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A inves gação cien ﬁca e, em par cular a par cipação em projetos de inves gação, representa uma das a vidades principais desenvolvidas pelo
corpo docente do DEC, pelo que foi elegido como tema principal deste número. São aqui apresentados alguns dos projetos de inves gação em curso,
evidenciando os obje vos, parceiros envolvidos e os resultados esperados.
Face ao elevado volume de projetos angariados, optou-se por limitar a
apresentação a um número reduzido de projetos cuja coordenação geral
está a cargo de docentes do DEC. Paralelamente, procurou-se cobrir de forma equita va as diversas áreas de especialização e as Unidades de Inves gação nas quais o DEC tem par cipação. Todos estes projetos envolvem a
colaboração ins tucional com en dades públicas, privadas, nacionais e estrangeiras, o que tem permi do consolidar e alargar signiﬁca vamente a
rede de contactos internacionais, seja com ins tuições congéneres de mérito reconhecido, seja com o tecido empresarial.
Importa sublinhar que existem atualmente em curso no DEC mais de duas
dezenas de projetos, com ﬁnanciamento aprovado no âmbito de diversos
programas, num montante global de ﬁnanciamento superior a 3 M€, para a
UC. Esses projetos têm ainda proporcionado a atribuição de bolsas de inves gação PhD ou Pos-Doc a diversos inves gadores, têm permi do aumentar a dimensão das equipas de inves gação e formar massa cri ca nas
diferentes áreas de especialização.
Este nível de a vidade cien ﬁca tem-se vindo a traduzir num elevado patamar de produ vidade, designadamente em termos de ar gos publicados
em revistas cien ﬁcas, indexadas à WoS – Thomson-Reuters (entre 80 a 100
ar gos anuais) e do número de doutoramentos concluídos (11).
O desempenho das equipas de inves gação, baseado em indicadores bibliométricos jus ﬁcou a manutenção, pelo terceiro ano consecu vo, dos cursos
de Engenharia Civil e de Engenharia do Ambiente, entre respe vamente os
150 e os 200 melhores cursos a nível mundial, no conceituado World University Rankings da Quacquarelli Symonds (QS).
Neste número, dá-se ainda con nuidade a um conjunto de informações
sobre as a vidades mais relevantes desenvolvidas no DEC, dando-se ainda
destaque a um conjunto de entrevistas a ex-alunos, que, pela sua a vidade
se têm vindo a destacar na sociedade.
Esperamos que este novo DECNo cias con nue a merecer a sua melhor
atenção e interesse, sendo que todos são convidados a colaborar através do
envio de informações/no cias para decno cias@dec.uc.pt.

Professor António Pedro

Integra a equipa de investigação do Imperial College
mitem o mizar as dimensões das
estacas.
Nesta nova fase do projeto tem-se
como obje vo principal estender
estas novas metodologias de dimensionamento a novos cenários
geotécnicos, considerando a possibilidade de estra ﬁcação do maciço
e da ocorrência de outros pos de
formações, procurando-se desta
forma tornar mais compe va esta
solução e contribuir para a diminuição da pegada ecológica associada
à u lização dos combus veis fósseis.
O Prof. António Pedro está, desde o
início de fevereiro deste ano, ao
abrigo de uma bolsa de pósdoutoramento, a integrar a equipa
de inves gação do Imperial College
de Londres no projeto de inves gação internacional “New design
method for oﬀshore wind turbine
monopiles”. O projeto, com a duração de 1 ano, surge no seguimento
do projeto PISA (Pile Soil Analysis) e
é liderado pela empresa DONG
Energy e pela organização Carbon
Trust (Oﬀshore Wind Accelerator
Programme), incluindo ainda outras
empresas do setor (que detêm em
conjunto cerca de 70% de todas as
explorações eólicas oﬀshore existentes no Reino Unido), a Universidade de Oxford e o Imperial College
de Londres, a ngindo com esta nova extensão um inves mento total
de cerca de 3,85 milhões de libras
(4,45 milhões de euros).
A u lização de estacas isoladas como fundação de torres eólicas é
uma solução tradicionalmente empregue em ambiente marinho, e

par cularmente no mar do Norte.
Este po de estruturas estão sujeitas a carregamentos laterais cíclicos, que provocam esforços ﬂetores
consideráveis no fuste das estacas.
Os métodos tradicionalmente u lizados no dimensionamento deste
po de estruturas baseiam-se na
u lização de modelos simples, onde
a reação do terreno é simulada recorrendo a molas que possuem
uma rigidez variável com o carregamento lateral imposto (curvas p-y).
Contudo, a calibração das curvas py depende de múl plos fatores
que, até à realização do projeto
PISA, não se encontravam ajustados à geometria, condições de carregamento e caracterís cas dos
maciços marinhos, levando a um
sobredimensionamento das fundações que tornava menos compe va este po de solução energé ca.
Com o projeto PISA foi possível,
através da u lização de modelos
numéricos complexos, validados
recorrendo a ensaios de campo à
escala real, calibrar novas curvas
para maciços homogéneos que per-

O contributo do Prof. António Pedro surge precisamente ao nível da
calibração de modelos cons tu vos
e da elaboração e interpretação dos
resultados provenientes dos novos
modelos numéricos tridimensionais, tendo sido selecionado dadas
as suas competências e vasta experiência na modelação numérica de
estruturas geotécnicas de elevada
complexidade.
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Viseu fez retrato coletivo do seu Centro Histórico
Raimundo Mendes da Silva
Coordenador Cien ﬁco “VISEU PATRIMÓNIO
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Viseu fez retrato coletivo de meio milhar de edifícios do seu
Centro Histórico
A Inicia va aconteceu no dia 19 de novembro de 2016. O registo fotográﬁco e caracterização técnica sumária foram realizados por 180 proﬁssionais e estudantes de todo o país.

demos conta no úl mo DEC No cias, Coordenador Cien ﬁco da primeira fase do Plano de Ação
“VISEU PATRIMÓNIO”.
O “FREEZE VISEU” cons tuiu um
instantâneo cole vo à escala do
Centro Histórico, de observação e
registo técnico e fotográﬁco da
“zona especial de proteção” da Sé
de Viseu, e simultaneamente um
momento de valorização social e
pública do património ediﬁcado do
coração do Centro Histórico da cidade.
O centro histórico de Viseu encheu-se de professores, proﬁssionais e
estudantes das áreas da engenharia, arquitetura e património para a
inicia va 'Freeze Viseu', que consisu num retrato cole vo de 470
edi cios. Cerca de 200 especialistas
de todo o país, divididos em grupos
de quatro a cinco pessoas, veram
de caracterizar 12 edi cios por grupo, o que resultou numa base de
dados riquíssima com 12 mil imagens e mais de 50 mil dados referentes aos edi cios. Essa recolha
vai ser tratada e será ú l para a

avaliação do estado de conservação do ediﬁcado e dos valores que
fazem a iden dade do Centro Histórico da cidade de Viseu.
A inicia va está integrada no projeto municipal “Viseu Património”,
voltado para a inves gação, proteção e valorização do património
cultural de Viseu, coordenado por
Raimundo Mendes da Silva a convite do Presidente da Câmara, Almeida Henriques, e desenvolvido em
parceria com o DEC-FCTUC. O Prof. .
Raimundo Mendes da Silva é, como

O “retrato” mul dimensional, que
registou aspetos diversos da traça e
da iden dade do ediﬁcado, permiu acolher diversas sensibilidades
académicas, incluindo vários cursos
da FCTUC, no que se revelou um
momento de convívio e par lha
inédito entre gerações, experiências proﬁssionais e vivências da
cidade.
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Congressos no DEC


Encontro Betão Estrutural 2016 decorreu em Coimbra

O Encontro Betão Estrutural 2016 foi
organizado pelo Grupo Português de
Betão Estrutural, GPBE, e pelo DEC, e
decorreu nas instalações deste Departamento de 2 a 4 de novembro
de 2016. Foi realizado pela primeira
vez em Coimbra, no seguimento aos
encontros anteriores realizados de 2
em 2 anos desde 1986. Este Encontro incluiu ainda a comemoração de
um marco de grande importância na

Manuel Pipa, contou ainda com a
presença do Diretor do DEC, Prof.
Álvaro Seco e do Diretor da FCTUC,
Prof. Luís Neves, em representação
da Universidade de Coimbra.
O Encontro, com cerca de 120 delegados, incluiu mais de uma centena
de presentações orais e 5 palestras
especiais de dis ntas personalidades
convidadas. Ainda incluído no Encontro, promoveu-se o Concurso do Pré-

sionada pelos Professores João Almeida e João Veludo.
Paralelamente ao Encontro, realizouse também um Curso sobre A Produção de Betão, com a par cipação dos
Engenheiros Arlindo Gonçalves, do
LNEC, e João Carlos Duarte, da APEB
e decorreu uma exposição técnica
com a par cipação de 4 empresas:
SENQUAL, COBA, PRETENSA e APEB.
O Encontro contou ainda com um

vida deste grupo, os 50 anos do
GPBE. Foi condecorado, com a Medalha de Mérito, o Engº José Manuel
Catarino, ex-presidente do IEP e expresidente do LNEC.
A Cerimónia de Abertura, para além
do Presidente da Comissão Organizadora, Prof. Sérgio Lopes e do Presidente da Comissão Cien ﬁca, Engº

mio Jovens Mestres, uma inicia va
patrocinada pela Secil e que vem
sendo promovida nos úl mos encontros. O Júri atribuiu o primeiro lugar
ao Engº Bernardo Catalão pela dissertação “Modelos de campo de tensões para betão estrutural. Aplicações ao projeto de reforço de fundações” , apresentada no IST e supervi-

Parceiro Média, a Revista Construção
Magazine.
O Encontro proporcionou excelentes
possibilidades de contacto e a permuta de experiências entre os vários
delegados, não só nas sessões técnicas, como também nos intervalos de
café, nos almoços e no Jantar do Encontro.
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Congressos no DEC


9th CITTA Annual Conference on Planning Research

No passado dia 18 de novembro de
2016 decorreu em Coimbra, nas
instalações do DEC, a 9th CITTA Annual Conference on Planning Research, a qual juntou cerca de 100
par cipantes. A conferência teve
como tema principal a avaliação
dos impactos económicos e sociais
resultantes da inves gação ao nível
do ordenamento do território, de
poli cas de ambiente e do planeamento/engenharia de transportes
A Conferência incluiu duas sessões
plenárias. A primeira contou como
oradores convidados, com o Professor Pierluigi Coppola, da Universida-

de de Roma, numa palestra dedicada aos Transportes e Logís ca em
Itália e com o Professor João. F. Bigo e (Programa MIT-Portugal) numa apresentação dedicada aos contributos da Inves gação para a Inovação e Empreendedorismo. A segunda sessão plenária contou com
a presença do Professor Paulo Ferrão (Presidente da Fundação para a
Ciência e Tecnologia - FCT) que
apresentou as novas perspe vas da
FCT para apoio à Inves gação, Desenvolvimento e Inovação em Portugal, seguida de uma mesa redonda, moderada pelo Professor do

DEC, António Pais Antunes, que juntou 9 representantes dos mais relevantes centros de inves gação na
área do Urbanismo e Transportes.
Adicionalmente, a conferência integrou três sessões paralelas, abertas
à comunidade académica, num total de 24 apresentações orais, onde
se deu a conhecer alguns dos trabalhos de inves gação em curso no
âmbito do CITTA, integrados em
programas de doutoramento, pósdoc ou Projectos de inves gação.
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Izel Issufo
Engenheiro Civil
Entrada no DEC: 2011/2012, Mestrado Integrado em Engenharia Civil, Especialização de Geotecnia

“Adoro Viajar...”

