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PERFIS: JÁ
SABES TUDO?
Hum… sentes-te como se estivesses numa
praia à noite. Consegues identificar a espuma
branca mas sabes que há muito, muito mais
para além do que consegues ver !

ÇÃ

O

Há realmente muito mais engenharia civil para
além daquela que já consegues vislumbrar…
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Na Área Urbanismo/Transportes/Vias de
Comunicação (UTVC), ensinamos uma grande
variedade de temas de engenharia civil, e
trabalhamos em ciência: investigamos e
descobrimos conhecimentos novos que
podemos aplicar na resolução de problemas
importantes para a sociedade. A engenharia
serve para resolver problemas, tanto os já
conhecidos, como os que te vão colocar à
prova no futuro. No perfil damos a formação e
começamos a envolver os alunos naquilo que
ainda falta descobrir. É para essa viagem que te
desafiamos…

VIA
S

DE
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M
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É normal, e até se passa o mesmo com quem
trabalha em ciência: já sabe muito, mas há
sempre muito mais por descobrir - é o fascínio
de não se possuírem todas as respostas.
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ENGENHARIA
CIVIL AO MAIS
ALTO NÍVEL
Na elaboração das dissertações proporcionamos
aos alunos a oportunidade de viajarem através de
um percurso de novas descobertas. São
oferecidas tantas “paisagens” como as que se
podem construir sobre o território, nas cidades,
com os sistemas de transportes, na maioria das
infraestruturas necessárias à sociedade, etc. A
lista (neste documento) com amostra dos temas
desenvolvidos espelha a diversidade e atualidade
dos assuntos. E as aplicações encontram-se em
todo o lado, mesmo naquilo que ainda não
vemos… Muitas estarão até mais lá - no futuro.
Esta é a zona da Engenharia Civil onde se
trabalha ao mais alto nível no planeamento e
concepção de grandes projetos de
infraestruturas tais como estradas, caminhos de
ferro, aeroportos, portos, sistemas integrados
de transportes, etc. Outros sistemas como os
ligados às cidades inteligentes, à mobilidade
sustentável e às redes de ciclovias e pedonais
são igualmente uma atual preocupação,
nomeadamente no domínio do planeamento e
gestão da cidade e suas infraestruturas.
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ENGENHARIA
DE SUPORTE
À SOCIEDADE
Os projetos e sistemas de infraestruturas, que dão
forma às cidades e regiões, e suportam todo o
movimento de pessoas e bens num mundo onde a
globalização se baseia na velocidade e na tecnologia,
requerem a resolução de problemas de engenharia de
elevada complexidade.
É necessária a fusão de conhecimentos mais
clássicos ligados a projeto e construção com outros
relacionados com localização, racionalidade nas decisões,
e a contribuição para o bem estar da sociedade. É
analisada a viabilidade técnica, financeira, económica
e ambiental de planos e projetos alternativos,
integrando-se conhecimentos de diversas naturezas.
Em UTVC conferem-se competências técnicas e
analíticas necessárias a um pensamento estratégico
acerca da elaboração e implementação de planos à
escala do bairro, da cidade ou da região, e de como
manter a funcionar as cidades do futuro e todas as
suas infraestruturas essenciais. Planeiam-se as redes
dos sistemas de transportes existentes e futuros, mas
também as redes de equipamentos coletivos (ensino,
saúde, desporto, cultura, laser…), levando em conta
a racionalidade no uso dos recursos e a
sustentabilidade nas suas múltiplas vertentes
(económica, social, ambiental,…).
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Unidades Curriculares
Urbanismo, Transportes
e Vias de Comunicação

ENGENHARIA CIVIL
ENGENHARIA DO AMBIENTE
DEC/FCTUC

Ano
Semestre
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Sistemas de Engenharia
Joao Coutinho, Arminda Almeida

Planeamento Regional e Urbano
Oxana Tchepel, João Zeferino

Civ
Amb
Civ
Amb

UNIDADES CURRICULARES 5º ANO PERFIL UTVC
๏ Planeamento de Transportes - Prof. A. Pais Antunes

