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Nota Editorial
O DEC Notícias surgiu, pela primeira vez, em 2010 como uma publicação
trimestral de divulgação interna. Após uma interrupção, inicia-se, com
este número, uma nova fase de publicação, constituindo-se agora como
um instrumento de divulgação aberta. Mantêm-se os objetivos basilares: constituir-se como um canal de comunicação, fomentando uma estreita ligação entre os diversos interessados, designadamente, docentes,
funcionários, atuais e ex-alunos, visitantes etc. Aqui, são disponibilizadas
informações práticas sobre o funcionamento do DEC e dado a conhecer
os acontecimentos e eventos mais revelantes que envolvam a participação ativa da sua comunidade educativa.
A interrupção desta publicação justificou a compilação de um conjunto
de notícias sobre o que de mais relevante se passou no DEC nos últimos
dois anos, com especial destaque ao longo do último ano letivo.
Esperamos que este novo DECNotícias continue a merecer a sua melhor
atenção e interesse, sendo que todos são convidados a colaborar através do envio de informações/noticias para decnoticias@dec.uc.pt.

Edição
Editoras: Isabel Pinto e Ana Bastos
Colaboradores: Aldina Santiago,
António Alberto, Arminda Almeida, Nuno
Eduardo Simões, Paulo Santos, Ricardo
Costa

Endereço: Departamento de Engenharia Civil, FCTUC, Polo II, Rua Luis Reis Santos, 3030-788 Coimbra
decnoticias@dec.uc.pt
Edição em papel financiada pela ACIV
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Capa e contracapa
Arranque de mais um ano letivo, período propício
para um alegre e salutar convívio entre os alunos dos
vários anos académicos. Tempo para a integração
dos novos alunos com atividades de receção e de
praxe académica (capa) e; tempo para comemorar
o final de um capítulo da vida do estudante relativo à
defesa da sua dissertação de mestrado, frequentemente
associada à conclusão do curso. O registo desse momento tem vindo a materializar-se através de uma foto do
estudante, na escadaria do DEC, na companhia dos familiares e amigos que o acompanharam ao longo desta
caminhada (contracapa).

Mensagem do Diretor
Ao longo destes mais de 40 anos de existência, o
DEC licenciou cerca de 3400 engenheiros, concedeu
o título de mestre e de doutor a algumas centenas
de estudantes e atingiu um nível de maturidade assinalável, tendo no ano de 2015 o seu corpo docente do quadro passado a ser exclusivamente constituído por professores doutorados.
Ao nível da qualidade pedagógica e também científica, o DEC tem atingido patamares reconhecidos a
nível nacional e internacional, como atestam as relevantes classificações consecutivamente recebidas
nos últimos anos ao nível do QS, World University
Ranking, onde, pelo 3º ano consecutivo o curso de
Engenharia Civil se tem posicionado entre os primeiros 150 cursos a nível mundial e o curso de Engenharia do Ambiente está, atualmente, colocado entre os primeiros 250. Esse reconhecimento deve-se
ao trabalho árduo do seu corpo docente e de investigadores, sendo um dos Departamentos da UC com
maior produção científica, volume de Projetos de
investigação (com financiamento da Comunidade
Europeia ou Nacional) e volume de trabalhos de extensão universitária.
Também ao nível da formação avançada tem havido
uma evolução significativa, com um alargamento e
consolidação da oferta formativa, como atestam os
novos cursos de mestrado de especialização em Reabilitação de Edifícios, em Gestão Sustentável do
Ciclo Urbano da Água, em Eficiência Acústica e Energética para uma Construção Sustentável, em Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica ou o recente Programa Doutoral em Planeamento do Território, promovido em consórcio com a FEUP, registando-se em alguns deles um nível assinalável de atração de estudantes internacionais.

Álvaro da Maia Seco
Diretor do DEC

No entanto, apesar da aposta da UC na captação, também para os mestrados integrados, de
estudantes internacionais, particularmente oriundos do Brasil, ter apresentado resultados
promissores, a redução do número de candidaturas nacionais aos mestrados integrados onde
o Departamento tem um envolvimento decisivo - o MIEA e, particularmente, o MIEC - que se
tem vindo a registar desde 2011, em consequência da crise económica gravíssima que
afetou Portugal desde 2009, e que incidiu de
forma desproporcionada sobre o setor da
construção, apresenta-se como um desafio determinante para o Departamento.
De facto, sendo certo que o âmbito de atividades do Departamento está cada vez mais focado nas atividades de investigação e de formação avançada, onde se tem verificado uma
evolução claramente positiva, a verdade é que
a formação de base, como a que é oferecida ao
nível do MIEC e do MIEA, é fundamental para
justificar a presente estrutura e dimensão do
Departamento.
O DEC está, assim, confrontado com o desafio
duplo de, por um lado, conseguir prosseguir e
desenvolver as suas atividades core de investigação e produção científica e de oferta de formação avançada de qualidade e competitiva e,
por outro lado, não apenas continuar a promover e melhorar a formação de base tradicional,
mas também procurar novas áreas de intervenção onde possa aplicar cabalmente a sua
relevante capacidade docente.
Vamos vencer este desafio!...
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Professor João Pedroso de Lima

Eleito Coordenador da ERB
PRÉMIOS E DISTINÇÕES

Em setembro, em Bucareste (Roménia), o Prof. João Pedroso de Lima, Professor Catedrático do DEC, da área científica de Hidráulica, Recursos Hídricos e Ambiente, foi
eleito
coordenador
da
rede
Europeia
ERB
(Euromediterranean Network of Experimental and Representative Basins ) para um mandato de 4 anos.
O envolvimento do Prof. João Pedroso de Lima na ERB teve início em 2007,
quando foi nomeado representante de Portugal na ERB pelo Comité Nacional
do Programa Hidrológico Internacional (PHI) da UNESCO, tendo participado
ativamente nas atividades da ERB desde essa altura. Organizou em 2014, na
Universidade de Coimbra, o XV Congresso Bienal ERB, para o qual contou com
apoio do DEC e do centro de investigação do qual faz parte, o IMAR (Institute
of Marine Research).