Porque escolheu o DEC para estudar?
Quando acabei o ensino secundário,
em Moçambique, pus a hipótese de
estudar em Portugal. Tinha que analisar, devidamente, três opções: UC,
FEUP e IST. A grande questão era
decidir-me entre Coimbra e Porto,
como primeira escolha. Depois de
analisar o ranking das Universidades
e, tendo em atenção a fama internacional de Coimbra, acabei por escolher em primeiro lugar a UC. O DEC,
para mim, representou a minha segunda casa. Era frequente a colaboração entre todas as partes envolvidas no processo de aprendizagem e o
espírito de camaradagem era uma
constante. Fiz muito amigos, desde
colegas a professores. O que sei hoje,
como engenheiro civil, devo-o ao
DEC.
Como surgiu e até onde o levou o
seu interesse em viajar?
O meu interesse em viajar levou-me
já a conhecer todos os con nentes
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(expeto Oceânia), e surgiu desde que
decidi estudar em Portugal. Foi essa
a minha primeira grande viagem, sair
de Moçambique para Portugal. Na
altura, apenas nha saído para países
vizinhos de Moçambique.
Comecei no meu segundo ano no
DEC quando decidi fazer o Interrail
durante aproximadamente um mês
(Portugal, Espanha, França, Suíça,
Áustria, Republica Checa, Alemanha,
Holanda, Bélgica e Inglaterra). Nas
férias de verão voltava, sempre, a
Moçambique. Preferia apanhar um
voo com escalas e, além de sair mais
barato, nha hipótese de conhecer
mais lugares! (Qatar, Emirados, Itália,
E ópia, Tanzânia). Geralmente, parava uma ou duas noites em cada lugar, o que me possibilitava sair e
apreciar outras vivências e culturas.
O ano mais marcante, foi o meu 4º
ano. Decidi fazer intercâmbio, no 1º
semestre, em Macau. A par r daí
visitei a China, Taiwan, Malásia, Tailândia, Cambójia, Vietnam e Laos. No
2º semestre fui estudar para o Brasil
onde viajei bastante. Passei, também, pela Argen na e Paraguai.

A minha viagem mais longa foi de
comboio, no Vietnam, de Ho Chi Min
para Hanói (cerca de 32h). De avião
foi a de Lisboa para Hong Kong (cerca
de 24h com escalas), e o meu recorde de voo mais longo foi de Washington para Johannesburg (16.5 horas
de voo, sem paragem).
O que há de melhor e de menos
bom nas viagens? Como seleciona o
destino e faz o planeamento? Viajar
é uma atividade enriquecedora, mas
dispendiosa … como gere essa questão?
O pior nas viagens é, apenas, o cansaço. Como exemplo, reﬁro a viajem
que ﬁz, na Ásia, com quarenta e cinco dias de duração e com a média de
três dias em cada cidade. Quando
regressava a casa só me apetecia ﬁcar uma semana no descanso… mas,
depois, o “bichinho” instalava-se,
outra vez, e começava logo a pensar
em mais viagens! Quanto ao planeamento uso, habitualmente, sites: Tripadvisor, Booking, Hostelworld, Trivago, etc… houve alturas que, também comprei livros como os da lonely planet ou da DK. Recomendo a

sua aquisição. Sempre geri da melhor forma a minha mesada, mas também, sempre que foi preciso, contei com o
apoio dos meus pais. No caso da Ásia, por exemplo, a viajem foi paga por mim graças ao trabalho part- me que
arranjei na Universidade de Macau e as poupanças que
fui acumulando durante a minha estadia naquele país,
pois o custo de vida em Macau era rela vamente mais
baixo que em Coimbra. Na América La na, a situação foi
semelhante à da Ásia, tendo trabalhado na Universidade
Federal de Minas Gerais.
Tem algum episódio marcante que queira partilhar? em
que medida esta atividade influencia a sua maneira de ser
e o seu desempenho no DEC?
As experiências mais chocantes e arrepiantes que ve foram, certamente, na Ásia, por serem culturas muito diferentes. O mais constrangedor foi comer cobras, baratas ou
escorpiões. Já a nível da adrenalina, foi a experiência de
conduzir na Tailândia e Vietnam ou apanhar o táxi-mota,
no centro do Vietnam, sem capacete.
Esta a vidade nunca afetou o meu desempenho no DEC,
pois apenas viajei durante as férias. As viagens realizadas
na Ásia e América La na efetuaram-se aquando dos Intercâmbios referidos e durante o período de cerca de três meses de férias. As diferenças de calendário escolar entre Macau e o Brasil possibilitaram estas deslocações.
Desde que terminou o curso, que oportunidades lhe têm
surgido? O que pensa vir a ser a sua vida profissional a
curto/médio prazo?
Depois de terminar o curso viajei pelo Canadá, onde passei
cerca de dois meses. Depois desse período ﬁz várias entrevistas de trabalho, nomeadamente para a Noruega, UK,
Brasil, África do Sul e Moçambique. Entretanto, desde dezembro que trabalho como freelance em Nacala, Moçambique. Enquanto aguardo os resultados dessas candidaturas,
estabeleci parcerias com algumas empresas portuguesas o
que me tem possibilitado a elaboração de projetos em diversas áreas da engenharia civil.
Nesta fase gostaria de trabalhar numa boa empresa mul nacional, de preferência fora de Moçambique, de modo a
consolidar os conhecimentos ob dos durante o curso.
Gostei muito da empresa norueguesa, Statoil, onde ve a
oportunidade de fazer uma entrevista presencial e entrar
em contacto com o mundo empresarial norueguês e,
principalmente, com o seu método de trabalho. De momento, espero o resultado da mesma. Caso seja aceite,
esta será a minha primeira opção dado que trabalhar numa das maiores empresas do mundo ligada as energias, é
sempre um privilégio. Teria a oportunidade de exercer na
área da minha especialização, geotecnia oﬀshore e
onshore e, quem sabe, não seria um incen vo para um
doutoramento no futuro próximo.
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Ângela Lemos
Engenheira de Estruturas na Pell Frischmann (Londres)
Entrada no DEC: 2010/2011, Mestrado Integrado em Engenharia Civil,
Especialização em Mecânica Estrutural

“Temos que estar bem com o que fazemos e
não ter medo da mudança...”
respondi: “Engenharia Civil em Coimbra”. O meu pai con nuou: “Sim
Escolheu Engenharia Civil como
ﬁlha. E mais?”. Eu olhei para a sua
primeira opção? porquê?
cara de admiração e respondi: “Mais
Sim, escolhi como primeira e única
nada!”. Os meus pais ﬁcaram peropção na verdade. No meu caso,
plexos.
escolher foi di cil no inicio do secundário, mas fácil no ﬁnal do mesTerminou o curso com uma das
mo. Inicialmente comecei o secunmelhores classificações de sempre
dário em artes. Pensava em seguir do DEC, sendo mesmo a mais alta
arquitetura. Após um período per- obtida por alguém do género femicebi que não pertencia ali. Decidi, nino. Quais as principais razões que
então, pedir transferência para o pode apontar que contribuíram
curso de ciências. Foi di cil no ini- para este excelente resultado?
cio, com a implementação dos exa- Quando comecei a Universidade
mes intermédios em 2008. Passei as nunca pensei que poderia ter o deférias do Natal a estudar para com- sempenho que ve. Nos primeiros
pensar toda a matéria perdida em exames ob ve boas classiﬁcações e
aulas que não nha frequentado. ﬁquei um pouco surpresa. Na altura
No entanto, todo este esforço inicial era bastante desorganizada. Perdia
valeu a pena quando percebi que cadernos nos autocarros, levava
nha tomado a decisão certa e que folhas soltas para as aulas, fazia
gostava daquilo que estudava. Isso é exercícios prá cos em folhas de raso mais importante! Temos que gos- cunho e, depois ou mesmo durante
tar sempre daquilo que estudamos a resolução, mandava as folhas para
e é fácil perceber. Basta sen r-nos o lixo. Se quisesse consultar o raciomo vados. Quando pedi transferên- cínio mais tarde, ou repe a o exercícia foi quando decidi que queria ir
para Engenharia Civil. Talvez por ter
percebido que gostava mesmo muito de sica e de matemá ca que são
na verdade os grandes alicerces de
Engenharia Civil e porque era a engenharia que mais se aproximava de
arquitetura. Nunca mais voltei a
pensar sobre o assunto. No ﬁnal do
secundário, quando foi preciso escolher o curso preenchi apenas a primeira opção: Engenharia Civil na
Universidade de Coimbra, deixando
todos os restantes espaços em branco. Nesse dia, quando cheguei a casa, o “professor Lemos” perguntoume: “O que escolheste?”. Ao que eu
9 | DEC No cias | 1º Trimestre 2017

cio ou ia ao lixo buscar, se é que era
possível encontrar alguma coisa nos
montes de papel que enchiam aquele caixote. Extremamente prá co
como se pode ver. Mas com o tempo, percebi que podia fazer mais.
Sen a-me mo vada. Comecei a precisar de ser organizada. Comecei a
usar dossiers nos quais fragmentava
cada cadeira em 4 subcapítulos:
apontamentos das aulas; resumos;
exercícios prá cos das cadeiras; e
exames resolvidos. No segundo ano
comecei a preparar estes dossiers
para a minha “aﬁlhada de praxe”. O
facto de estar a preparar as coisas
para o uso de outra pessoa também
me ajudou a ser mais metódica e
organizada. Passado algum tempo,
os apontamentos já não eram só
para a minha “aﬁlhada”, mas para
muitos outros colegas, conhecidos e
até desconhecidos da Universidade.
Penso que os ingredientes da receita para o meu sucesso foram, então,
mo vação, ambição, persistência,

Como imagina/desejaria que fosse
a sua vida profissional a curto/
médio prazo? No país ou no estrangeiro? num gabinete de projetos,
na produção, ou como investigadora (continuar para doutoramento)?

organização e uma atmosfera relaxante em casa e com os amigos.
Tudo isto aliado a muito trabalho já
que, por melhor que alguém seja,
nada se consegue sem muito trabalho. Também é importante dizer
que a vida social e as a vidades extracurriculares que ve, curso de
jazz e futebol feminino mais tarde,
sempre me ajudaram a aliviar o
stress dos estudos.

