias dezenas de artigos publicados em revistas e jornais de referência, 

designadamente sobre o planeamento da construção de grandes infraestruturas.  

É membro de várias associações técnicas e científicas nacionais e internacionais. Foi Presidente 

da APEE (Associação Portuguesa de Engenharia de Estruturas) entre 1999 e 2008 e Vice-

Presidente da IABSE ("International Association for Bridge and Structural Engineering") entre 

1999 e 2007, da qual é Membro “Fellow”. É Presidente da Comissão do CIB (“International 

Council for Building”) W023 - "Wall Structures".  

É Especialista de Estruturas e Membro Conselheiro da Ordem dos Engenheiros. 