Professor Luis Simões da Silva
A ERB envolve 22 países Europeus
(Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária,
Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Finlândia, França, Holanda, Hungria, Itália,
Lituânia, Luxemburgo, Noruega, Polónia, Portugal, República Checa, Reino
Unido, Roménia, Suíça, Ucrânia) e a
Rússia, que em conjunto operam e
conduzem estudos hidrológicos e ambientais em pequenas bacias hidrográficas experimentais e representativas.
Esta rede está organizada no sentido
da promoção do intercâmbio também
com os restantes países Europeus, e
ainda da cooperação com os programas internacionais FRIEND, HELP e
PUB.
Conta com um importante instrumento de divulgação, a organização de
conferências bienais, que incluem
temas como a monitorização hidrológica, geração do escoamento, modelação hidrológica e ambiental, processos biogeoquímicos, extremos, incertezas de dados e de modelos, efeitos
de alterações endógenas e exógenas
(erosão, sedimentação, processos das
vertentes, etc.), entre outros.
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Distinguido pelas atividades I&D
O Professor Luís Simões da Silva recebeu, no passado dia 12 de outubro, uma
menção honrosa por parte da FCTUC,
como reconhecimento pela atividade
cientifica e iniciativas de empreendedorismo desenvolvidas no ano letivo
2015/16. Esse reconhecimento reflete o
volume angariado de novos projetos de
investigação e de outras iniciativas e
atividades de investigação e desenvolvimento – (atividades de I&D).
A distinção foi-lhe atribuída pela FCTUC no âmbito das comemorações dos
seus 244 anos de existência.

Professor Daniel Dias-da-Costa

Vence prémio Jovem Investigador
Daniel Dias-da-Costa venceu o prémio Jovem Investigador
“João Martins”, atribuído pela Associação Portuguesa de
Mecânica Teórica, Aplicada e Computacional (APMTAC).
Este prémio homenageia investigadores, com idade inferior a 40 anos, que se tenham distinguido na área da Mecânica Aplicada e Computacional e contribuído para o seu
avanço, mediante o impacto das publicações em revista internacional, bem
como em termos pedagógicos e na ligação à indústria. A distinção e entrega
do diploma decorreu em cerimónia pública em Lisboa, durante o jantar do
Congresso de Métodos Numéricos em Engenharia (CMN 2015).

Professor Raimundo Mendes da Silva

Coordenador de “Viseu património”.
O Prof. Raimundo Mendes da Silva foi nomeado,
em fevereiro de 2016,
como Coordenador Científico da primeira fase do
Plano de Ação “VISEU
PATRIMÓNIO”.
A nomeação surgiu na
sequência da apresentação das principais conclusões e
recomendações do “grupo de reflexão”, criado em Abril
de 2015 pelo Presidente da Câmara de Viseu, para avaliação das condições para Viseu desenvolver uma candidatura a “Património da Humanidade” da UNESCO e

recomendar uma estratégia de valorização patrimonial
da cidade. O plano de ação que se desenvolverá até
Julho de 2017, é um projeto de longo prazo direcionado
para o património da cidade de Viseu, nas suas diversas
vertentes, tanto cultural, como material e imaterial.
Visa conhecer, proteger e valorizar a história, a cidade e
a identidade de Viseu, cidade com mais de 2500 anos
de segredos.
São parceiros deste projeto, a Universidade de Coimbra
e o Instituto Pedro Nunes que irão trabalhar em estreita e cooperação com a Sociedade de Reabilitação Urbana VISEU NOVO, com os dirigentes locais e serviços municipais (Fonte: 02 Newsletter Viseu Novo SRU)

Professora Helena Gervásio

Contemplada com uma bolsa Marie-Curie
A Prof. Helena Gervásio foi contemplada com uma bolsa Marie
SkŁodowska-Curie Actions - Individual
Fellowships. Como investigadora responsável do projeto EFIResources Resource
efficient
construction
towards Sustainable Design, vai-se
dedicar, no Joint Research Centre da
Comissão Europeia, em Ispra - Itália,
durante dois anos, ao desenvolvimento de uma metodologia, baseada no
desempenho, para o projeto sustentável de edifícios, que permitirá avaliar o uso eficiente de recursos naturais
ao longo de todo ciclo de vida do edi-

Helena Gervásio e Silvia Dimova

fício, em conformidade com o Regulamento dos Produtos da Construção e
com as regras de dimensionamento
dos Eurocódigos estruturais. Em termos práticos, esta abordagem permitirá integrar aspetos ambientais no
dimensionamento corrente de edifícios, contribuindo assim para uma
construção mais sustentável. Este
projeto decorre atualmente no Joint
Research Centre da Comissão Europeia, na Unidade de Safety & Security
of Buildings, sendo coordenado pela
Drª Silvia Dimova, responsável pela
área de apoio às políticas e normas
para a construção sustentável, incluindo os Eurocódigos. O ambiente
construído é responsável, em grande
parte, pelos atuais impactos ambientais, económicos e sociais. Uma
construção mais eficiente, a nível da
EU, pode influenciar cerca de 42%
do consumo final de energia, cerca
de 35% das emissões de gases com
efeito estufa e mais de 50% de todos
os materiais extraídos da terra. A UE
tem vindo a lançar uma série de iniciativas para tornar a utilização de
recursos mais eficiente e o setor da
construção foi identificado como um
dos sectores-chave neste processo.

Marie Curie

Inspiradas no nome da cientista
franco-polaca galardoada com
dois Prémios Nobel pelo seu trabalho no domínio da radioatividade,
as
Ações
Marie
Skłodowska-Curie
concedem
apoio aos investigadores independentemente dos seus domínios de trabalho, fases da carreira, e nacionalidade. As bolsas
Marie -Curie são bolsas individuais e destinam-se a apoiar os
melhores e mais promissores
investigadores europeus, constituindo uma grande oportunidades para os que desejam passar
algum tempo num país europeu
diferente do seu, de forma a reforçar e promover o seu trabalho
de investigação.
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Conhecer @ DEC
Civil & Ambiente fazem um mundo diferente

O DEC tem procurado fazer a divulgação da sua oferta formativa, nomeadamente dos seus cursos de En
juvenis, tendo vindo a participar, com regularidade, em várias feiras de educação, formação e orientação
cundárias maioritariamente no Concelho de Coimbra, bem como outros tipos de Ações. Tem privilegiado
de educação e professores na procura de informações sobre áreas de formação e novas valorizações ac
dos Núcleos de Estudantes de Engenharia Civil e Engenharia do Ambiente.