Perguntei todas essas questões a
mim mesma há um tempo atrás. Já
ve a oportunidade de trabalhar
como inves gadora na Universidade
de Coimbra durante um ano e foime oferecida a possibilidade de connuar para doutoramento. No entanto, acabei por desis r após concluída a parte curricular do doutoramento. Todos os meus estudos foram em Coimbra e sempre foi a cidade onde vivi. Por agora, decidi ir
trabalhar para uma empresa de projetos e consultoria em Inglaterra
(Londres), Pell Frischnann. Têm vários gabinetes e fazem projeto um
pouco por todo o mundo. Sinto que

vou aprender bastante com pessoas
experientes no campo da indústria.
A transferência de conhecimento é
uma constante. Um dia ele é-te
transmi do e tu esperas transmi -lo
a uma próxima geração. Quanto ao
doutoramento não ponho de parte
a hipótese de o fazer. Con nuo a
procurar. Penso, no entanto, que
esse é um passo que requer muita
reﬂexão e ponderação seguido de
uma mo vação forte. No meu caso,
não encontrei exatamente aquilo
que queria. O tema que nha não
me estava a dar mo vação suﬁciente e precisava de mudança. Decidi,
então, prosseguir para a indústria e
mudar-me para Londres. Acima de
tudo, temos que estar bem com o
que fazemos e não ter medo da mudança. Somos jovens e as escolhas
devem ser conscientes e não precipitadas.

De que forma o estágio que desenvolveu, no âmbito de um programa de mobilidade internacional, a marcou e influenciou no rumo profissional que seguiu.
Recomenda a participação dos atuais alunos em programas de mobilidade?
A minha experiência de Erasmus teve partes boas e
más. Boas porque gostei bastante do departamento de
LiÈge (Bélgica), os professores que me orientaram deram-me bastante apoio: um escritório para trabalhar e
grande disponibilidade para esclarecimentos. Adorei a
cerveja belga. Melhorei o meu Inglês, ﬁz amizades no
estrangeiro, sai da ro na de Coimbra. A parte nega va
de Erasmus esteve relacionada com o facto de ter escolhido viver nas residências de estudantes. Pensei que
ia conhecer mais estudantes de Erasmus e aproveitar
mais o ambiente académico mas a verdade é que mui-

tas das pessoas que viviam nas residências não
eram estudantes, o ambiente não era o melhor, as residências eram longe do
centro, não nha nenhum supermercado perto, não
havia transporte até tarde e consequentemente era
pouco económico sair à noite. A experiência vale sem
dúvida a pena, pode abrir horizontes, ajuda a fazer
contatos no estrangeiro e é uma experiência única.
Mas tem que ser devidamente programada. Coisa que
eu não ﬁz...
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Tatiana Sá Marques
Prémio melhor estágio 2016 da O.E. – Colégio de Engenharia Civil
Entrada no DEC: 2006/2007, Mestrado Integrado em Engenharia Civil,
Especialização em Mecânica estrutural

“Participar na equipa de projeto de barragens da Coba
foi um objetivo que felizmente consegui atingir...”
nharia feita em Portugal.
Qual foi a motivação que a fez escolher a Universidade de Coimbra
e o curso em Engenharia Civil?

Pode descrever de forma breve a
atividade desenvolvida no âmbito
do seu estágio, submetido à OE?

Sou natural de Coimbra e residi
sempre nesta cidade até ao início da
minha a vidade proﬁssional. O fascínio pela Academia, a excelência de
ensino que a ins tuição representa,
fez com que cedo aspirasse estudar
nesta universidade.
A opção pelo curso de Engenharia
Civil surgiu naturalmente com meu
deslumbramento precoce pelas
construções mais arrojadas, que
constantemente desaﬁam o Homem
à procura das soluções mais audazes
para vencer os grandes desaﬁos impostos tanto pela Natureza, como
pelas exigências da arquitetura moderna.

O meu estágio para a OE, desenvolvido no âmbito do projeto de estruturas especiais, designadamente
barragens e aproveitamentos hidroelétricos, consis u na realização de
projetos de estruturas metálicas, de
betão, estruturas hidráulicas e estruturas geotécnicas. Desenvolvi o
cálculo estrutural, preparação,
acompanhamento de peças desenhadas e escritas, e tarefas administra vas associadas aos respe vos
projetos de execução. Destaco pela
importância e dimensão os seguintes projetos em que par cipei: Projeto de Execução do A.H. de Ribeiradio-Ermida, em Portugal; Projeto de
Execução da Estrutura de Controlo
de Inundação do Rio Imboaçu, no
Brasil, e Projeto Base do A.H. de Caculo Cabaça, em Angola. Em todas
estas obras integrei equipas coesas
e experientes, permi ndo-me desenvolver capacidades de interação
proﬁssional, de organização, bem
como aprofundar os conhecimentos
de outras áreas através da par cipação em projetos estruturantes e
vitais para a economia dos países
des natários das obras: Portugal,
Brasil e Angola.

Como surgiu a oportunidade para
trabalhar na Coba?
As barragens e os Aproveitamentos
Hidráulicos sempre foram obras que
me despertaram uma enorme curiosidade, quer pela dimensão, quer
pela complexidade e envolvimento
de vastas equipas mul disciplinares.
A Coba é uma empresa a qual ambicionei integrar quando, durante o
curso, percebi que além de ser uma
das maiores referências mundiais no
projeto de barragens, um an go
docente do DEC-UC, o Professor
Laginha Seraﬁm, nha sido fundador dessa empresa. Par cipar na
equipa de projeto de barragens da
Coba foi um obje vo que felizmente
consegui a ngir. O grande número
de barragens espalhadas pelo mundo e projetadas pelo Prof. Laginha
Seraﬁm são exemplos vivos da qualidade e excelência exímia de Enge11 | DEC No cias | 1º Trimestre 2017

para o sucesso proﬁssional de qualquer aluno empenhado, e nunca
sen alguma lacuna na minha formação de base, quando comparado
com outros colegas formados noutras ins tuições. Além da minha
própria experiência, conheço proximamente outros casos de ex-alunos
de Coimbra, que vingaram noutros
países e as suas empresas empregadoras manifestam-se sa sfeitas com
o desempenho das suas funções.
Não obstante, existem algumas desvantagens que se prendem fundamentalmente pelo enquadramento
económico e geográﬁco de Coimbra:
a região centro encontra-se com
poucas oportunidades proﬁssionais,
com escassez de empresas compe vas no setor da Engenharia Civil e
da indústria. Este facto naturalmente inﬂuencia os alunos na altura de
escolher a escola onde pretendem
rar o curso de Engenharia Civil.
Em que Projetos relevantes já teve
oportunidade de participar desde
que terminou o seu curso?

Além dos projetos que desenvolvi
durante o estágio, e que citei anteriormente, ve ainda oportunidade
de fazer revisão de projeto de algumas obras hidráulicas e dimensionamento de viadutos, na Argélia, ao
serviço da Coba. Simultaneamente
tenho desenvolvido, em a vidade
liberal, outros projetos, nomeadaQuais lhe parecem ser as vantamente, projeto de reservatórios pagens e desvantagens competitivas
ra abastecimento de água, moradido curso de Engenharia do Civil da
FCTUC comparativamente aos dos as, estudos de viabilidade de aproveitamentos hidroelétricos para sisoutros concorrentes ao cargo que
temas de rega, etc., uma vez que
ocupa na Coba?
considero importante, para o cresciSinceramente, acredito que o curso mento proﬁssional de um engenheide Engenharia Civil da FCTUC pro- ro, a sua experiência o mais eclé ca
porciona as ferramentas necessárias possível.