Vias de Comunicação I

Civ

Vias de Comunicação II

Civ

O Sistema de transportes. Oferta e procura de transportes. Processo de planeamento de transportes. Políticas sustentáveis de
transportes. Princípios de organização de sistemas de transportes. Modelo clássico de transportes. Avaliação de projectos.
Otimização de redes de transporte. [Trab + Exame]

Civ

๏ Planeamento e Gestão Urbanística Municipal - Profª. Anabela Ribeiro

Civ

Ordenamento do Território: Enquadramento europeu, nacional e regional do planeamento municipal. Planeamento Urbanístico
Municipal: Planos Municipais de Ordenamento do Território, elaboração, faseamento e conteúdo; Aspectos processuais e
decisão; Participação pública. Gestão Urbanística Municipal; Políticas Municipais; Execução do plano; Políticas de solos;
Operações de loteamento urbano; Edificações. Apreciação crítica de casos. [Trab e Defesa]

Álvaro Seco, Ana Bastos

Adelino Ferreira, Arminda Almeida

Projecto Urbano
Anabela Ribeiro, João Zeferino

Gestão de Empreendimentos
Joao Coutinho, Arminda Almeida

Planeamento de Transportes
A. Pais Antunes

P Plan. e Gestão Urbanística Municipal
E Anabela Ribeiro
R Plan. de Equipamentos Colectivos
F A. Pais Antunes, João Coutinho
I Engª de Infraestruturas de Transporte
L Adelino Ferreira, Arminda Almeida

Engenharia de Tráfego
Álvaro Seco, Ana Bastos

P Transportes e Ambiente
E Oxana Tchepel
R
F
I Políticas de Desenvolv. Sustentável
L Oxana Tchepel
(indicados os Professores habituais)

Civ

Civ

๏ Planeamento de Equipamentos Colectivos - Prof. A. Pais Antunes e Prof. João Coutinho
Projecto e decisões com base científica: Aplicação de modelos matemáticos e software especializado. Localização de
equipamentos colectivos. Análise de decisão com múltiplos critérios. Abordagem de problemas complexos. Resolução de
casos de estudo. [Trab e Apresentação/Defesa]

Civ

๏ Engenharia de Infraestruturas de Transporte - Prof. Adelino Ferreira e Profª. Arminda Almeida
Civ

Civ

Amb

Amb

Dimensionamento de pavimentos rodoviários novos. Reforço de pavimentos rodoviários degradados. Gestão da conservação
de pavimentos rodoviários. Infraestruturas aeroportuárias. Infraestruturas ferroviárias. Sistemas de gestão de segurança
rodoviária. [Trab + Exame]

๏ Engenharia de Tráfego - Prof Álvaro Seco e Profª. Ana Bastos
Aspectos dimensionais: vias urbanas e cruzamentos; sistemas semaforizados (fixos, atuados e coordenados). Subsistemas de
transporte: organização de redes rodoviárias; redes de transportes públicos, pedonal e ciclista; sistema de estacionamento.
Medidas de acalmia de tráfego. Modelos de microssimulação. Sistemas inteligentes de transportes. [Trab + Exame]
É oferecida neste documento uma lista com alguns títulos de dissertações UTVC já desenvolvidas e concluídas.
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ÁREAS DOS TEMAS
DE DISSERTAÇÃO
๏ Planeamento e Gestão de Sistemas de
Transporte
‣ Simulação e optimização de sistemas de transportes (rodo
e ferroviários, aéreos, marítimos/fluviais) e das suas redes
‣ Modelação de sistemas de transportes interurbanos e
planeamento do serviço.
‣ Modelação de previsão da procura para transporte
(passageiros, mercadorias).
‣ Modelação da repartição modal e escolha de percursos.
๏ Planeamento e Gestão de Sistemas de
Transporte
‣ Modelação e optimização de sistemas de logística urbana.
‣ Modelação de redes intermodais (marítima, ferroviária e
rodoviária) de transporte de carga.
๏ Transportes e Ambiente
‣ Modelação de emissões e poluição atmosférica.
๏ Logística de Emergência.
‣ Planos de evacuação de cidades (cheias, terramotos,
tsunamis, furacões, ataques terroristas, etc.).
๏ Engenharia de Tráfego
‣ Organização funcional de redes viárias.
‣ Sistemas de semaforização.
‣ Medidas de acalmia de tráfego.
‣ Gestão da mobilidade em meio urbano.
‣ Gestão de segurança rodo/ferroviária.
‣ Medidas mitigadoras em acidentes.
‣ Comportamento de condutores.