Nas Feiras de Educação e Formação

Destaca-se a participação na FUTURÁLIA , uma feira que decorreu
em março de 2015 em Lisboa, e
onde marcaram presença diversas
instituições portuguesas e estrangeiras e a QUALIFICA, uma Feira de
Educação, Formação, Juventude e
Emprego que decorreu no Porto
em Abril. de 2015 Recentemente,
outubro 2016, o DEC marcou presença na II Feira de Ciência de Oliveira do Bairro.


Na Noite Europeia dos Investigadores

O DEC tem sistematicamente marcado presença na Noite
Europeia dos Investigadores, que envolve várias instituições/organismos a nível nacional. Esta iniciativa pretende,
por um lado, quebrar as barreiras que separam a Ciência do
cidadão comum e, por outro lado, desmistificar a imagem do
cientista, como um ser distante e inacessível. Em Coimbra, a
Universidade de Coimbra, através do Museu para a Ciência,
abriu as portas a todos os que quiseram perceber melhor a
importância das ações de investigação, conversar com investigadores, descobrir o que é ser cientista. Este ano, em Outubro, o DEC participou novamente neste evento, tendo estado
a equipa envolvida em ações de rua e na modalidade de speed-dating, através das quais e com base em pequenas conversas, os interessados foram sensibilizados para a importância
da Engenharia Civil e do Ambiente no quotidiano e na qualidade de vida do cidadão e o seu impacto no desenvolvimento
da sociedade atual e futura.
5 | DEC Noticias | 4º Trimestre 2016

ngenharia Civil e de Engenharia do Ambiente junto dos públicos infanto
o profissional nível Nacional, assim como através de visitas a escolas seo o contacto direto com os alunos, recém-licenciados, pais/encarregados
adémicas e profissionais, contando para tal com a colaboração também



Na Universidade de Verão

Durante uma semana em julho, os alunos do ensino secundário participaram em várias atividades com a colaboração
de docentes, investigadores e estudantes que os ajudam a
esclarecer o papel do Engenheiro Civil e do Engenheiro do
Ambiente, na melhoria da qualidade de vida e da segurança das populações. Os jovens foram desafiados a desempenhar tarefas típicas dos profissionais nesta área permitindo
-lhes perceber o vasto domínio de atuação associado a estas duas formações de base. As atividades são realizadas
nas várias áreas científicas e incluem, entre outras atividades, visitas de estudo, ensaios laboratoriais, trabalhos de
campo, sem esquecer a visita à Zona da Alta de Coimbra,
classificada como Património Mundial da Humanidade pela
Unesco, à ETA da Boavista das Águas do Centro Litoral e ao
Centro Integrado de Tratamento e Valorização de RSU de
Coimbra, da ERSUC.



Nas escolas secundárias

Para as Escolas Secundárias do país, com vista ao esclarecimento dos seus alunos “Queres ser ou saber o que faz
um Engenheiro?” o DEC vai às escolas que demonstrem
interesse na visita. Para tal podem consultar o nosso site
para mais informações e contactar-nos através do
email
conhecer@dec.uc.pt.
Estamos
também
no Facebook. A nossa oferta, que integra um conjunto de
programas de divulgação da Universidade de Coimbra pode ser utilizada em conjunto com outras atividades já propostas ou de forma totalmente autónoma, inclui a realização de palestras. Estamos abertos a receber os alunos do
secundário no DEC para um programa de descoberta da
atividade e ensino da engenharia.
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E no intervalo
Professor Luís Simões da Silva

Eleito Membro da Academia de Engenharia

Em dezembro de 2014, o Professor Luis

Simões

da Silva, Professor Catedrático da área de Mecânica Estrutural foi eleito Membro da Academia de
Engenharia. A cerimónia de Imposição de Insígnias
aos Novos Membros decorreu durante a sessão
comemorativa do Dia da Academia da Engenharia.
A Academia de Engenharia, fundada em 1995, tem
como principais objetivos contribuir para a valorização da Engenharia na Sociedade e encorajar o
desenvolvimento de investigação nas suas áreas
técnicas e científicas, designadamente nas áreas
que potenciem o progresso do nosso País. Procura
ainda promover a cooperação no domínio da Engenharia em Portugal, na União Europeia e noutros países e, na resolução de problemas da sociedade e no desenvolvimento da investigação para
esse fim. É ainda de realçar a sua cooperação com

os órgãos de governo, com o Euro-Case (European
Council of Academies of Applied Sciences, Technologies and Engineering), com a Academia das Ciências de Lisboa e com a Ordem dos Engenheiros em
assuntos de interesse mútuo e, em particular, nos
que respeitarem à valorização e desenvolvimento
da Engenharia e da profissão de Engenheiro.

O DEC deixou de ter Assistentes ...
O DEC entrou em 2016 sem Assistentes no
seu corpo docente. Os membros mais jovens do corpo docente apresentaram e defenderam com sucesso aos suas dissertações de Doutoramento: a Mestre Sandra
Monteiro, orientada pelos Professores Alfredo Dias e Sérgio Lopes apresentou em
outubro de 2015 o trabalho " Load distribution on timber-concrete composite floors", e o Mestre Alberto Martins orientado
pelos Professores Luís Miguel da Cruz Simões, e João Negrão apresentou em dezembro de 2015 “Análise e otimização de
pontes atirantadas de betão".
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E no intervalo
Professora Isabel Pedroso de Lima

Provas de Agregação
Em junho de 2016 realizaram-se as Provas de Agregação em Engenharia Civil, na especialidade de Hidráulica, Recursos Hídricos e Ambiente, da Prof.
Isabel Pedroso de Lima. Aprovada por unanimidade, a prova decorreu com a apresentação da Lição
“Precipitação: Escalas, Variabilidade e Tendências “
e do relatório sobre a unidade curricular
“Variabilidade Multiescala em Hidrologia e Hidroclimatologia”.