imagens propriedade da Coba, Consultores de Engenharia e
Ambiente

O que representa o DEC para si,
ensino na proximidade da região
qual a sua visão sobre a vivência no que, ao contrário da UC, têm desenDEC?
volvido ações de promoção e divulPessoalmente, pelo facto de ser de gação dos seus cursos há mais temCoimbra, acredito que a minha vi- po e com maior expressão. Acredito
vência no DEC não foi tão marcante piamente que a UC, assim como
como terá sido para estudantes que qualquer ins tuição, empresa ou
vieram de outros locais do País. No en dade, necessita ser dinâmica e
entanto, creio que existe um núcleo acompanhar as necessidades do
de estudantes que dá apoio aos alu- mercado proﬁssional, sendo versá l
nos e os ins ga a par cipar nas dife- e adaptando os programas de ensirentes a vidades promovidas pelo no às exigências das empresas atuDEC. Da minha experiência pessoal, ais, com a mesma velocidade com
acho importante exis r inicia va do que os mercados mudam.
DEC em promover visitas de estudo A capacidade de desenvolvimento
a obras importantes em Portugal, de trabalho cien ﬁco de qualidade
de modo a es mular e mo var os na UC é indubitável, tanto nacional
alunos a serem empenhados duran- como internacionalmente, contudo,
te o seu percurso académico. É im- só será possível ser man da se a
portante exis r a ambição necessá- ins tuição for sustentável e, para
ria para serem bons proﬁssionais de isso, é necessário captar alunos e
Engenharia. Penso que este contac- ter capacidade de inseri-los posterito com as construções existentes ormente no mercado de trabalho.
permite ganhar sensibilidade com a
Usufruiu de um período de mobiliproﬁssão e perceber a importância dade na Pontifícia Universidade
e responsabilidade do nosso traba- Católica do Rio de Janeiro. De que
lho na sociedade civil.
forma essa experiencia influenciou
a sua formação e percurso profisNa sua opinião, qual é a imagem
sional? Que conselhos daria aos
que a Universidade de Coimbra
alunos que ponderam sair em motem no panorama universitário nabilidade?
cional e estrangeiro?
A minha experiência de mobilidade
A UC tem do diﬁculdade na captainternacional foi importante na meção de alunos, quer pelo paradigma
dida em que ve contacto com oueconómico depressivo nacional, e
tra realidade académica e proﬁssioque se revela ainda mais agravado
nal, desenvolvendo assim a minha
na Região Centro, conforme já referi
capacidade de adaptação a diferenanteriormente, quer também pela
tes contextos. Cada país tem uma
existência de outras ins tuições de

tradição na prá ca de engenharia e
regulamentação próprias e, como
tal, é crucial um engenheiro ser versá l e ter a capacidade de adaptação necessária para desenvolver a
sua prá ca em qualquer parte do
mundo, respeitando as normas vigentes no país onde decorre a obra
e ainda, adaptando as suas soluções
à realidade da local. No panorama
mundial atual, as empresas necessitam de ser compe vas a nível global, pelo que o seu mercado, outrora limitado ao contexto nacional,
passou a ser o mundo. Por todas
estas razões, recomendo vivamente
uma experiência internacional como
um primeiro contacto com um contexto dis nto, ainda que limitado
pelo âmbito académico.
Pondera a hipótese de prosseguir
para doutoramento?
Na minha ó ca, qualquer engenheiro, ao longo da sua vida prá ca de
engenharia, necessita estudar con nuadamente e acompanhar o desenvolvimento tecnológico da sua
proﬁssão, já que as tecnologias são
mutáveis ao longo do tempo. Como
tal, sendo o estudo uma necessidade intrínseca ao exercício da minha
proﬁssão, se algum dia necessitar de
aprofundar conhecimentos mais
especíﬁcos numa determinada área,
o doutoramento será certamente
uma hipótese a ter em consideração.
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Clarisse Carneiro
Engenheira do Ambiente - Júnior | PROCESL, Grupo Quadrante
Entrada no DEC: 2010/2011, Mestrado Integrado em Eng.ª do Ambiente,
Especialização em Território e Gestão do Ambiente

“Não trocava o ensino que obtive no DEC por nenhum outro...”
biente estudan l - a Associação Académica de Coimbra é a academia
Porquê optou por estudar no DEC? mais reivindica va do país, bem coNão trocava o ensino que ob ve no mo uma das mais eclé cas e ricas
DEC por nenhum outro. Se se com- aos níveis despor vo e cultural.
parar a estrutura curricular dos curO que sentiu ao longo do seu persos de engenharia do ambiente discurso?
poníveis no território nacional, é
possível observar que todos são mui- Por simplicidade de linguagem, acho
to semelhantes entre si, havendo que cada um dos 5 anos que cons apenas pequenas variações que não tuem o curso pode ser resumido nuamontam a algo substancial. Assim ma só frase: O primeiro é intenso,
sendo, o que torna o curso de Enge- mal se dá pelo seu passar; No segunnharia do Ambiente no DEC-UC tão do ocupamo-nos com a receção e
integração dos novos estudantes,
especial?
Mais do que formar engenheiros, o ainda sem bem perceber o que estuDEC - e a universidade na qual está damos efe vamente; No terceiro
integrado - forma pessoas. Torna-se começamos a ques onar qual o indi cil avaliar o valor que tal tem na tuito do nosso objeto de estudo; No
ponderação da escolha da alma ma- quarto as peças começam a encaiter. A meu ver, e conhecendo apenas xar-se e percebemos que o que nos
superﬁcialmente outras ins tuições foi ensinado até tem algum propóside ensino superior, são algumas as to (sem no entanto deixar de se sencondições que fazem da aprendiza- r o exaspero do término de uma
gem no DEC excecional: a abertura licenciatura e achar que não fazeque existe entre o aluno e o profes- mos a mínima ideia do que é ser ensor para a discussão de problemas genheira do ambiente); Ao ﬁm de 5
de foro académico (e não só), a anos sen mos que esta etapa da
qualidade do ensino com um qua- vida tem de terminar e que havia
dro docente de referência, e o am- muita coisa que teríamos feito dife-
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rente (tal como no ﬁnal de cada semestre, mas desta vez é diferente,
não haverá um próximo ano). O que
vem a seguir ao concluir o curso é
uma incógnita, muito devido à falta
de contacto com ex-colegas e com
en dades empregadoras.
Paralelamente ao curso, que outras
atividades desenvolveu?
Durante grande parte do curso fui
atleta de hóquei em pa ns, tendo
inclusive representado a Associação
Académica e Coimbra. Para além de
a vidades despor vas, também integrei o Núcleo de Estudantes de
Engenharia do Ambiente (NEEA/
AAC).
Foi, em grande parte, graças a estas
a vidades que me tornei mais disciplinada, caracterís ca que considero
importante para trabalhar.
Deixe aqui alguns conselhos aos
atuais alunos?
(i) Ques onem e tentem compreender tudo: desenvolver um pensamento crí co é essencial, é isso que
fará de vós melhores engenheiros!
(ii) Há tempo para tudo, é preciso é
saber geri-lo; (iii) Façam estágios
durante as férias de verão - assim
ﬁcarão a perceber o que gostam, ou
não, e para onde querem direcionar
o vosso percurso; (iv) Tirem par do
do que a AAC vos pode oferecer
(secções despor vas, secções culturais, núcleos de estudantes e a vidades de voluntariado); v) É importante saber o que se quer, sendo que
isso pode passar por não frequentar
Engª do Ambiente.

so nos fornece são as ferramentas
mentais que nos permitem con nuar a crescer e evoluir. Desde que
comecei a trabalhar nunca sen que
um assunto me era completamente
estranho; não era perita, não obstante, nha bases sobre o tema, o
que me deixou muito confortável no
A meu ver, não é o que temos, onde ambiente de trabalho. É minha conestamos, ou o que fazemos que nos vicção que o curso proporciona o
torna felizes ou infelizes, é o que conhecimento necessário para copensamos sobre isso. Sei que nem meçar a carreira. Mas isso é algo
sempre as nossas circunstâncias nos que só se ﬁca a saber depois de espermitem fazer o que nos faz feliz, tarmos a trabalhar, até então é
mas saber o que queremos é um completamente normal sen rmobom início; (vi) Comecem a procurar nos à deriva.
trabalho pouco antes de terminarem o curso, os processos de recru- O que faz um engenheiro do ambitamento são morosos. Eu, por ente?
exemplo, demorei um mês a ter resposta ao meu CV (o que até foi rápido), mas, como entreguei antes de
terminar o meu percurso académico, coincidiu com a altura exata em
que ﬁquei disponível para trabalhar;
(v) Encontrar trabalho é também
uma questão de sorte, sendo que a
sorte é onde a oportunidade e a
preparação (a nossa) se intersectam. Eu ve sorte; (vi) Não se esqueçam que o propósito da engenharia é fazer pelo bem comum da
sociedade, é este o mo vo pelo
qual trabalhamos neste ramo.

Como o curso tem um plano curricular muito abrangente há uma versalidade na área de trabalho. Há
quem enverede por se tornar especialista numa só área (resíduos,
água, eﬂuentes, ruído, qualidade do
ar, fauna e ﬂora ou gestão ambiental), havendo, no entanto, trabalhos
que nos obrigam a saber um pouco
de tudo. Eu, por exemplo, trabalho
numa consultoria de engenharia,
com uma divisão inteiramente dedicada ao ambiente e alterações climá cas. Até ao momento já es ve
envolvida em planos de gestão de
bacia hidrográﬁca, cálculo de pegaO curso permite uma boa prepara- da de carbono, estudo de impacte
ção para um percurso profissional
ambiental de uma indústria mineira,
de sucesso ?
e auditoria ambiental a empresas de
Ter um curso não implica que sai- gestão de resíduos.
bamos tudo, muito pelo contrário! Há quem diga que somos uns
Vamos con nuar a aprender a nossa “chatos”, pois à mínima preocupavida toda. E isso é bom. O que o cur- ção ambiental podemos imobilizar

uma obra. Mas o que escapa à perceção da maioria dos agentes que
lida com Engenheiros do Ambiente,
é que não basta fazer a obra, é preciso parar para pensar nas condições daquele local, na população
daquele local…
Tudo na natureza tem um ciclo e é
preciso perceber como é que este
vai ser afetado com a implementação de alterações, tal como é preciso pensar a longo prazo e não somente no imediato. Só assim se percebem os verdadeiros impactes e, a
par r destes, é possível delinear
medidas para os minimizar. Muito
do nosso trabalho é preven vo, daí
ser uma proﬁssão com pouca visibilidade.
Como alumni, que aspetos considera que devem ser melhorados?
Como em tudo, há sempre algo que
pode ser melhorado. Do meu ponto
de vista: (i) É fulcral melhorar a ligação ao mercado de trabalho! (ii)
Nem todas as pessoas gostam de
fazer inves gação, é preciso oferecer alterna vas aos alunos no que
toca à realização de dissertações.
É preciso ter noção que qualquer
melhoria já será para o próximo colega que virá e não para nós, no entanto isso não nos deve impedir de
sugerir alterações. É um dever para
com a nossa proﬁssão – e, portanto,
para com a sociedade civil – garan r
a melhoria con nuada dos serviços
e dos proﬁssionais que são, em
grande medida, promotores de um
futuro mais equilibrado.
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VISITAS DE ESTUDO



Edifícios de habitação e comércio, em construção
Coimbra

A visita de estudo a dois edi cios em
construção, no dia 17/11/2016, des nouse aos alunos da disciplina de Tecnologia
das Construção, do MIEC. Os dois edi cios, de arquitetura semelhante, fazem
parte do mesmo empreendimento, encontrando-se um com a estrutura em betão armado concluída, atualmente em
fase de execução de alvenarias e de arranque das instalações técnicas, e o segundo em fase inicial da execução da estrutura, igualmente em betão armado.
Antes do visita à obra foi realizada uma



apresentação geral do empreendimento,
explicado o processo constru vo e mostradas fotograﬁas das fases anteriores de
construção, nomeadamente das fundações, com estacas moldadas in situ e maciços de amarração, e do arranque da estrutura. Os edi cios apresentam uma cave comum, des nada essencialmente a
estacionamento, um piso 0 de duplo pédireito, des nado a habitação e comércio,
e seis pisos superiores, des nados a habitação (com a generalidade das frações de
grande dimensão e algumas em duplex).

