
O centro de acolhimento do LNEC

O LNEC tem, no seu campus, um Centro de Acolhimento destinado ao 
alojamento de convidados e participantes em congressos, reuniões, trabalhos ou 
quaisquer outras atividades organizadas pelo Laboratório.

Informação sobre os quartos

O Centro de Acolhimento do LNEC dispõe de seis quartos individuais, cinco 
duplos e duas suites (com duas camas individuais). Os quartos têm casa de banho 
(com duche, no caso dos quartos duplos e individuais e com banheira, no caso 
das suites) e estão equipados com aquecimento. Todos os quartos têm uma 
varanda.

O serviço de limpeza dos quartos é diário, de 2ª e 6ª feira, e a roupa de cama e 
atoalhados são trocados semanalmente.

O Centro de Acolhimento do LNEC dispõe ainda de uma cozinha, equipada com 
frigorífico, micro-ondas e fogão, onde podem ser confecionadas refeições ligeiras, 
bem como de uma sala de estar. O serviço de Internet wireless está disponível 
em todo o Centro e é gratuito, bem como o serviço de televisão por cabo (este 
apenas disponível na sala de estar).

Na sala de estar existe um telefone com ligação para números internos do LNEC, 
bem como para números da região de Lisboa (prefixo 21).

O LNEC não pode assegurar o tratamento das roupas dos residentes, no entanto 
existem nas proximidades diversas lavandarias.

Localização

O campus do LNEC está situado na Avenida do Brasil, na zona de Alvalade, a 
cerca de 10 minutos do Aeroporto de Lisboa e muito perto do centro da cidade, 
onde se pode chegar facilmente de metropolitano ou de autocarro. Perto do 
LNEC estão disponíveis restaurantes, cafés, supermercados e comércio variado.

A receção do LNEC funciona 24h por dia, 7 dias por semana, pelo que não existe 
horário de entrada nem de check in ou de check out. 

O campus do LNEC dispõe de vigilância permanente.

Tabela de preços

Preços por noite (Os valores incluem IVA à taxa em vigor):

Quarto
Estadias entre 

1-14 noites 
Estadias acima de 

15 noites 
Valor mensal 
(30 noites) 

Individual € 25,00 / noite
€ 350,00 + € 5,00 por cada 

noite adicional
€ 420,00 / mês

Duplo € 40,00 / noite
€ 560,00 + € 5,00 por cada 

noite adicional
€ 630,00 / mês

Suite € 50,00 / noite
€ 700,00 + € 5,00 por cada 

noite adicional
€ 770,00 / mês

Para mais informações, contactar o Gabinete de Relações Públicas e Técnicas do LNEC através do:
e-mail grpt@lnec.pt ou dos telefones (+ 351) 21 844 36 97 ou (+ 351) 21 844 34 78.
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Planta do LNEC

Av. do Brasil

1 Edifício Arantes e Oliveira
(Edifício principal)

2 Edifício Calouste Gulbenkian
(Departamento de Barragens de Betão e Geotecnia)

3 Edifício Manuel Rocha
(Biblioteca, Centro de Congressos, Livraria)

4 Edifício Ferry Borges
(Núcleo de Engenharia Sísmica e Dinâmica de Estruturas)

5 Edifício do Armazém 1 e Sala de Atividades
6 Edifício Centro de Instrumentação Científica
7 Edifício de Madeiras
8 Edifício de Instalações
9 Edifício de Areias Normalizadas
10 Edifício do Armazém 2, Infantário e Bar
11 Edifício de Ensaios de Componentes

12 Edifício Fernando Abcasis
(Departamento de Hidráulica e Ambiente)

13 Edifício Departamento de Transportes
14 Edifício do Refeitório e outras instalações de Apoio ao Pessoal
15 Edifício de Engenharia Sanitária
16 Pavilhão do Porto de Lisboa
17 Pavilhão de Macau
18 Pavilhão de Montevideu e Túnel Aerodinâmico
19 Pavilhão de Hidráulica Marítima
20 Pavilhão de Hidráulica Fluvial
21 Pavilhão de Modelos Reduzidos
22 Armazém ABC e Pavilhão da Ria de Aveiro
23 Garagens
24 Pavilhão Cuama / Sala GRID / Congressos