SerQ —Centro de Inovação e Competências da Floresta

A Inauguração na Sertã
Em julho de 2015 foi inaugurado o Centro de Inovação e Competências da Floresta (SerQ), na Sertã, numa parceria que envolve a Câmara Municipal da Sertã, a Universidade de Coimbra e o Laboratório Nacional de Engenharia Civil. A sessão
foi presidida pelo então primeiro-ministro Passos
Coelho, e contou com a presença de outras individualidades, designadamente o Magnífico Reitor
da Universidade de Coimbra, o Presidente da Câmara Municipal da Sertã, o Presidente do LNEC e
o Presidente do SerQ. Depois da sessão solene de
inauguração que incluiu o descerrar da placa, os
participantes foram convidados a fazer uma visita
guiada às instalações, encerrando as hostilidades
com um copo de água. O SerQ alberga três valências distintas mas complementares: espaço de
investigação científica da madeira e floresta, espaço FabLab e incubadora de empresas.

O espaço laboratorial reúne condições excelentes
para potenciar a investigação na área das madeiras, nas suas diferentes fases de produção e
transformação, com hangar, laje de reação, muro
de testes e salas de cura, um investimento de
cerca de 1,2 milhões de euros. Este empreendimento pretende constituir-se como um dinamizador de emprego na Região do Pinhal Interior,
designadamente no sector florestal.
O Professor Alfredo Dias, docente no DEC e Presidente da Assembleia Municipal da Sertã assumiu
um papel fundamental em todo processo de
construção do SerQ, desde a fase de candidatura
até à sua inauguração. Atualmente integra os órgãos sociais daquele organismo.

Professor Vítor Graveto (1937—2016)
Em junho deste ano faleceu o Prof. Victor Graveto, Professor Catedrático Jubilado do DEC.
Licenciado em Engenharia Civil em 1961 pelo IST e Doutorado em 1970 pelo MIT, foi o
primeiro Professor Catedrático do DEC. Em 1972 foi nomeado Professor Catedrático de
Hidráulica do DEC, lugar que ocupou até à sua Jubilação em 2007 . RIP
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O DEC comemorou, em 2015, os 40 anos dos primeiros
Licenciados em Engenharia Civil. O programa, que contou com várias iniciativas, decorreu entre setembro e
dezembro, com uma grande adesão por parte da comunidade académica e da sociedade em geral. Veja aqui,
de forma resumida, algumas dessas iniciativas.



A presença do Comissário Europeu Carlos Moedas

Num tema dedicado à “Investigação e
Inovação em Engenharia Civil e do Ambiente—Como potenciar colaborações
entre universidades e empresas? o
Engenheiro Carlos Moedas, Comissário
Europeu para a Investigação, Ciência e
Inovação, foi um dos intervenientes
que juntou, no Auditório Laginha Serafim, mais de 250 participantes. O evento contou ainda com a presença do
Magnifico Reitor da UC, Prof. João Gabriel e com múltiplas personalidades,
destacando-se o Presidente do LNEC, e
a Presidente da CCRDC, Dra. Ana Abrunhosa.
Durante a sua intervenção, o Comissário Europeu defendeu que uma formação em Engenharia Civil dá aos alunos
“as bases de análise e gosto pelo detalhe”, característica única e chave do
sucesso profissional. Sublinhou que o
curso de Engenharia Civil se adapta a
qualquer futuro, preparando os formandos para exercerem outras funções.
Também o Magnifico Reitor da UC sublinhou que a missão da Universidade é
produzir conhecimento, transmiti-lo à
sociedade e potenciar a criação de valor acrescentado ao tecido empresarial. Realçou que a Universidade, enquanto polo de conhecimento, assume
um papel decisivo na transformação
da sociedade, na perspetiva de evolução e de desenvolvimento económico e, na criação do bem estar das po9 | DEC Noticias | 4º Trimestre 2016

pulações. Dirigindo-se aos empresários
presentes, realçou a disponibilidade e
interesse da UC em aprofundar a interligação com o tecido empresarial.

A Presidente da CCRDC centrou a sua
intervenção na apresentação das políticas regionais e no programa P2020.
Para além dos programas operacionais
nacionais, realçou a abertura de programas operacionais regionais (POR)
geridos a partir da CCDR. A prioridade
é apoiar a inovação, competitividade e

Alta de Coimbra: visita à his
a internacionalização assente nas universidades, centros de conhecimento, Palestra itinerante do Professor Raimundo
politécnicos e unidades de interface do Silva, curador da candidatura a património
sistema cientifico e tecnológico. Infor- Unesco da Universidade de Coimbra, Alta
mou que no P2020 e no âmbito dos mo a Engenharia Civil e do Ambiente se
POR existem incentivos ao desenvolvi- com Património Histórico da Cidade de C
mento de projetos em parceria e à particular ao reconhecido pela Unesco, e a
inovação que vão desde a produção de cia que a recuperação em curso e previst
conhecimento e tecnologia, até à sua património pode ter para a Cidade Univer
transferência para a economia.
antiga de Portugal.

40 anos de Engenharia Civil em Coimbra

Tertúlias
Casos de Sucesso do DEC



Num ambiente agradável e intimista, foi-se contando a
história do DEC, desde a sua criação, através das histórias na primeira pessoa de alguns dos seus docentes e
antigos estudantes. O evento incluiu ainda a entrega
de prémios do Concurso de fotografia (ver notícia em
baixo) e uma palestra sobre a importância do DEC para
a Engenharia em Portugal, proferida pelo Presidente
do Conselho Diretivo da Região Centro, Eng. Octávio
Alexandrino. Decorreu na Sede da Ordem dos Engenheiros—Região Centro.

Na tertúlia que envolveu antigos alunos do DEC de
diferentes gerações, e com percurso profissional de
relevo, partilhou-se essencialmente a experiência
da vida académica e profissional. Foram convidados: José Paixão (Águas do Norte), Ana Paula Alexandre (Rede Ferroviária – Infr. PT), Manuel Magalhães (Consultan) e Sofia Correia (Noctula), licenciados em 1978, 1997, 2011 e 2013, respetivamente.

stória projetando o futuro

Mendes da
mundial da
e Sofia: corelacionam
Coimbra, em
a importânta para esse
rsitária mais



Concurso “Melhor fotografia de obra
de Engenharia Civil e do Ambiente ”

Num incentivo à capacidade de observação e à criatividade
no olhar único e original de obras de Engenharia Civil e do
Ambiente, o concurso de fotografia, aberto à participação da
população em geral, teve grande adesão, e foram mais de
80 as fotografias com grande qualidade que foram submetidas à apreciação do júri (1ª prémio à foto da esquerda e 2º à da direita).