Instituto Português do Mar e da Atmosfera e LNEC

No passado dia 30/11/2016 os alunos do perﬁl de Mecânica Estrutural efetuaram uma visita técnica ao Ins tuto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e ao Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) no âmbito
da disciplina de Dinâmica e Dimensionamento Sísmico.
No IPMA foram recebidos no departamento de Geo si-
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ca onde veram contacto com o sistema de vigilância e
alerta sísmico. No LNEC o principal obje vo da visita foi
o Núcleo de Engenharia Sísmica e Dinâmica de Estruturas tendo ainda visitado o departamento de barragens
e o departamento de estruturas.



ETA da Boavista — Coimbra

No âmbito da disciplina de Sistemas de Abastecimento e Drenagem de Água, do MIEA, no dia 12/12/2016, os alunos visitaram a
ETA da Boavista, da empresa Águas do Centro Litoral. Nesta visita
os par cipantes foram recebidos e guiados pela Eng Catarina Figueiredo, que atualmente também é aluna do DEC, no Mestrado
em Gestão Sustentável do Ciclo Urbano da Água.



O Feliz Metalomecânica S.A. — Braga

A visita de estudo decorreu dia 06/12/2016 , no âmbito das disciplinas de Estruturas Metálicas II – alunos da área da especialização em
Mecânica Estrutural do MIEC e Projeto de Edi cios – alunos do Programa Doutoral em Construção Metálica e Mista. Procurou-se dar
aos alunos uma visão global e integrada do processo de fabrico de
estruturas metálicas, desde a receção de materiais e preparação de
obra, passando pelo corte, furação, soldadura, aparafusamento e
tratamento superﬁcial, até à sua expedição para a obra.


Linha do Norte — Alfarelos

Visita de estudo efetuada dia 30/11/2016 às obras a decorrer na Linha do Norte junto a Alfarelos a cargo da empresa Infraestruturas de
Portugal. A visita de estudo foi integrada no âmbito da disciplina de
Introdução à Engenharia do Ambiente do MIEA. O obje vo principal
foi proporcionar aos alunos um contato direto, em ambiente real,
com possíveis áreas de atuação proﬁssional para um engenheiro do ambiente. Na visita de estudo, os alunos foram
acompanhados por dois engenheiros do ambiente com intervenção direta nas obras em curso, um do lado do dono de
obra e outro do lado do empreiteiro. O engenheiro do ambiente do lado do dono de obra focou a sua intervenção no planeamento prévio das obras e no acompanhamento da empreitada, de modo a que os aspetos ambientais sejam devidamente acautelados. O engenheiro do ambiente do lado do empreiteiro fez uma descrição pormenorizada sobre as principais
questões que devem ser observadas no decurso das obras,
com especial destaque para a gestão dos resíduos e ruído.
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PROJECTOS DE INVESTIGAÇÃO

INNOVIP - Painéis de isolamento a vácuo inovadores e multifuncionais para uso no sector dos edifícios
Investigador responsável: Nuno Simões
Acordo nº : 723441
Duração: 01/10/2016 a 30/09/2019
Entidade Financiadora: Programa de investigação e inovação Horizonte 2020
Montante financiado: 4 982 505€ (Global)
Parceiros: FIW Muenchen (Coord.), va-Q-tec, HANITA coatings, Nordisk Perlite ApS, TECNAN, SOPREMA, MOTOSTAL, Laboratoire National de métrologie et d'Essais (LNE), Fraunhofer Institute for Process Engineering and Packaging, Oxford Brookes

O INNOVIP é um projeto europeu
que se centra no desenvolvimento
de um material de isolamento altamente eﬁciente e mul funcional
para uso em edi cios. O obje vo do
projeto é de avançar o desenvolvimento de painéis de isolamento a
vácuo (Vacuum Insulated Panels VIP) para o sector dos edi cios. Os
painéis INNOVIP serão versáteis,
mais fáceis de produzir e de aplicar,
e apresentarão melhoria das suas
propriedades ao longo do tempo.

corporação de novos materiais, juntamente com a u lização de uma
película de barreira contra gases
com uma boa relação custo/
eﬁcácia. Adicionalmente, este novo
produto apresentará um desempenho higrotérmico melhorado.
Esta solução conduzirá a um avanço
na eﬁciência energé ca, tanto para a
construção de novos edi cios como
para reabilitação de edi cios existentes. Este produto poderá servir inúmeras aplicações (paredes, coberturas, pavimentos, interna e externa) e
é par cularmente relevante em
áreas da envolvente onde a relação
entre espessura de isolamento e o
seu desempenho de importância
extrema.

O ITeCons faz parte de um consórcio de 12 parceiros internacionais
que par lham a visão de introduzir
uma solução inovadora de painéis
VIP no mercado. Os painéis INNOVIP apresentarão um custo inferior
por via da redução da densidade do
Mais informações: h p://innovipmaterial do núcleo o através da inh2020.eu/
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GRLF - Conceção e caracterização de coberturas verdes e fachadas vivas
construídas com sistemas estruturados em cortiça natural expandida
investigador responsável: António José Barreto Tadeu
Referência: POCI-01-0145-FEDER-016852
Duração: 01-06-2016 a 31/08/2018
Entidade Financiadora: FCT, programa Compete 2020
Montante financiado: 156.996,00€
Parceiros: Universidade de Coimbra, ANQIP e Neoturf

Resumo

Principais objetivos

A implementação de coberturas verdes e fachadas vivas
(GRLF) tem vindo a ser apontada como uma das soluções capaz de mi gar e adaptar o parque ediﬁcado aos
principais problemas que as cidades europeias enfrentam.

1. Conceção de sistemas GRLF construídos com sis-

Neste projeto pretende-se desenvolver sistemas de coberturas verdes e fachadas vivas (GRLF) que façam uso
da cor ça natural expandida para a conceção das camadas interiores destes sistemas. Com a incorporação de
cor ça natural expandida no sistema pretende-se melhorar o desempenho ambiental e energé co destas
pologias conduzindo a soluções menos impactantes do
ponto de vista ambiental. A u lização da cor ça expandida deve garan r o isolamento térmico e a durabilidade pretendidos, bem como, respeitar todos os requisitos funcionais impostos a estas soluções.

temas estruturados em cor ça natural expandida;
2. Aplicação de uma nova abordagem experimental
no estudo dos sistemas GRLF;
3. Desenvolvimento e implementação de modelos
numéricos para simular o escoamento hidráulico e o
comportamento higrotérmico e acús co do sistema;
4. Deﬁnição de regras gerais para a aplicação dos
sistemas GRLF.

DEC No cias | 1º Trimestre 2017 | 18

OPTIMIZEDWOOD
Optimização de recursos florestais na
construção

O principal obje vo deste projeto é
desenvolver e validar, um produto derivado de madeira para aplicação estrutural com diversas funcionalidades inovadoras.
Pretende-se desenvolver este projeto
através da copromoção entre quatro
en dades dis ntas: o promotor líder, a
empresa Pedrosa e Irmãos (P&I), e os
copromotores de inves gação fundamental e aplicada, Universidade de
Coimbra (UC), o Centro de Inovação e
Competências da Floresta (SerQ) e o
Ins tuto Politécnico de Leiria (IPLeiria).
O produto a desenvolver será inovador
sob várias perspe vas, nomeadamente: o mização de
performances estruturais e não estruturais do próprio painel, possibilidade
de melhoria de blindagem eletromagné ca, uso mais racional de matériasprimas e valorização de espécies de
madeira nacionais. A inves gação incluirá ainda o desenvolvimento de técnicas de ligação entre os próprios pai-
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Investigador Principal: Alfredo Dias
Referência: POCI-01-0247-FEDER-017867
Montante Financiado: Total - 465 615€ UC - 198 134€ SerQ 32.638,86
Entidade Financiadora: Fundo Europeu de Desenvolvimento
Regional através P2020
Parceiros: UC, SerQ, Empresa Pedrosa e Irmãos, IPLEI

néis mas também a compa bilização
destes com a construção existente.
O a ngir dos obje vos pressupõe, necessariamente, o recurso a um conjunto de metodologias complementares
entre si tais como análise documental,
simulação numérica, análise experimental e produção industrial.
Esta proposta de inves gação baseia-se
numa equipa mul disciplinar que tem
fortes competências reconhecidas nas
áreas crí cas do projeto, a saber: o
desempenho mecânico de produtos de
madeira e respe vas construções, comportamento térmico, comportamento
acús co, blindagem eletromagné ca,
análise de sustentabilidade de produtos de madeira e respe vas construções, dimensionamento e execução de
estruturas de madeira maciça e seleção/classiﬁcação e processamento de
madeira. Os parceiros deste projeto
dispõem igualmente acesso a uma ampla gama de equipamentos e instalações que serão essenciais na inves gação.

QUICS - Quantifying Uncertainty in Integrated Catchment Studies
Investigador principal: Rita Carvalho
Acordo nº 607000.
Referência: FP7-PEOPLE-2013
Periodo: 2014-2018
Entidade financiada: European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration
Montante Financiamento: 121000 euros,
Parceiros: University Of Bradford, United Kingdom; The University Of Sheffield, United Kingdom; University Of
Bristol, United Kingdom; Technische Universiteit Delft, the Netherlands; Halcrow Group Limited, United Kingdom;
Wageningen Universiteit, the Netherlands; Justus-Liebig-Universitaet Giessen, Germany; Universidade De Coimbra, Portugal; Centre De Recherche Public Henri Tudor, Luxembourg; Eidgenoessische Anstalt Fur Wasserversorgung Abwasserreinigung Und Gewaesserschut, Switzerland

QUICS é um projeto ﬁnanciado pela Comissão Europeia no âmbito do FP7 e das
ações Marie Curie Initial Training
Network (ITN) com a duração de 4 anos
e com início a 1 de junho de 2014.