๏ Pavimentos em Infraestruturas de Transportes
‣ Dimensionamento de pavimentos rodoviários.
‣ Dimensionamento de vias-férreas.
‣ Gestão da conservação de rede rodoviária.
‣ Avaliação da qualidade dos pavimentos.
๏ Modos alternativos/inovadores de Transporte
‣ Os sistemas de transporte do futuro. Veículos e sistemas
inteligentes. Novas tecnologias, combustíveis e fontes de
energia alternativas.
‣ Sustentabilidade ambiental e energética dos sistemas de
transporte.
๏ Smartcities e Cidades Resilientes
‣ Replaneamento da cidade - cidade inteligente.
‣ Redes de transportes - mobilidade sustentável.
‣ Cidade verde - impactes ambientais no sector dos
transportes.
๏ Equipamentos Colectivos
‣ Planeamento à escala urbana ou regional com modelação
matemática.
๏ Análise Multicritério de Sistemas Urbanos
‣ Transportes e acessibilidades.
‣ Gestão da cidade, gestão de infraestruturas.
‣ Regeneração urbana, etc.
๏ Sistemas de Apoio à Decisão Espacial
‣ Sistemas de gestão da cidade e do território.
‣ Sistemas de gestão de redes de transporte.
‣ Sistemas de gestão de infraestruturas urbanas.
๏ Urbanismo
‣ Gestão municipal.
‣ Planeamento e gestão do uso do solo.
‣ Sustentabilidade e espaço urbano.