Exposição 40 anos 40 momentos

Esta exposição ilustra os momentos mais marcantes da história do DEC, desde a criação do curso de Engenharia Civil
(1972) até à data das comemorações, incluindo a criação
do curso de Engenharia do Ambiente.
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Sessão de Encerramento das Comemorações

A sessão de encerramento das comemorações, decorreu
no dia 19 de dezembro e incluiu a Primeira Lição Laginha
Serafim, uma homenagem aos primeiros licenciados, a
inauguração da exposição “40 anos 40 momentos” e finalmente um jantar de confraternização entre a comunidade do DEC. O auditório Laginha Serafim foi pequeno
para acolher todos aqueles que quiseram assistir à primeira lição Laginha Serafim proferida pelo Engenheiro
Diogo Vaz Pinto Mendes, aluno do primeiro curso de Engenharia Civil do DEC e antigo docente do DEC, numa
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palestra que permitiu aos presentes reviver os primeiros
anos de funcionamento do DEC e o confronto com o desabrochar das novas tecnologias. O jantar de encerramento, que decorreu na cantina do Polo II da UC, juntou
atuais e antigos professores, alunos e funcionários num
ambiente de convívio e confraternização. Para além das
tradicionais fotografia de grupo, o jantar contou ainda
com um momento musical com a tuna feminina “As
Mondeguinas” da Universidade de Coimbra.

A colaboração com países Africanos
Ao longo dos últimos anos, O DEC tem vindo a consolidar e a alargar a sua cooperação com instituições de ensino superior em Angola e em Moçambique. Essa cooperação abrange desde o apoio à lecionação de unidades curriculares da Licenciatura em Engenharia Civil, a reorganização dos seus planos de ensino e conteúdos programáticos, até à receção, na UC, de alunos integrados no 2º ou 3º ciclo. Este artigo apresenta, de forma muito resumida algumas das ações de cooperação levadas a cabo em África, dando-se particular destaque às empreendidas em Angola.

Luis Neves, Director da FCTUC

A colaboração com o ISPTEC de Luanda
é bastante mais recente, tendo resultado de uma visita institucional realizada
por dirigentes do Instituto à FCTUC em
2013. O ISPTEC solicitou já apoio para
diversos tipos de ações, designadamente de refrescamento de conhecimentos
de docentes, formação de técnicos de
laboratório, reformulação de planos de
curso e seleção/recrutamento de docentes, as quais decorreram em Coimbra. Estas ações envolveram um elevado número de Departamentos da
FCTUC – Eng.ª Civil, Eng.ª Mecânica,
Eng.ª Química, Eng.ª Informática, Matemática, Química e Física. Na sequência
das primeiras ações realizadas em Angola para apoio a docentes e à lecionação de disciplinas (Eng.ª Civil e Eng.ª
Informática em 2014), o ISPTEC solicitou
um apoio mais abrangente e intenso na
área de Eng.ª Civil, o qual se materializou num contrato que envolve a deslocação de diversos docentes do DEC a
Angola e uma presença contínua equivalente a 2 docentes/ano.

Lubango com a Universidade Mandume,
envolveu a estadia em Coimbra de 8 docentes desta instituição em 2014 para
formação na lecionação de algumas disciplinas, bem como o apoio ao desenvolvimento de planos de curso, abrangendo
os Departamentos de Eng.ª Civil, Eng.ª
Informática, Ciências da Terra e Química.
Neste caso a colaboração não tem sido
desenvolvida com a intensidade inicialmente idealizada mas prossegue o interesse no desenvolvimento de novas
ações.

As colaborações com Angola iniciaramse em 2008 com a UPRA – Universidade
Privada de Angola, através do seu polo
do Lubango. A colaboração materializou
-se através do lançamento no Lubango
de uma edição do Mestrado em Geociências do Departamento de Ciências da
Terra da FCTUC. O sucesso obtido com
esta edição permitiu posteriormente o
alargamento da colaboração à Faculdade de Psicologia e de Ciências de EducaTrata-se de colaborações com grande
ção da UC (FPCEUC) igualmente com a
relevância para a FCTUC. Para além do
oferta de um curso de Mestrado. No
envolvimento docente em áreas que têm
caso do Mestrado em Geociências, foapresentado alguma dificuldade de capram até hoje concluídas mais de uma
tação de alunos em Portugal, permitindo
centena de teses de mestrado. A dada
otimizar os recursos da Faculdade, são
altura, foi-nos solicitado apoio no deabertas novas possibilidades no domínio
senvolvimento da licenciatura em Engeda investigação e da transferência de
nharia Civil, o que veio a concretizar-se
conhecimento. Designadamente, são já
através de missões de docentes do DEC.
várias as publicações internacionais que
Na sequência de alterações legais em
resultaram da presença de docentes em
Angola, o polo da UPRA do Lubango foi
Angola.
entretanto autonomizado enquanto
Instituto Superior Politécnico. Note-se Outra colaboração iniciada também no
que em Angola a diferença entre os
... retenho como aspeto marcante o contacto com os alunos, pela sua simInstitutos Superiores Politécnicos e as
patia,
empenho em aprender apesar de todos os sacrifícios pessoais e pelo
Universidades é apenas feita pelo núorgulho que demonstravam em serem alunos da Universidade de Coimbra,
mero de áreas de formação oferecidas.