O obje vo geral do QUICS é proporcionar
níveis elevados de formação e realizar
inves gação, a ﬁm de levar a implementação da Dire va-Quadro Água (DQA)
para o próximo nível, melhorando a gestão da qualidade da água, avaliando a
incerteza das previsões da qualidade da
água num modelo de gestão integrada
da bacia hidrográﬁca. Pretende-se formar proﬁssionais com conhecimentos ao
nível de processos de qualidade da água,
questões de incerteza e conhecimento
de estratégias de tomada de decisão
apropriadas para ingressarem em ins tuições académicas de inves gação e
serviços de água ou outros órgãos públicos. O projeto emprega 12 alunos de
doutoramento e 4 pós-doutoramento.
Em Coimbra, temos o aluno de doutora-

senvolve trabalho com o tema
“Análise do comportamento qualitavo e quan ta vo da água em estruturas hidráulicas de sistemas de drenagem urbana e a incerteza na sua
modelação” sob orientação da Profª.
Rita Carvalho (UC) e do Dr. Jorge Leandro (TUM). Tivemos recentemente
durante 2 meses o aluno Manoranjan
Muthusamy que desenvolve doutoramento na Universidade de Sheﬃeld e
que esteve a realizar testes experimentais para a determinação de sedimentos arrastados por diferentes
eventos de precipitação.

O QUICS ITN é liderado pela Universidade de Sheﬃeld (Prof. Alma Schellart) e o
consórcio é cons tuído por 9 parceiros
que são universidades, ins tutos de inves gação e empresas comerciais, incluindo além da Universidade de Sheﬃeld,
as Universidades de Giessen, de Coimbra, de Wageningen, Bristol, Técnica de
Del , os ins tutos EAWAG,e LIST e as
empresas CH2M, Waterways. O projeto
também inclui 7 parceiros associados
que estão envolvidos na formação e no
Mais informação:
acolhimento de inves gadores em curtas
h ps://www.sheﬃeld.ac.uk/quics
durações como por exemplo o CTGA,
mento Md Nazmul Azim Beg que deWi eveen+Bos, RTC4Water e Aquaﬁn.
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HIRT – “Modelling surface hydrologic processes based on infrared thermography at local and field scales”
Investigador Principal: João Luís Mendes Pedroso de Lima
Referência: PTDC/ECM-HID/4259/2014 – POCI-01- 0145-FEDER- 016668
Entidade Financiadora: FCT - Foundation for Science and Technology, Portugal, and FEDER.
Montante financiado: 155 000 euros (só FCTUC/MARE)

Este projeto espera demonstrar o potencial da termograﬁa de infravermelho para, indiretamente, realizar
uma es ma va quan ta va de vários processos hidrológicos (e.g. mapear a inﬁltração da água no solo,
iden ﬁcar macroporos, es mar velocidades de escoamento superﬁcial, deﬁnir estratégias de amostragem,
iden ﬁcar fontes de água, zonas de acumulação de
águas ou mesmo conec vidade, e monitorizar a evapotranspiração da vegetação).

21 | DEC No cias | 1º Trimestre 2017

A deﬁnição de protocolos para a avaliação de vários
processos hidrológicos através da termograﬁa e o desenvolvimento de trabalho experimental à escala agrícola, são duas grandes inovações deste projeto. Ao
aplicar a termograﬁa e, simultaneamente, monitorizar
o solo, as condições atmosféricas e as culturas através
de métodos convencionais, construir-se-á uma base de
dados (a par r de medições locais, por via aérea e por
satélite) que será a base de validação dos modelos
numéricos, a diversas escalas espaciais.

CENTAUR - Cost Effective Neural Technique
for Alleviation of Urban Flood Risk
Coordenação na UC: Nuno E. Simões e Alfeu Sá Marques

Consórcio internacional, liderado pela Universidade de Sheffield,
Acordo nº : 641931,
Entidade Finaciadora: European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme
Parceiros académicos: Universidade de Sheffield (RU), EAWAG -Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology (Suiça), Universidade de Coimbra (Portugal)
Parceiros Industriais: Águas de Coimbra (Portugal), EMS – Environmental Monitoring Solutions (RU),
Veolia (RU e França), Steinhardt (Alemanha).

Montante Financiado: 3 532 121€25 (global) | 351 847€50 (UC)

Simulação computacional de inundação urbana
O projeto visa fornecer um sistema de controlo de caudal
autónomo, inovador, económico e local para reduzir o risco
de inundação urbana. CENTAUR é um acrónimo de: Cost
Eﬀec ve Neural Technique for Allevia on of Urban Flood
Risk - Técnica eﬁcaz de baixo custo para reduzir o risco de
inundação urbana.
Os projetos de Controlo em Tempo Real (RTC) tradicionais
são sistemas de grande escala baseados em redes de drenagem inteiras. Estes sistemas são caracterizados por complexas redes de sensores, ligadas a sistemas de controlo centralizados, controlados por ferramentas de modelação hidrodinâmica calibradas e alimentados pela medições de precipi-

Medição de caudal e nível de água
tação. Tais sistemas são caros (isto é, vários milhões de euros) e complexos de instalar e operar.
O CENTAUR pretende ser um sistema de RTC barato, descentralizado e autónomo (autoaprendizagem). Sendo de
baixo custo e com infraestrutura mínima pode ser instalado
gradualmente em sistemas para lidar com locais de alto risco de inundação e assim permi r que as empresas de água e
as autoridades locais adotem uma abordagem adapta va
para gestão de risco de inundação nas suas áreas.
Mais informações: h p://sheﬃeld.ac.uk/centaur

Cheia em Coimbra, (imagem do Diário de Coimbra)
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LEAP- Legacies of Agricultural Pollutants—Integrated Assessment of Biophysical and Socioeconomic Controls on Water Quality in Agroecosystems
Investigador Responsável: Maria da Conceição Cunha
Data de início:1/3/2017
Entidade Financiadora: WATER JOINT PROGRAMMING INITIATIVE (JPI)-WATER CHALLENGES
FOR A CHANGING WORLD, ERA-NET COFUND WATERWORKS 2015.
Montante Financiado: €92.458,00 (UC)
Paises parceiros: Canada, Denmark, Portugal, Sweden

Nos úl mos 100 anos, veriﬁcou-se um aumento de mais de
três vezes na população mundial, acompanhado por mudanças massivas no uso do solo e na intensiﬁcação agrícola para
assegurar um suprimento alimentar adequado. As a vidades
humanas têm assim vindo a acelerar de forma signiﬁca va a
poluição das águas subterrâneas, problemas de eutroﬁzação,

toxicidade aquifer e contaminação da água potável. É assim
fundamental desenvolver polí cas ambientais e estratégias
sustentáveis de gestão eﬁciente ds recursos hídricos em espaços com grande a vidade agrícola de forma a garan r simultaneamente a água e o fornecimento de alimentos para as
gerações vindouras.

FREEDAM RFCS – Free from damage connections
Referência: SEP-210200020
Periodo: 2015-2018
Entidade Financiadora: Comissão Europeia
Montante Financiado: 251 812 € (UC)
Parceiros: University of Salerno, Italy (coord.); University of Liege, Belgium; University of Naples, Italy; FIP Industriale, Italy; University of Coimbra, Portugal; O FELIZ, Portugal

O projeto proposto tem como principal
obje vo o desenvolvimento de uma
nova pologia de ligações viga-coluna
capazes de, quando solicitadas por
ações sísmicas, não sofrerem quaisquer
danos nos elementos estruturais (“Free
From Damage Connec ons”). Para tal,
este po de ligações está equipado
com amortecedores (fric on dampers)
ao nível do banzo inferior da viga, constuindo assim a componente dissipa va da ligação responsável pela dissipação da energia introduzida pela ação
sísmica à estrutura. A resistência desta
componente é calibrada a par r do
número e diâmetro dos parafusos e
pela quan dade de pré-esforço introduzido. Desta maneira, a resistência à
ﬂexão da ligação depende apenas da
resistência do amortecedor mul plicado pelo braço da viga. Para além disto,
estes pos de ligações são dimensionados de modo a exibir um comporta23 | DEC No cias | 1º Trimestre 2017

mento histeré co estável a ações cíclicas. Assim sendo, a estratégia que se
pretende adotar tem como base a estratégia suplementar de dissipação de
energia, mas adotando um sistema de
amortecimento sob uma nova perspe va. Nesta nova perspe va, em vez de se
u lizar um sistema de controlo passivo
baseado no uso de sistemas de amortecimento como dissipadores de energia
da estrutura principal, pretende-se u lizar um sistema de amortecimento
integrado na ligação viga-coluna de
modo a subs tuírem a componente
dissipa va tradicional (extremidade

da viga). O desenvolvimento da ligação
FREEDAM pretende acabar com os custos de reparação das ligações depois de
um evento sísmico e no futuro, o de
criar estruturas livres de qualquer dano
estrutural o que vai requerer para além
do dimensionamento da ligação, a
iden ﬁcação dos detalhes das ligações
entre os elementos não estruturais e a
estrutura primária de modo a prever o
dano dos elementos não estruturais e o
desenvolvimento de um sistema que
permita a recentralização da estrutura
após um evento sísmico.

Investigador Principal: Maria Constança Rigueiro; Luís Simões da Silva
Referencia: RFS-P2-14016
Entidade Financiadora: Fundo Comissão Europeia

SBRI+
Valorisation of Knowledge for
Sustainable Steel-Composite
Bridges in Built Environment

Montante Financiado: 1.125.080 € (Global) |129 216 € (UC)
Parceiros: Arcelormittal Belval & Differdange SA; Universitaet Stuttgart Germany; Universidade de Coimbra; Aktien-Gesellschaft der Dillinger Hüttenwerke;
Institut Francais des Sciences et Technologies des transports de L'Amenagement et des Reseaux; Ramboll Sverige AB; Brisa Engenharia e Gestão SA;
FOSTA -Forschungsvereinigung Stahlanwendung e.V.; Universitatea Politehnica Timisoara; Ceske Vysoke Uceni Technike V Praze; Fundacion Tecnalia
Research & Innovation; Universita Degli Studi di Napoli Federico II; ATKINS
Consultants Limited; Stichting Bouwen Met Staal; BKE sp. z o.o; Sveuciliste U
Zagrebu Gradevinski Fakultet; S. Stathopoulos - K. Farros Consulting Enginneers

Descrição: No âmbito do projeto
RFCS SBRI (Sustainable SteelComposite Bridges in Built Environment), foi desenvolvida uma
abordagem holís ca para a avaliação de pontes mistas e em aço,
combinando Análise do Ciclo de
Vida Ambiental (LCA), Económica
(LCC) e de desempenho (LCP).
Este projeto SBRI PLUS iniciado
em 2016, visa a divulgação dos
resultados alcançados no âmbito
do SBRI e o desenvolvimento de
uma aplicação informá ca avan-

çada com aplicação a diversos
pos de pontes. Para a ngir um
público diversiﬁcado, proje stas
de ponte e autoridades, serão
preparados dois Manuais com a
Metodologia desenvolvida e com
aplicações prá cas, incluindo
exemplos de trabalho. Complementarmente serão efetuados
seminários em toda a Europa e a
ferramenta de so ware desenvolvida será traduzida nas diversas línguas da Europa.