etc...
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DISSERTAÇÕES UTVC CONCLUÍDAS
DISSERTAÇÕES UTVC CONCLUÍDAS COM ÊXITO (até fim 2013/2014) ALGUNS TÍTULOS
1 A gestão integrada do espaço urbano - a introdução do metro ligeiro como instrumento de promoção da mobilidade sustentável
2 A pegada ecológica das cidades
1 A requalificação de centros históricos urbanos: Estudo do caso de Coimbra
1 Análise da adequação de pavimentos em ciclovias
1 Análise da eficácia dos sistemas semaforizados de controlo de velocidade
1 Análise da influência dos parâmetros geométricos da rotunda na capacidade
2 Análise do tráfego aéreo na Península Ibérica
1 Aplicação de indicadores de sustentabilidade urbana à cidade de Coimbra
1 Atribuição de portas de embarque em aeroportos
2 Avaliação da qualidade de pavimentos rodoviários
1 Avaliação das potencialidades dos sistemas de detecção automática de peões
1 Avaliação do desempenho de infra-estruturas pedonais em meio urbano com técnicas de análise multicritério
1 Avaliação do desempenho de um corredor de turbo-rotundas - Capacidade e impactes ambientais
2 Avaliação do efeito das lombas redutoras de velocidade
1 Avaliação dos impactes da construção de novos eixos rodoviários
1 Avaliação multi-atributo de atravessamentos pedonais em redes viárias urbanas
1 Avaliaçãomulticritério do espaço urbano: Aplicação à cidade de Coimbra
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DISSERTAÇÕES UTVC CONCLUÍDAS COM ÊXITO - ALGUNS TÍTULOS
1 Caracterização do desempenho de um Stone Mastic Asphalt
2 Concepção e teste de um esquema hierárquico para suporte à gestão de infraestruturas urbanas
1 Conservação de vias férreas
1 Dimensionamento de uma Interface de Transportes
1 Estimação de um modelo de escolha de caminhos em transportes coletivos usando informação de bilhética
1 Adequação de áreas urbanas aos modos suaves de transporte - Utilização de tecnologia SIG em aplicação à cidade de Coimbra
2 Expansão ou consolidação urbana: que rumo para as cidades?
1 Geração de energia nos pavimentos rodoviários
1 Gestão da conservação de pavimentos de aeroportos e aeródromos
2 Gestão da conservação em vias férreas
1 Introdução ao veículo eléctrico autónomo em espaços reservados
1 Localização óptima de paragens de autocarro: modelos de cobertura
1 Metodologia para o Desenvolvimento de Sistemas BRT (Bus Rapid Transit)
2 Modelo de planeamento de equipamentos colectivos com cobertura múltipla
1 Modelos de optimização da configuração de redes de aeroportos
1 Modelos de optimização para a programação de investimentos em redes rodoviárias
1 O sistema de transporte aéreo do Brasil
1 Operações de loteamento e qualidade das periferias: Análise crítica de casos
2 Optimização da localização de postos de abastecimento de veículos eléctricos
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DISSERTAÇÕES UTVC CONCLUÍDAS COM ÊXITO - ALGUNS TÍTULOS
1 Otimização da gestão de uma frota de veículos elétricos partilhados
1 Otimização de frotas de empresas de transporte: Aplicação à TAP
1 Planeamento de um serviço de transporte coletivo com um veículo autónomo
2 Planeamento e construção: Dinâmicas de reabilitação urbana na Alta de Coimbra
1 Planeamento estratégico da topologia das redes domésticas das principais companhias aéreas dos E.U.A.
1 Planos municipais de segurança rodoviária
1 Plataforma Web-SIG para apoio à gestão territorial
2 Poluição associada ao tráfego rodoviário: Cálculo de emissões e descrição de custos
1 Promoção da mobilidade sustentável em Cidades de média dimensão
1 Redes cicláveis em meios urbanos
1 Requalificação de centros históricos urbanos: a experiência de Lisboa
1 SCUT - Modelo de concepção, construção, financiamento, exploração e manutenção de lanços de auto-estradas
2 Sistema autónomo de transporte colectivo em espaço público
1 Sistemas de classificação de acessibilidade de edifícios residenciais
1 Sistemas de gestão de sinistralidade rodoviária
1 Soluções de acalmia de tráfego com potencial de aplicação em áreas residenciais multifuncionais
2 Terciarização de cidades - Horta cidade marítima
1 Transporte marítimo de mercadorias
1 urbs et civitas - Gestão da cidade com participação pública através de plataformas Web e modelos de apoio à decisão

UTVC

Depº Engenharia Civil
Faculdade de Ciências e Tecnologia

9 / 14

Universidade de Coimbra

PERFIL URBANISMO TRANSPORTES
VIAS DE COMUNICAÇÃO

ESPAÇOS DE
TRABALHO
ALUNOS DO
PERFIL

Colaborações e Projectos

PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS AO
EXTERIOR

MIT- Portugal
Integração funcional das estações Metro-Mondego
Normalização (rotundas e medidas de acalmia de tráfego)

(podem ter a participação de alunos)

Sistemas de gestão de pavimentos rodoviários

Protocolos com:

Sistemas de gestão urbanística

Câmaras Municipais (Coimbra, Lisboa,
Setúbal, Cantanhede, Santarém, Leiria, Santa
Comba Dão, Oliveira do Bairro, Viseu, Marinha
Grande, Miranda do Corvo, Pinhel, …)

‣

Sala de informática/estudo

‣

Software especializado

Histórico Recente do Perfil

‣

Sector especializado na biblioteca

Atracção de alunos com boas notas

‣

Laboratórios temáticos

Grande interesse e dedicação dos alunos nas disciplinas de perfil e
na elaboração da dissertação