“

Luis Neves, Diretor da FCTUC
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“

Colaboração com países Africanos
A formação de quadros locais é também um aspeto estratégico relevante
que potencia a continuidade futura das
ligações com a FCTUC.
O feedback tem sido altamente positivo
e a capacidade de resposta dos nossos
docentes determinante para o ancoramento destas colaborações, efetuadas
num ambiente de intensa concorrência
com outras instituições nacionais e internacionais. Deixo um forte agradecimento a todos os colegas que participaram neste vasto conjunto de ações pelo
excelente trabalho realizado.
Seria por conseguinte importante manter e, se possível, ampliar as colaborações existentes. A atual situação económica menos favorável em Angola, bem
como alguns obstáculos legais ligados à
acreditação dos cursos e ao Estatuto do
Estudante Internacional, trouxeram
recentemente dificuldades a algumas
das ações em curso, que esperamos
sejam superáveis. As novas possibilidades resultantes da parceria com a Universidade Aberta poderão ser uma via a
explorar em alguns destes casos. Mais

do que o enriquecedor contacto com
outras geografias e culturas, retenho
como aspeto marcante o contacto com
os alunos, pela sua simpatia, empenho
em aprender apesar de todos os sacrifícios pessoais (alguns havia que semanalmente se deslocavam de distância
de centenas de km para assistirem às
aulas) e pelo orgulho que demonstravam em serem alunos da Universidade
de Coimbra, o que faziam questão de
demonstrar através do uso frequente
dos símbolos da UC. A foto anexa, da
última cerimónia de entrega de diplo-

mas de Mestrado, demonstra a forma
criativa como foi desenvolvido um traje
académico para a ocasião, que combina
a tradição de Coimbra com a identidade
Angolana.

O DEC no Instituto Superior Politécnico Tundavala no Lubango

“

O ISPT aposta na elevação dos conhecimentos
científicos dos seus estudantes. A instituição procura reforçar e contribuir para uma formação sólida
e de qualidade dos estudantes para que futuramente possam apoiar o desenvolvimento do país…

“

Margarida Ventura, Diretora do ISPT

Alunos finalistas em Engenharia Civil, pelo ISPT
O ISPT tem sede na cidade do Lubango,
antiga Sá-da-Bandeira. Esta cidade do
sul de Angola teve, desde sempre, uma
forte tradição académica, sendo frequentemente conotada como a Coimbra de Angola. O campus do ISPT está
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situado
na zona do Tchitoco
(Humpata), a aproximadamente 5 km
do Lubango, a 2030 metros de altitude.
A licenciatura em Engenharia Civil do
ISPT arrancou em 2011 e carecia de

docentes qualificados que assegurassem o devido funcionamento de algumas disciplinas, designadamente as de
especialização inseridas nos 2 últimos
anos do curso.

Colaboração com países Africanos

A colaboração do DEC veio assim assegurar uma formação sólida e de qualidade dos estudantes, designadamente
nas disciplinas da área de estruturas,
com um papel igualmente ativo na reorganização do plano curricular do curso.
As primeiras missões decorreram em
maio de 2012 e foram asseguradas pelos Professores Sérgio Lopes e Adelino
Lopes.
Posteriormente foram vários os docentes do DEC que passaram pelo campus
do ISPT: Alfredo Dias, Carla Ferreira,
Helena Barros, João Negrão, Luís Lemos
e Paulo Providência. As primeiras edições das disciplinas de Teoria das Estruturas I e II, Dimensionamento de Estrudiferentes bases de preparação dos
turas, Betão Armado e Pré-Esforçado I e
alunos, os professores do DEC são unaII e Pontes I e II foram lecionadas por
nimes em reconhecer que o balanço
docentes do DEC da FCTUC.
global foi extremamente positivo. “Os
Em entrevista ao DEC Noticias, os Proprofessores ficaram muito melhor prefessores Sérgio Lopes e Adelino Lopes
parados para lidar com a realidade anreconheceram que partiram com espirigolana. Por parte do ISPT a colaboração
to de missão, mas que a estadia no Lucom a UC propicia aos seus alunos uma
bango se revelou extremamente gratifivantagem competitiva muito interescante. “Poder contar com a experiência
sante …”.
de professores com um vasto conhecimento e experiência é algo muito apre- Também a Diretora do ISPT considera
ciado
pelos alunos no
ISPT… que a colaboração correspondeu em
Surpreendeu-nos a infinita vontade de inteiro às expectativas iniciais. Defende
que o ISPT e a comunidade educativa,
aprender, por parte destes alunos.”
para além da componente letiva, têm
Apesar das dificuldades enfrentadas,
beneficiado por parte dos docentes do
seja em termos infraestruturais seja nas
DEC, entre outras, de opiniões, parece-

res, participação em provas públicas,
sem os quais teria sido muito difícil chegar ao final das licenciaturas com uma
componente de elevada qualidade. Esta
participação tem permitido ao ISPT beneficiar da experiência, quer docente,
quer científica de alto nível.
Em 2014 formou-se o primeiro aluno
deste curso. A qualidade da formação
tem vindo a ser reconhecida pelo tecido
empresarial Angolano, traduzido numa
procura crescente dos alunos desse
curso. Esta procura tem sido tão intensa
que os alunos finalistas não conseguem
resistir ao chamamento do mercado de
trabalho e poucos conseguem terminar
o curso no tempo previsto.

Instalações de apoio aos alunos e Professores do ISPT
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Colaboração com países Africanos
O Instituto Superior Politécnico de Tecnologias e Ciências

“

A UC tem sido um grande referencial no apoio incondicional para as áreas de
Informática e da Engenharia Civil. Temos observado uma disponibilidade permanente dos professores tanto no âmbito da lecionação de conteúdos em disciplinas profissionalizantes como na reestruturação do curso que está na fase de finalização
do primeiro ciclo formativo …

“

O ISPTEC, desde a sua criação como
instituição de ensino superior, que teve
como objeto construir saberes e conferir competências essenciais ao desenvolvimento do país. Para atingir esses
objetivos revelou-se necessário desenvolver parcerias com instituições com
reconhecimento internacional.
Desde Agosto de 2014 que o DEC colabora com o ISPTEC para prestação de
serviço docente no âmbito da Licenciatura em Engenharia Civil. Foi em 2002
que o ISPTEC iniciou a sua atividade
académica, enquanto instituição de ensino superior, localizada no universo das
empresas da Sonangol. Atualmente é
composta por dois departamentos: i) o
de Ciências Sociais Aplicadas, onde são
ministrados os cursos de Economia e de
Gestão e ii) o de Engenharias e Tecnologias, responsável pelos cursos de diversos ramos das engenharias (Civil, Química, Mecânica, Eletrotécnica, Informática
e Produção Industrial). É contudo previsível que, num curto prazo, a sua oferta
venha a ser alargada, nomeadamente às
áreas de Ambiente e de Geociências.

também de salientar as excelentes instalações laboratoriais do ISPTEC, dispondo de equipamentos de elevada qualidade (e quantidade), alguns deles em
fase de montagem e calibração. Tratando-se de uma instituição recente e em
franco desenvolvimento, o seu corpo
docente permanece em formação e
consolidação, o que justificou a celebração de um protocolo com a UC, para
apoio pedagógico, de forma a salvaguardar um ensino de qualidade, rigor e excelência. Essa colaboração tem-se materializado em deslocações de curta duração (1-3 semanas) a Luanda por parte
de diversos docentes da FEUC e da
FCTUC para formação do corpo docente
local. No caso da Engenharia Civil, essa
cooperação foi mais alargada, o que
justificou a presença do docente do
DEC, José Carlos Grazina, no ISPTEC,
durante a quase totalidade de um semestre letivo.