FREEDAM
Free from damage steel connections
O projeto FREEDAM trata o desenvolvimento de uma nova estratégia de dimensionamento cujo obje vo é a conceção de ligações viga-pilar de estruturas metálicas capazes de acomodar as
deformações que lhes são impostas por

eventos sísmicos sem que estas sofram
dano, sendo por isso designadas
“Ligações metálicas sem dano”. Este
projeto complementa um projeto europeu ﬁnanciado pela Comissão Europeia
(Research Fund for Coal and Steel), a
iniciar em Julho de 2015 com a duração
de três anos, e que, de acordo com as
regras comunitárias, recebeu apenas
um ﬁnanciamento de 60%. Apresentase assim este projeto para obter o ﬁnanciamento dos 40% em falta, focali-

zado nas tarefas dos parceiros portugueses do projeto. O projeto está alinhado com o ENEI (Estratégia Nacional
de Inves gação e Inovação para uma
Especialização Inteligente 2014- 2020),
preparada pelo Governo Português, e a
correspondente estratégia Regional do
Centro de Portugal – RIS3, nomeadamente no que diz respeito à primeira
das quarto áreas prioritárias de interligação: SOLUÇÕES INDUSTRIAIS SUSTENTÁVEIS.

Coordenação: Aldina Santiago; Luís Simões
da Silva,
Referencia: PTDC/ECM-EST/3711/2014
Entidade Financiadora: FCT
Montante Financiado 136548 € (UC)
Parceiros: UC, Portugal, O FELIZ, Portugal
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INOV-LAMI – Desenvolvimento de sistemas de reforço inovadores e aperfeiçoamento dos modelos de cálculo em lajes mistas aço-betão
Coord.enação: Rui Simões, Luís Simões da Silva
Referência: QREN/08/SI/2015/3483
Duração: 2016-2018
Entidade Financiadora: QREN
Montante Financiado: 217257€ (UC)
Parceiros: OFELIZ, Portugal; UC, Portugal

Nas construções metálicas e mistas os pavimentos são sustentáveis. Contempla os seguintes pontos:
em geral cons tuídos por lajes mistas com cofragem
1. Desenvolver e comprovar a eﬁcácia de novos sistemetálica colaborante. O dimensionamento de lajes mismas de reforço (em par cular disposi vos de amarratas com vãos correntes é geralmente condicionado pelo
ção de extremidade inovadores) que permitam aumentar a resistência ao corte longitudinal.
corte longitudinal, não se rando vantagem da elevada
capacidade à ﬂexão. A resistência ao corte longitudinal
2. Calibrar expressões que permitam quan ﬁcar a
resistência dos sistemas de reforço propostos.
pode ser aumentada através de sistemas de reforço,
como os disposi vos de amarração de extremidade.
3. Reformular os modelos analí cos disponíveis para
a veriﬁcação da resistência ao esforço transverso.
Em face de estudos preliminares desenvolvidos na Uni4. Desenvolver e comprovar o desempenho de uma
versidade de Coimbra, onde foram testadas lajes mistas
nova chapa perﬁlada em aço, com altura da ordem
com um disposi vo de amarração de extremidade inovados 200 mm, para u lização em pavimentos com vidor, veriﬁcou-se que é possível aumentar signiﬁca vagas embebidas.
mente a capacidade resistente das lajes. Neste estudo
5. Reformular as tabelas e programa de cálculo de
veriﬁcou-se ainda que o modelo de cálculo da resistênlajes mistas produzidas pela empresa promotora, incia ao esforço transverso previsto no Eurocódigo 4, ao
corporando os desenvolvimentos resultantes do pronão considerar adequadamente a contribuição da chapa
jeto.
metálica, conduz a um sobredimensionamento das lajes. O projeto inclui estudos analí cos, numéricos e um proO projeto de inves gação tem como obje vo a o miza- grama experimental extenso. O estudo aplica-se a lajes
ção do desempenho de lajes mistas, de forma a obter mistas convencionais e a lajes mistas com chapas de alsoluções mais económicas e consequentemente mais tura elevada.
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ULTIMATEPANEL - Curved thin panels for structural application
Coordenação: João Pedro Martins; Luís Simões da Silva
Referência: PTDC/ECM-EST/1494/ 2014
Duração: 2016-2019
Entidade Financiadora: FCT
Montante Financiado: 175 068 € (UC)
PARTNERS: Universidade de Coimbra, IST-IDMEC

O obje vo deste projeto de inves gação é o desenvolvimento de conhecimento sobre o comportamento de
painéis curvos que resulte em regras de aplicação práca e os procedimentos de análise por FEM de painéis
curvos. De facto, os painéis curvos, quer por mo vos
esté cos quer por mo vos estruturais, são frequentemente aplicados em estruturas de pontes, estruturas
de navios, submarinos e aeronaves. Contudo, são elementos que apresentam problemas importantes de
estabilidade, por exemplo, trajetórias pós-crí cas instáveis. Adicionalmente, as regras de dimensionamento existentes são insuﬁcientes (por exemplo, as normas europeias excluem este elemento estrutural: a
EN1993-1-5 é limitada a painéis com b^2/(R.t)<1) pelo
que importantes avanços no conhecimento do seu
comportamento estrutural são ainda necessários.

Recentemente, este po de solução estrutural tem
sido tema central em projetos de inves gação: o projeto POSICOSS e o projeto COCOMAT ambos relacionados com a indústria aeronáu ca e aeroespacial
(análise de painéis compósitos excluindo a vertente
regulamentar). Esta proposta dis ngue-se das demais
por ter uma abordagem transversal a todas as áreas
da engenharia que recorrem a painéis curvos como
solução estrutural.
Este projeto está organizado para que seja possível
desenvolver uma abordagem de dimensionamento
estrutural para painéis curvos. Para isso, são delineados três planos de ação a executar em paralelo: i) experimental, ii) analí co e iii) numérico.
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OUTBURST – Optimal and aesthetic design of curved steel bridges
Coord.: João Pedro Martins; Luís Simões da Silva
Referência: RFCS-2015-709782
Duração: 1/7/2016-30/6/2019
Entidade Financiadora: Comissão Europeia
Montante Financiado: 1 .608.410,50 € (Global) |335 052.50 € (UC)
Parceiros: Universidade de Coimbra, University of Ljubljana, University of Stuttgart, GRID International, MCE,
ABES Pircher & Partner e ATKINS Global

O principal obje vo deste projeto
de inves gação é o desenvolvimento de regras de dimensionamento que permitam o uso estrutural de painéis de aço curvos e
não retangulares para aplicações
o mizadas em pontes metálicas.
De facto, os Eurocódigos estruturais não abrangem a conceção de
segmentos de painéis curvos. De
facto, o âmbito da EN 1993-1-5
está limitado a painéis planos e
retangulares. Assim, em par cular,
deﬁnem-se os seguintes obje vos:
• alargar a metodologia da EN
1993-1-5 para placas curvas sujei-
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tas a compressão, ﬂexão, esforço
transverso, torção e possíveis combinações destes esforços;
• estabelecer e deﬁnir as interações relevantes;
• desenvolver regras para projeto
de reforços transversais em placas
curvas;
• o mizar o número, forma e distribuição de reforços longitudinais
em placas curvas;
• desenvolver uma metodologia
para a análise do ciclo de vida para
a avaliação da sustentabilidade de
pontes curvas, tendo em conta

critérios ambientais, económicos e
sociais. O obje vo desta abordagem é permi r a iden ﬁcação e
promoção das principais caracterís cas das pontes curvas que diferenciam posi vamente este po
de soluções em relação às pontes
normalizadas.
Paralelamente ao desenvolvimento de novas diretrizes e regras de
projeto, também está dentro dos
obje vos desta proposta desenvolver so ware para auxiliar os projestas na avaliação de tensões crí cas elás cas de painéis curvos e
não retangulares.

SHOWTIME Steel Hybrid Onshore Wind Towers Installed with Minimal Effort’
‘

Coordenação: Carlos Rebelo; Luís Simões da Silva
Referência : RFSR-CT-2015-00021

Duração: 2015-2018
Entidade Financiadora: Comissão Europeia
Montante Financiado: 333 250 € (UC)
Parceiros: University of Coimbra, Portugal (coord.); Technical University Lulea, Sweden; RWTH Aachen, Germany; University of Birmingham, UK; Gerdau, Spain; SCI, UK; MARTIFER, Portugal; Friedberg, Germany