Urbanismo

Metro Mondego

Maiores médias das notas obtidas em dissertação no DEC

Transportes

Bloco F

Instituto Infraestruturas Rodoviárias/
Instituto da Mobilidade e dos Transportes
AENOR/Ascendi

Bloco H

Bloco G

Estradas de Portugal/Infraestruturas de
Portugal

ANSR
…

Tráfego
Pavimentos Rodoviários
Bloco A

Sistemas de Apoio à Decisão e Gestão Urbanística

Urbanismo,
Transportes
e Vias

Biblioteca

Bloco C

Anfiteatros
Auditório

Bar

Bloco E

Sala
24h

Bloco D
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TESTEMUNHOS
DE
ANTIGOS ALUNOS
‣

‣

‣

O ano do perfil foi, sem dúvida, o ano do curso que mais gostei.
Gostei imenso dos temas abordados e sinto que foi nesse ano
que consegui, verdadeiramente, perceber o quão abrangente a
Engenharia Civil pode ser…. É um perfil extremamente
interessante, que me permitiu aprender um pouco mais
aprofundadamente temas como a localização de equipamentos,
a definição de rotas de meios de transporte, o planeamento
urbanístico, entre outros. Tudo isto, aliado à aprendizagem de
bases de programação matemática e softwares, fazem com que
o perfil UTVC seja, na minha opinião, um perfil muito completo e
que aconselharia a qualquer estudante de Engenharia Civil.
Joana Carreira, Engenheira Civil DEC/FCTUC, Perfil UTVC
Volvidos 4 anos estou plenamente convicto que a escolha do
Perfil UTVC para a realização da tese de mestrado foi uma
decisão acertada. A diversidade e profundidade dos conteúdos
lecionados nas unidades curriculares e a possibilidade de
realização de uma tese de mestrado que proporciona o contacto
com entidades externas, são aspetos extremamente importantes
para uma formação sólida e vanguardista na área e para uma
célere transição para o mercado de trabalho.
João Santos, Engenheiro Civil DEC/FCTUC, Perfil UTVC
O perfil de UTVC foi mais do que um complemento às disciplinas
desta área tidas até então. A diversidade de matérias
leccionadas permitiu abrir horizontes em relação ao trabalho que
pode ser desenvolvido.
Melissa Gama, Engenheira Civil DEC/FCTUC, Perfil UTVC

‣

‣

‣

Quando ingressei nesta área de especialização, não tinha noção
da importância e do número de oportunidades que o
planeamento urbano e de transportes têm na nossa sociedade.
De facto os principais problemas que a nossa sociedade
atravessa nos dias de hoje estão em grande medida
relacionados com a forma como organizamos as nossas cidades
e planeamos os nossos sistemas de transportes.… é através
dos conhecimentos que se adquirem ao longo desta área de
especialização que podemos responder a questões
fundamentais para qualquer construção, tais como: quando uma
nova infraestrutura é necessária; onde ela é necessária; qual
deve ser a sua dimensão; quais os seus impactes, etc…
Imaginas uma sociedade sem transportes? Os transportes estão
em todo o lado, desde a forma como tu te deslocas, até à forma
como os bens que necessitas no teu dia a dia são deslocados.
O aumento gradual da população assim como dos modos de
transportes disponíveis tem tornado cada vez mais complexo o
planeamento de transportes, mas também mais desafiante.
Nuno Ribeiro, Engenheiro Civil DEC/FCTUC, Perfil UTVC
O que nos faz mover? Como nos devemos organizar neste caos
urbano? Como podemos contribuir para um desenvolvimento
sustentável da nossa sociedade? Estas são algumas das
perguntas que nos são colocadas neste perfil… As ferramentas
que adquires neste perfil dar-te-ão a possibilidade de te tornares
um profissional valioso, num país como o nosso, em que ainda
há tanto por fazer na área dos transportes e do urbanismo.
Joana Dourado, Engenheira Civil DEC/FCTUC, Perfil UTVC