Entre as diferentes atividades desenvolvidas, coube ao docente a lecionação de
disciplinas das áreas de Estruturas e de
Geotecnia, a organização do plano do
As instalações são recentes e de muito curso e a definição dos programas das
boa qualidade com salas de aula, biblio- disciplinas, dando continuidade ao trateca e laboratórios bem equipados. É balho previamente desenvolvido no DEC
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pelo colega Jorge Almeida e Sousa. A
colaboração cobriu ainda a organização
do laboratório de geotecnia e na preparação de palestras temáticas.
O reconhecimento da qualidade do trabalho desenvolvido refletiu-se mais recentemente no alargamento da colaboração a outros docentes do DEC, das
áreas de especialidade em Geotecnia e
em Estruturas, com períodos de permanência que cobrem a globalidade dos
semestres letivos.
O ISPTEC pretende, nas próximas duas
décadas, constituir-se como uma instituição de ensino superior de referência
em África e, para tal, precisa consolidarse nas três componentes fundamentais
ensino-investigação-extensão, como os
pilares centrais de uma universidade
moderna. Com a consolidação do ensino, o ISPTEC deverá procurar ampliar as
parcerias com a UC no domínio dos projetos de investigação e de trabalhos
conjuntos, para além da formação de
recursos humanos especializados ao
nível do mestrado e do doutoramento.
Ao mesmo tempo dever-se-á consolidar
uma política de formação do corpo docente recorrendo à experiência da UC.

Colaboração com países Africanos

Em entrevista ao DEC Noticias, o Diretor
do ISPTEC, defende que a UC tem sido
um parceiro estratégico e o forte comprometimento dos professores se reflete numa permanente aumento da qualidade do ensino e aprendizagem. Complementa que os estudantes do ISPTEC
têm sido grandemente beneficiados
com estas ações e têm mantido um estado de ansiedade pela vinda dos professores pois querem viver a experiência
de quem faz universidade e, destas profissões a razão ou filosofia das suas vi-

das. Os resultados têm sido excelentes e práticas docentes e nos processos de
o grau de aceitação dos estudantes mui- aprendizagem. Pelo contrário, identifica
to além das expectativas iniciais.
a vontade crescente em aprender, por
Defende que existem laços que unem as parte dos estudantes. “Temos acompaculturas de Angola e de Portugal relacio- nhado os estudantes em sala de aula
nados com factos históricos, entre eles, com algumas reuniões esporádicas de
a língua Portuguesa. Além do mais, “nós reflexão e análise e observamos a realiAngolanos seguimos a escola Portugue- zação pessoal de cada um deles assim
sa e por maior que seja a distância geo- como a expectativa de poderem vir a
gráfica que separa os dois países, a cul- contribuir para o desenvolvimento do
tura une-nos e identifica-nos nas nossas país com todos os conhecimentos adquipráticas quotidianas”. Por essa razão ridos.”
não identifica quaisquer dificuldades nas

Cooperação com
a UniLúrio
Entre 29 de Setembro e 10 de Outubro decorreu a 1ª
missão do DEC na Faculdade de Engenharia da UniLurio
em Pemba. A mesma foi levada a cabo pelo Diretor do
DEC, Prof. Alvaro Seco, e integrou para além de um
conjunto de palestras técnicas integradas no curso de
licenciatura em Engenharia Civil, algumas sessões de
trabalho com os docentes e Diretor da Faculdade de
Engenharia (Prof. Elídio Tomás da Silva). Perspetivamse, num futuro próximo, a lecionação de disciplinas por

parte do corpo docente do DEC (Mecânica dos Solos II,
Física dos Edifícios e Materiais de Construção), complementada por outras ações fundamentais que fomentam a continuação, ajustamento e ampliação do âmbito da colaboração que agora se iniciou.
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PRÉMIOS, HOMENAGENS E OUTRAS DISTINÇÕES
Ricardo José da Silva Dias
Ex-aluno do MIEC da FCTUC, foi distinguido pela Ordem dos Engenheiros, com
o Melhor estágio 2014 de admissão ao colégio de Engenharia Civil pela Região
Centro e a nível Nacional. A cerimónia decorreu nas Caldas da Rainha, integrada na comemoração do Dia Nacional do Engenheiro 2015.

Mário Miguel dos Santos Azevedo
Ex-aluno do MIEA da FCTUC, foi distinguido pela Ordem dos Engenheiros com
o Melhor estágio de admissão à região centro pelo Colégio de Engenharia do
Ambiente. O prémio foi entregue pelo Bastonário em Cantanhede, durante o
XVII Encontro Nacional do Engenheiro 2015. O estágio decorreu na empresa
Tecnorém, Engenharia e Construções S.A., empresa onde trabalha desde 2011.

Luís Filipe Brandão Ferreira
O ex-aluno do DEC foi agraciado com o “Prémio de melhor estágio 2014”, pela
Ordem dos Engenheiros-Região Centro, na área da Engenharia Civil. O estágio
curricular foi dedicado ao trabalho levado a cabo no DEC enquanto bolseiro de
investigação no projeto QREN “ECOFACHADA – Desenvolvimento de Painéis de
Fachada em Betão Eco-Eficiente de Base Geopolimérica com Incorporação de
resíduos” desenvolvido pela empresa PRÉGAIA em co promoção com a Universidade de Coimbra. A cerimónia de entrega do prémio decorreu em Cantanhede, durante o XVII Encontro Regional do Engenheiro 2015.