O aumento da potencia das turbiqual a parte inferior da torre em
nas eólicas exige a construção de
treliça serve de suporte para a
torres mais altas (mais de 120 m) e,
instalação da parte tubular supeportanto, exigem a conceção de
rior e da correspondente turbina,
novas soluções estruturais econom o uso de um novo po de aço
icamente jusﬁcadas e amigas do
para evitar a manutenção dos
ambiente . O obje vo deste projeto
parafusos e o uso de aço de alta
é encontrar uma solução economiresistência para as partes crí cas
ca, baseada na construção de uma
da torre (a transição entre a treliça
torre híbrida, cons tuida na parte
e as peças tubulares),
inferior por uma estrutura em
 a o mização do projeto e a
treliça e na parte superior por uma
construção de uma estrutura da
estrutura tubular de aço. A solução
treliça de baixa manutenção dué direcionada para torres altas onrante a vida de projecto.
shore as quais são mais eﬁcientes
em termos de geração de energia As fases do trabalho e as parcerias
em situações onde o perﬁl de foram deﬁnidas de forma a abordar
cisalhamento do vento beneﬁcia de as seguintes questões: i) Proporções
turbinas mais altas, como é o caso e geometria ó ma das treliças e
junto de ﬂorestas. O trabalho in- partes tubulares da estrutura híbricidirá sobre:
da, considerando as restrições da
 o processo de montagem, no capacidade de transporte e dimensão do guindaste; O projeto
conceptual de vários estudos de
caso. Ii) Compe vidade da solução
em termos de desempenho estrutural e do ciclo de vida; fabrico,
construção e a manutenção de
equipamentos devem ser minimizados; Serão consideradas outras classes de resistência do aço nas fundações; Iii) Pra cabilidade do processo
de construção (usando a parte inferior da estrutura como suporte para
o procedimento deslizante); Realização de simulações numéricas e
construção de um protó po de pequena escala. Iv) U lização de aço
de alta resistência para a parte da
treliça e para o segmento de
transição; São propostos vários

ensaios experimentais para avaliar a
resistência à compressão das barras
de treliça, rigidez das juntas, viabilidade de montagem, resistência
do segmento de transição e caracterização metalúrgica do aço dos
parafusos.
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PAVENERGY - Soluções de Geração de Energia
nos Pavimentos
Investigador Principal: Adelino Ferreira
Referência: P2020-PTDC/ECM-TRA/3423/2014
Duração: 1/6/2016-1/6/2019
Entidade Financiadora: Fundação para a Ciência e Tecnologia (PTDC/ECM-TRA/3423/2014), no
âmbito do Projeto 3599 – Promover a Produção Científica e Desenvolvimento Tecnológico e a
Constituição de Redes Temáticas (3599-PPCDT) e comparticipado pelo Fundo Comunitário Europeu FEDER

Portugal tem como obje vo estar em
2020 entre os cinco líderes europeus em
termos de produção de energias renováveis (MEID, 2010). De acordo com a Estratégia Nacional para a Energia - ENE
2020 (DR, 2010), Portugal assumiu para
2020, no quadro dos seus compromissos
europeus, uma meta de consumo de
energia ﬁnal de 31% a par r de fontes
renováveis. A visão nacional para este
sector passa pela diversiﬁcação da carteira de energias renováveis apostando,
não apenas em tecnologias já comprovadas que possam dar um contributo imediato para o sistema electroprodutor,
mas também na inves gação e desenvolvimento de novas tecnologias em fase de
teste/demonstração que apresentem
potencial de criação de valor na economia nacional.

por um mecanismo que possibilite aos
veículos poderem também injetar na
rede a energia acumulada nas suas baterias durante os períodos de carregamento noturno. Também estão previstas as
redes elétricas inteligentes que são uma
peça fundamental para o sucesso da introdução dos veículos elétricos e para a
melhoria da eﬁciência energé ca, uma
vez que permi rão monitorizar, controlar e gerir de forma integrada a produção, a distribuição, o armazenamento e o
consumo de energia de uma mul plicidade de agentes de modo mais eﬁciente.
Serão estas redes inteligentes que permirão a injeção na rede de energia produzida através de outras tecnologias inovadoras, como por exemplo, a energia produzida no âmbito deste projeto de invesgação, a energia produzida pelo movimento dos veículos sobre os pavimentos
No horizonte 2020, a aposta nos veículos
rodoviários.
elétricos tem a ambição de subs tuir
cerca de 10% dos combus veis atual- O obje vo geral deste projeto é o desenmente consumidos no sector dos trans- volvimento e a implementação de um
portes rodoviários por eletricidade, o sistema eletromecânico ou piezoelétrico
que equivalerá a uma redução das im- inserido no pavimento para a produção
portações de aproximadamente 5 mi- de energia elétrica através do movimenlhões de barris de petróleo pelo facto da to dos veículos. Esta energia será u lizaeletricidade que irá subs tuir esses com- da não só para o carregamento das batebus veis fósseis em 2020 ser maioritaria- rias dos veículos elétricos, mas também
mente de origem renovável. Estes valo- para u lização geral por injeção na rede
res serão mais expressivos no futuro da energia elétrica produzida ou então
quando o mecanismo de carregamento por u lização direta por equipamentos
dos veículos na rede for complementado elétricos, tais como semáforos, apare-
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lhos de iluminação pública, painéis publicitários, etc. Para se a ngir este obje vo
é necessário efetuar as seguintes tarefas:
1) Avaliar o estado da arte em termos de
soluções de geração de energia nos pavimentos;
2) Desenvolvimento de uma ferramenta
informá ca para simulação da interação
entre veículos e sistemas de geração de
energia;
3) Desenvolvimento de um sistema de
geração de energia elétrica pelo movimento dos veículos nos pavimentos;
4) Preparação de uma pista de ensaios
com o sistema de geração de energia
elétrica inserido no pavimento;
5) Realização de ensaios com tráfego real
ou com um simulador de tráfego;
6) Aplicação do sistema de geração de
energia elétrica numa lomba de uma
estrada municipal;
9) Disseminação dos resultados do projeto de inves gação.
Um sistema de produção de energia elétrica através do movimento do enorme
número de veículos que circula sobre os
pavimentos permi rá produzir uma
quan dade signiﬁca va de energia, reduzir o consumo de combus veis fósseis
e, assim, melhorar a qualidade ambiental
do planeta Terra.

Sistema Waynergy Pedestrians

TRAPHIC- Traffic related air pollution impacts on historic city centres: an integrated
approach
Investigador principal: Oxana Tchepel
Referência: PTDC /ECM-URB/3329/2014).
Duração: 2016-2019
Entidade Financiadora: FCT, através do programa COMPETE
Montante Financiado: 199 950,00€ (Global); 126 606,00 (UC)
Parceiros: FCTUC- DEC, Universidade de Coimbra; Associação para o Desenvolvimento
da Aerodinâmica Industrial (ADAI); Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto
(ISPUP/UP); Universidade de Aveiro (UA, DEC)

O projeto TRAPHIC pretende responder às necessi- na, a capital de Cuba, no quadro de colaboração
dades de inves gação integrada sobre o urbanismo com a Escola Politécnica Federal de Lausana (EPFL).
e os transportes no que respeita aos impactes da
poluição do ar nas pessoas e nos edi cios dos centros históricos das cidades. O obje vo central do
projeto é desenvolver uma abordagem consistente
baseada na modelação que permite avaliar os efeitos da poluição causada pelo tráfego urbano na
saúde humana e no ambiente construído. O resultado principal a a ngir é um sistema de apoio à
decisão des nado a ser u lizado pela administração local na análise dos bene cios potenciais de
medidas alterna vas de mi gação dos efeitos nocivos do tráfego. Com o obje vo de testar o sistema
de apoio à decisão serão realizadas duas aplicações
piloto do mesmo, uma em Coimbra, cujo centro
histórico foi recentemente classiﬁcado como Património Cultural da Humanidade, e a outra em Hava-
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20 e 21 de abril 2017, Coimbra
www.cmm.pt/WINERCOST17

CoRASS 2017 - Second Int. Conference on Recent Advances in
Nonlinear Models – Design and Rehabilita on of Structures
16 a 17 de novembro 2017 , Coimbra
www.dec.uc.pt/corass2017/

Twin Conferences:
Int. Conf. Sub-Structure Engineering
Int. Conf. Building Material Enhancement and Restora on

Encontros Cientificos
no DEC

WINERCOST17 - The Int. Conference on Wind Energy Harves ng
2017

11 e 12 de janeiro 2018 , Coimbra

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

SEI-ASCE Structures Congress 2017
6 a 8 Abril 2017, Denver, USA
h p://www.structurescongress.org

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

Interna onal Congress on Transport Infrastructure and Systems
10 a 12 abril 2017, Roma, Itália
h p:// sroma.aiit.it

19th Int. Conf. on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering
17 a 22 setembro 2017, Seoul, Coreia
www.icsmge2017.org

Internacional Conference IPERION CH: Intangibility Ma ers of
Tangible Heritage (IMaTTe_2017)
29 e 30 maio de 2017 , LNEC, Portugal

14th Int. Congress on Rock Mechanics
20 a 27 setembro 2019, Foz do Iguaçu, Brasil
mail: fontoura@puc-rio.br

http://imatte2017.lnec.pt/
Noise-Con 2017 – Noise Control: Improving the Quality of
Life*
12 a 14 junho 2017, Grand Rapids, Michigan, USA
h p://noisecon17.inceusa.org
Interna onal Symposium EUROROCK 2017
21 e 22 junho 2017, Ostrava, República Checa
h p://www.eurock2017.cz
8th Forum Acus cum 2017 with 173rd ASA Mee ng
25 a 29 junho 2017, Boston, Massachuse s, USA
h p://acous calsociety.org/content/acous cs-17-boston
Congress on Numerical Methods in Engineering
3 a 5 julho 2017, Valência, Espanha
h p://congress.cimne.com/cmn2017/eng/default.asp
37th IAHR World Congress, 2017
13 a 18 agosto 2017, Kuala Lumpur, Malásia
h p://www.iahrworldcongress.org

ﬁb Congress 2018 - Be er-Smarter-Stronger
6 a 12 Outubro 2018, Melbourn, Autrália
h p://ﬁbcongress2018.com
ACI Fall 2017 - Making Connec ons
15 a 19 Outubro 2017, Anaheim, USA
h ps://www.concrete.org/events/
conven ons/futureconven ons.aspx
XI Cong. de Construção Metálica e Mista
23 a 24 novembro 2017, iParque, Coimbra,
Portugal
www.cmm.pt/congresso11
9th Interna onal Conference on Physical
Modelling in Geotechnics (ICPMG 2018)
17 a 20 julho 2018, London, UK
h p://www.city.ac.uk/9th-interna onalconference-physical-modelling-in-geotechnics
-2018

Mantenha-se sempre atualizado, faça-se amigo do Departamento de Engenharia Civil no facebook.
Aceda à página do DEC:

Científicos

9th Interna onal Symposium on Geotechnical Aspects of Underground Construc on on So Ground
4 a 5 Abril 2017, São-Paulo, Brasil
h p://www.is-saopaulo.com

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

Outros Encontros

ACI Spring 2017 - Driving Concrete Technology
26 a 30 março 2017, Detroit, USA
h ps://www.concrete.org/events/conven ons/
futureconven ons.aspx