IMPORTANTE É O OLHAR DE
QUEM ESCOLHEU…
o ano do curso que mais gostei

um perfil muito completo e que aconselharia
a qualquer estudante de Engenharia Civil
foi uma decisão acertada
formação sólida e vanguardista
não tinha noção da importância e do número
de oportunidades
podemos responder a questões fundamentais
a diversidade de matérias leccionadas
permitiu abrir horizontes
a possibilidade de te tornares um profissional
valioso
uma experiência bastante diferente da dos
restantes anos… uma visão da Sociedade Civil
muito mais completa

No 5º ano tive uma experiência bastante diferente da dos
restantes anos do MIEC… os temas abordados são mais
específicos… não só úteis para resolver os problemas que irão
decerto surgir na minha actividade como Engenheiro Civil, mas
também me permitiram ter uma visão da Sociedade Civil muito
mais completa. …em termos pedagógicos, deparei-me com
uma aprendizagem completa…
Luís Coimbra, Engenheiro Civil DEC/FCTUC, Perfil UTVC
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MIT
PORTUGAL
DEC/FCTUC
ÇÃ
UN
ICA

Transportation Systems
Sustainable Energy Systems

CO
M

‣
‣

O

Os Professores da área científica de Urbanismo,
Transportes e Vias de Comunicação do DEC-FCTUC
colaboram, entre outros, também nos Cursos de
Mestrado, Doutoramento e Pós-Graduação de
Programas MIT-Portugal:

Information and Communications Technology

‣
‣

Transportation and Energy

Risk and Decision Making

SP
OR
TE
SE

Transportation Systems Analysis
Project Management and Large Scale Integration

Road Traffic Management
Transport Demand Modeling

TR
O,
ISM
AN

Optimization of Transport Infrastructure and
Operations

AN

Transport Technologies and Operations
Management

UR
B

‣
‣
‣

VIA
S

‣
‣
‣
‣
‣

DE

Algumas unidades curriculares leccionadas

Highway and Airport Infrastructure Engineering
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O futuro - onde vais passar o resto da tua vida - é desconhecido, não pode ser previsto. Mas pode ser inventado: criá-lo é a melhor maneira de o prever.

INVESTIGAR…
CRIAR O FUTURO

No futuro, como serão os transportes e as cidades
inteligentes? O aquecimento global e a subida do nível do
mar a que obrigará na gestão de cidades e
infraestruturas? Como se vai resolver o problema da
energia (>95% dos transportes move-se ainda a energia
de origem fóssil, algo insustentável)? Vais ter de ajudar a
solucionar estas e muitas outras questões…
Os Professores do Perfil UTVC desenvolvem
investigação científica, com reconhecimento ao mais
alto nível internacional, onde envolvem alunos. Muitos
desses trabalhos estão publicados em importantes
revistas científicas - tu, engenheiro do futuro, poderás vir
a ter o teu nome também numa delas:

Kohama Laboratory, Tohoku University

Paris, cidade verde e sustentável no futuro

Cidade flutuante do futuro

Skytrain - UniModal Transport Solutions

Civil Engineering & Environmental Systems • Computer-Aided Civil
& Infrastructure Engineering • Computers & Operations Research •
Decision Support Systems • Engineering Optimization •
Environment & Planning A • Environment & Planning B: Planning &
Design • European Journal of Operational Research • Geographical
Analysis • Interfaces • International Journal of Computer
Applications in Technology • International Journal of Pavement
Engineering • Journal of Business Logistics • Journal of
Hydroinformatics • Journal of Infrastructure Systems - ASCE (USA)
• Journal of the Operational Research Society • Journal of
Transport Geography • Journal of Water Resources Planning &
Management • Socio-Economic Planning Sciences •
Transportation Planning & Technology • Transportation Research
Part A: Policy & Practice • Transportation Research Part B:
Methodological • Transportation Research Record • Journal of
Transportation Engineering - ASCE (USA) • Municipal Engineer ICE (UK) • Transport - ICE (UK) • Transportation Research Record Transportation Research Board (USA) • Waste Management …
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elaborado por João Coutinho, Professor Junho/ 2015
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