Alunas do DEC premiadas no Concurso “Uma Onda EfS na
Formação da UC”
A 2ª Edição do concurso “Uma Onda EfS na Formação da UC” no âmbito do
Programa Campus Sustentável, premiou Laura Silva (2º lugar pelo trabalho de
avaliação do conforto térmico e da qualidade do ar interior nos edifícios A e B
do Instituto Pedro Nunes) ,Tânia Moreira (3º Lugar pelo estudo de metodologia para a etiquetagem energética de componentes de alvenaria) e Vanessa
Batista (Mensão Honrosa pelo projeto de reabilitação sustentável de análise
integrada de edifícios habitacionais da alta de Coimbra ), alunas do DEC a frequentarem o Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente .

Francisco Duarte
Francisco Duarte, aluno do Programa Doutoral em Sistemas de Transportes da
Universidade de Coimbra, foi o vencedor da primeira edição do Prémio Inovação Segurança Rodoviária 2016. O sistema VENEX é uma alternativa às Lombas
Redutoras de Velocidade. Francisco Duarte ganhou o 1.º Prémio Inovação no
valor de 10.000,00€ e ainda a oportunidade de divulgar o projeto junto de entidades/empresas de excelência na área da prevenção e segurança rodoviárias,
nacionais e/ou internacionais.
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18 de novembro 2016, Coimbra
http://citta-conference.fe.up.pt/

WINERCOST17 - The Int. Conference on Wind Energy Harvesting 2017

Encontros
Cientificos
no DEC

CITTA 9th Annual Conference on Planning Research

20 e 21 abril 2017, Coimbra
www.cmm.pt/WINERCOST17

fib Symposium 2016
21-23 novembro 2016, Cidade do Cabo, África do Sul
http://fibcapetown2016.com

Eurodyn 2017
10 a 13 setembro 2017, Roma, Itália
http://eurodyn2017.it

Transportation Research Board 96th Annual Meeting
8 a 12 janeiro 2017 , Washington D.C.
http://www.trb.org/AnnualMeeting/AnnualMeeting.aspx

14th ICUD - Int. Conf. on Urban Drainage*
10 a 15 setembro 2017, Praga, Republica Checa
http://www.icud2017.org

ACI Spring 2017 - Driving Concrete Technology
26 a 30 março 2017, Detroit, USA
https://www.concrete.org/events/conventions/
futureconventions.aspx
9th International Symposium on Geotechnical Aspects of
Underground Construction on Soft Ground
4 a 5 Abril 2017, São-Paulo, Brasil
http://www.is-saopaulo.com
SEI-ASCE Structures Congress 2017
6 a 8 Abril 2017, Denver, USA
http://www.structurescongress.org
International Congress on Transport Infrastructure and Systems
10 a 12 abril 2017, Roma, Itália
http://tisroma.aiit.it
Noise-Con 2017 – Noise Control: Improving the Quality of
Life*
12 a 14 junho 2017, Grand Rapids, Michigan, USA
http://noisecon17.inceusa.org
International Symposium EUROROCK 2017
21 e 22 junho 2017, Ostrava, República Checa
http://www.eurock2017.cz
8th Forum Acusticum 2017 with 173rd ASA Meeting*
25 a 29 junho 2017, Boston, Massachusetts, USA
http://acousticalsociety.org/content/acoustics-17-boston

Congress on Numerical Methods in Engineering*
3 a 5 julho 2017, Valência, Espanha
http://congress.cimne.com/cmn2017/eng/default.asp
37th IAHR World Congress, 2017
13 a 18 agosto 2017, Kuala Lumpur, Malásia
http://www.iahrworldcongress.org

19th Int. Conf. on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering
17 a 22 setembro 2017, Seoul, Coreia
www.icsmge2017.org
14th Int. Congress on Rock Mechanics
20 a 27 setembro 2019, Foz do Iguaçu, Brasil
mail: fontoura@puc-rio.br
fib Congress 2018 - Better-Smarter-Stronger*
6 a 12 Outubro 2018, Melbourn, Autrália
http://fibcongress2018.com
ACI Fall 2017 - Making Connections
15 a 19 Outubro 2017, Anaheim, USA
https://www.concrete.org/events/
conventions/futureconventions.aspx

Científicos

Simpósio de Acústica e Vibrações 2017*
3 fevereiro 2017, Coimbra, Portugal
www.acustica2017.uc.pt

EuroSteel 2017
13 a 15 setembro 2017, Copenhaga, Dinamarca
http://www.eurosteel2017.dk

Outros Encontros

World of Concrete 2017
16 a 20 janeiro 2017, Las Vegas, Nevada, USA
https://www.concrete.org/events/worldofconcrete.aspx

XI Cong. de Construção Metálica e Mista*
23 a 24 novembro 2017, iParque, Coimbra,
Portugal
www.cmm.pt/congresso11
9th International Conference on Physical Modelling in Geotechnics (ICPMG 2018)
17 a 20 julho 2018, London, UK
http://www.city.ac.uk/9th-internationalconference-physical-modelling-in-geotechnics
-2018
River Flow 2018*
5 a 8 setembro 2018, Lyon, França
https://riverflow2018.irstea.fr

(*) aberto período para receção de resumos
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A nova tradição
A ideia de tirar uma fotografia nas escadas do DEC, no dia da
defesa das provas de mestrado tem vindo a tornar-se um
hábito, cada vez mais seguido pelos alunos do MIEC e do
MIEA. Esse ritual que procura registar o momento representativo do “salto da vida de estudante para o mercado de trabalho” potencia ainda a partilha do momento nas redes sociais. As escadas do DEC são o local onde se inicia a vida académica (onde os doutores recebem os caloiros para a praxe) e
por sua vez, onde o ciclo se fecha. Este momento reúne as
pessoas que estiveram presentes no ato da defesa das provas
públicas, ou seja, os colegas, amigos, família e todos aqueles
que, de alguma forma, acompanharam e marcaram o aluno
ao longo do seu percurso académico.

A todos os novos mestres em Engenharia Civil e Engenharia do Ambiente, o DEC deseja um futuro
cheio de sucesso pessoal e profissional...
Mantenha-se sempre atualizado, faça-se amigo do Departamento de Engenharia Civil no facebook.
Aceda à página do DEC:

