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No passado mês de outubro, o DEC elegeu a Comissão Cien ﬁca para o mandato
2017‐2019, no seio da qual foi eleito o novo Diretor. Nesta edição apresentamos a
nova equipa dire va e os correspondentes pelouros assumidos. É apresentada, na
perspe va do novo diretor, o estado de funcionamento do DEC, quer em termos de
oferta forma va, quer de produção cien ﬁca, ao mesmo tempo que se apresentam
os desaﬁos para os próximos 2 anos. Em complemento, é feito um balanço geral,
pelo ex‐Diretor, sobre a a vidade relevante desenvolvida ao longo do anterior
mandato.
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É dado destaque à atribuição, por parte da Ordem dos Engenheiros, do prémio de
melhor tese de Mestrado Integrado em Engenharia Civil, a alunos do DEC, nas dife‐
rentes áreas de especialização. São ainda apresentados dois ar gos de opinião por
parte de atuais docentes do DEC: (1) o Prof. Almeida e Sousa, ex subdiretor do DEC
para os Mestrados Integrados, que apresenta uma reﬂexão sobre a evolução, ao
longo da úl ma década, da procura dos diferentes cursos do DEC, no contexto naci‐
onal; (2) o Prof. António Pais Antunes que apresenta a posição atual do DEC e do
curso de Engenharia Civil, nos mais conceituados rankings internacionais, apontan‐
do ainda os critérios de avaliação dos em consideração em cada avaliação.
Neste número, dá‐se ainda con nuidade a um conjunto de informações sobre as
a vidades mais relevantes desenvolvidas no DEC ao longo do úl mo trimestre. Dá‐
se conta dos prémios recebidos por elementos da comunidade DEC, bem como dos
principais eventos organizados ao longo dos úl mos 3 meses.
Finalmente é dado a conhecer o novo mestrado em Gestão da Mobilidade Urbana,
que obteve a acreditação por parte da A3ES, perspe vando‐se a abertura da sua 1ª
edição no ano le vo 2018‐2019.
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 infor‐
mações/no cias para decno cias@dec.uc.pt.

Mensagem do Diretor
Luís Godinho
Diretor do DEC (2017‐2019)

Há já mais de 40 anos que o Departamento de Enge‐
nharia CIvil (DEC) da FCTUC forma engenheiros civis
com uma formação sólida e reconhecida, e há cerca
de 15 que é co‐responsável pela formação de muitos
engenheiros do ambiente igualmente bem prepara‐
dos para o mercado de trabalho.
Na verdade, a formação superior proporcionada pelo
DEC é vista, globalmente, como de muito alto nível,
com um ensino apoiado no conhecimento técnico e
cien ﬁco de um corpo docente que é, presentemen‐
te, e no que respeita aos seus quadros próprios, inte‐
gralmente cons tuído por Doutorados. Este corpo
docente, estruturado em seis áreas cien ﬁcas, cons‐
tui uma das grandes mais‐valias do DEC na atualida‐
de, uma vez que incorpora elementos com grande
reconhecimento a nível nacional e internacional, e
cujo dinamismo e produção cien ﬁca têm permi do,
desde há anos, uma constante atualização e incre‐
mento da oferta forma va proporcionada pelo De‐
partamento. Hoje em dia, para além dos seus cursos
de base, designadamente o Mestrado Integrado em
Engenharia Civil (MIEC) e o Mestrado Integrado em
Engenharia do Ambiente (MIEA), o DEC oferece, já no
atual ano le vo, um vasto leque de Mestrados de
Especialização e de formação ao Longo da Vida
(Construção Metálica e Mista, Eﬁciência Acús ca e
Energé ca para uma Construção Sustentável, Reabili‐
tação de Edi cios, Segurança aos Incêndios Urbanos
e Gestão Sustentável do Ciclo Urbano da Água), as‐
sim como seis cursos de Doutoramento (Engenharia
Civil, Engenharia do Ambiente, Construção Metálica
e Mista e Engenharia de Segurança ao Incêndio; Pro‐
grama Doutoral em Sistemas de Transportes e Pro‐
grama Doutoral em Planeamento do Território). O
alargamento desta oferta forma va, previsto para o
ano le vo 2018/2019 com a abertura do Mestrado
em Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica e
do Mestrado em Gestão da Mobilidade Urbana, am‐
bos em associação com a Faculdade de Engenharia

da Universidade do Porto, permi rá ao DEC dispor de
uma oferta muito alargada, abrangendo pra camen‐
te todas as áreas da Engenharia Civil. Todas estas
ofertas forma vas complementam de forma natural
os nossos cursos de suporte (MIEC e MIEA), e permi‐
tem que o Departamento olhe com o mismo para o
futuro próximo, mesmo tendo em conta o número
mais reduzido de vagas atualmente disponibilizadas
nos mestrados integrados.
É essencial termos a noção clara de que o esforço do
corpo docente para a materialização desta oferta
forma va é muito signiﬁca vo, desde logo pela com‐
plexidade do processo de criação destes cursos, mas
também pela necessária preparação de conteúdos e
materiais especíﬁcos. No entanto, é desse esforço
que resulta uma oferta de oportunidades de estudos
avançados em temá cas especíﬁcas que é hoje em
dia um elemento diferenciador do DEC a nível nacio‐
nal. Em todos estes cursos, os correspondentes pro‐
cessos de acreditação (pela A3ES) foram conduzidos
com sucesso, e na grande maioria dos casos permi ‐
ram obter a sua acreditação sem restrições. A acredi‐
tação dos cursos do DEC é, aliás, um aspeto funda‐
mental no futuro próximo, em que se avizinham (já
em 2018) novos desaﬁos para o nosso Departamen‐
to. O ano de 2018 é um ano em que alguns dos nos‐
sos cursos, entre os quais o mais emblemá co do
DEC ‐ o MIEC, irão iniciar o seu processo de renova‐
ção da acreditação pela A3ES. Mas, mais do que isso,
2018 será o ano em que se concre zará a fase ﬁnal
do processo de acreditação pela Ordem dos Enge‐
nheiros para o MIEC e o MIEA, que poderá permi r o
reconhecimento destes cursos pelo sistema de acre‐
ditação EUR‐ACE. A obtenção desta acreditação será
um desígnio fundamental do DEC no próximo ano, e
que poderá ajudar a um reconhecimento adicional
pelos empregadores Europeus, funcionando como
garan a de cumprimento dos padrões Europeus e
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internacionais, e sendo um contributo essencial para
facilitar a mobilidade de quem se forma no DEC no
espaço Europeu. Este é um aspeto em que temos
estado atrás de outros cursos e en dades, situação
que temos, rapidamente, que ultrapassar.
Não gostaria de terminar esta mensagem sem uma
nota sobre uma componente essencial para qualquer
departamento de uma Universidade: a inves gação
cien ﬁca. O DEC é hoje um Departamento consolida‐
do, com um corpo docente estável, e cien ﬁcamente
reconhecido a nível internacional. Os bons níveis de
produção cien ﬁca dos seus docentes têm permi do
ao DEC, desde há vários anos, estar a par de qualquer
outra ins tuição nacional. Neste momento inicia‐se
um processo de avaliação das Unidades de Inves ga‐
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ção pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, sendo
que, tradicionalmente, o DEC tem a maioria dos seus
docentes integrados em várias dessas Unidades. É
importante que todos tenhamos a clara noção da
importância deste processo e do seu possível impac‐
to futuro.
Neste início de mandato de uma nova Direção do
DEC, à qual tenho a honra de presidir, é importante
que todos nós, comunidade DEC, estejamos conscien‐
tes dos próximos desaﬁos, e que tenhamos a capaci‐
dade de nos mobilizarmos para os ultrapassar de for‐
ma a que o Departamento de Engenharia Civil da
FCTUC possa sair deles reforçado e com perspe vas
de futuro ainda melhores do que as atuais.

Composição dos Órgãos de Gestão para o biénio
2017-2019
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Ana Maria César Bastos Silva
João Henrique Jorge de Oliveira Negrão
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Instalações
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Jorge Nuno Veiga de Almeida e Sousa
José Alfeu Almeida de Sá Marques
José António Raimundo Mendes da Silva
Luís Alberto Proença Simões da Silva
Luís Joaquim Leal Lemos
Luís Manuel Cortesão Godinho
Luís Miguel da Cruz Simões
Paulo Alexandre Lopes Figueiredo Coelho
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Mestrados
Integrados
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Sérgio Manuel Rodrigues Lopes
Vítor Dias da Silva
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Álvaro da Maia Seco

Balanço do biénio 2015-17
No biénio 2015‐17 o grande desaﬁo que se punha à Dire‐
ção do DEC prendia‐se com a necessidade de minimizar o
impacto da redução signiﬁca va da capacidade de capta‐
ção de novos alunos para os seus Mestrados Integrados
em Engenharia Civil e Engenharia do Ambiente, preser‐
vando o essencial da capacidade le va e de inves gação
gerada no DEC, nomeadamente promovendo o alarga‐
mento do campo de a vidades desenvolvidas.
Era claro que este problema vinha a materializar‐se desde
anos anteriores e que tenderia a a ngir o seu expoente
máximo neste período, sendo que, no entanto, o seu im‐
pacto acumulado iria prolongar‐se e mesmo agravar‐se
no tempo (prevê‐se que o ponto de inversão de tendên‐
cia se a nja no próximo biénio), pelo que era essencial
prolongar no tempo, e se possível reforçar um conjunto
de medidas mi gadoras que nham vindo a ser adotadas.
Assim, dentro das suas competências, foi deﬁnido um
conjunto de prioridades base de ação:
 Aposta na qualidade da formação base oferecida ao
nível dos mestrados integrados, e no reforço do leque
de oferta de formação avançada, promovida pelos do‐
centes associados às diferentes áreas de especializa‐
ção;
 Aposta na melhoria das condições logís cas disponibi‐
lizadas não apenas para as a vidades académicas, mas
também para as a vidades de inves gação realizadas
no âmbito dos projetos desenvolvidos pelos centros de
inves gação onde os docentes do DEC estão integra‐
dos;
 Aposta em ações de melhoria da imagem e de promo‐
ção das a vidades do DEC, bem como na procura de
novas parcerias de colaboração, nomeadamente com
ins tuições Africanas;
 Sistemá co esforço de qualiﬁcação e adaptabilidade
funcional das instalações do DEC, de modo a torná‐
las, cada vez mais, operacionais no serviço das a vida‐
des “core” do Departamento;
 Con nuação e, se possível, reforço de uma lógica de
gestão orçamental com controlo apertado das despe‐
sas correntes, disponibilizando o essencial do orça‐
mento a projetos e ações associados diretamente à
prossecução das prioridades base aqui iden ﬁcadas;
 Sensibilização permanente dos corpos centrais da
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Diretor do DEC (2015‐2017)

Faculdade e da Universidade para a necessidade de
manutenção do essencial das competências académi‐
cas e cien ﬁcas instaladas, garan ndo que quando o
ciclo nega vo associado às áreas das Engenharias Civil
e do Ambiente terminar, o DEC estará em condições
de responder de forma cabal;
Estas prioridades foram materializadas aos mais variados
níveis pelos diferentes pelouros associados à gestão do
Departamento .

Á

A

Ao longo dos dois úl mos anos o DEC alargou considera‐
velmente a sua oferta forma va, par cularmente ao nível
dos mestrados de especialização. Abriu a 1ª edição do
Mestrado em Eﬁciência Acús ca e Energé ca para uma
Construção Sustentável e do Mestrado em Gestão Sus‐
tentável do Ciclo Urbano da Água, em associação com a
Universidade do Minho e obteve‐se a acreditação por
parte da A3ES para a abertura de um mestrado em Mecâ‐
nica dos Solos e Engenharia Geotécnica em associação
com a FEUP. Paralelamente, foi instruído o processo de
criação de um novo ciclo de ensino na área da “Gestão da
Mobilidade Urbana”, em associação com a FEUP, o qual
obteve muito recentemente acreditação por 6 anos, sem
restrições. Atualmente o DEC disponibiliza 2 mestrados
integrados, 6 cursos de mestrado de especialização ou de
formação ao longo da vida, 6 cursos de doutoramento, e
3 cursos de formação não conferentes de grau, numa
oferta forma va extremamente abrangente, que respon‐
de à generalidade das necessidades de formação especia‐
lizada nas diferentes áreas de atuação do Engenheiro Civil
e do Ambiente.
Ao nível dos dois Mestrados Integrados coordenados pelo
DEC é de relevar especialmente a aposta, com a preciosa
colaboração dos coordenadores dos cursos, no combate
ao abandono e ao insucesso escolar através de:
i) criação de mecanismos, nomeadamente através do
programa de tutorado, que permi ssem a deteção tão
cedo quanto possível, de situações de insucesso esco‐
lar, visando, primeiramente, uma intervenção que pre‐
venisse atempadamente o abandono ou, em úl mo
caso, que permi sse ajudar e apoiar os estudantes na
procura de outros cursos mais apropriados ao seu per‐
ﬁl;

ii) iden ﬁcação de aspetos pedagógicos menos posi vos, de
possíveis razões do insucesso escolar em algumas das unida‐
des curriculares dos cursos e implementação de medidas
corre vas que passaram pela tenta va de melhorar a coor‐
denação entre as unidades curriculares do mesmo ano le ‐
vo, nomeadamente no que respeita aos métodos e aos mo‐
mentos de avaliação, pela abertura, para uso dos estudan‐
tes, de uma sala devidamente equipada com computadores
onde foram instalados os programas e as aplicações de uso
mais generalizado e a dispensa de especial atenção à distri‐
buição do serviço docente, procurando que os docentes com
melhor desempenho pedagógico par cipassem na leciona‐
ção das unidades curriculares mais problemá cas.
Releva‐se, ainda, o desenvolvimento do processo, nomeada‐
mente com a criação dos respe vos guiões, que permi u o pe‐
dido feito em julho de 2017, junto da Ordem dos Engenheiros,
de acreditação EUR‐ACE dos Mestrados Integrados de Enge‐
nharia Civil e de Engenharia do Ambiente.
No que se refere à concre zação de toda a oferta académica já
referenciada, não pode deixar de se fazer uma referência espe‐
cial aos coordenadores dos diversos cursos, que veram por
missão zelar pela sua qualidade, respondendo prontamente às
exigências impostas pelo Sistema de Gestão da Qualidade da
UC, pela garan a das condições operacionais e pelo bom funci‐
onamento dos cursos, incluindo designadamente o apoio direto
aos professores convidados exteriores ao DEC. Releva, no en‐
tanto, uma referência ao papel desempenhado por todo o cor‐
po não docente, na garan a de um apoio logís co de qualida‐
de, essencial ao desenvolvimento de todas as a vidades.
No domínio das relações internacionais merece destaque o
esforço desenvolvido no sen do de reforçar o relacionamento
ins tucional com algumas ins tuições de ensino superior dos
Palop. Desenvolveu‐se o apoio à organização e lecionação do
curso de Engenharia Civil da UniLurio em Moçambique, tendo‐
se recebido comi vas de diversos países africanos, entre outras
da Universidade Eduardo Mondlane e da UniZambeze, de Mo‐
çambique. Ainda neste âmbito de atuação, foi nomeado o Prof.
Paulo da Venda para levantamento dos possíveis modelos de
colaboração e potenciais fontes de ﬁnanciamento para apoio à
criação de novos cursos em associação e de outras colabora‐
ções cien ﬁcas. Esta linha de ação poderá merecer esforços
adicionais, eventualmente alargadas a países da América do
Sul.
Ao longo destes dois úl mos anos, o DEC con nuou a disponi‐
bilizar um apoio de excelência aos alunos, professores e inves ‐
gadores que aderiram aos diversos programas de mobilidade
internacional disponíveis na UC. Sob a coordenação do Prof.
Paulo Amado Mendes, coadjuvado pelo Prof. João Vieira, o DEC
apoiou logís ca e pedagogicamente a saída e receção de estu‐
dantes de Engenharia Civil e de Engenharia do Ambiente, dan‐
do assim con nuidade a um esforço de melhoria con nua do
apoio e incen vo a este po de programas e à internacionaliza‐
ção do DEC.
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A Direção do DEC manteve também senvolvidas as seguintes a vidades:
uma cooperação muito estreita com os
colaboração com escolas, atra‐
núcleos de estudantes de Engenharia
vés de a vidades realizadas no
Civil (NEEC) e do Ambiente (NEEA).
DEC ou nas escolas, de forma a
Numa organização conjunta com o
oferecer a potenciais futuros
NEEC, decorreram as tradicionais Con‐
alunos informação sobre as suas
ferências@DEC, que no presente ano
a vidades e potencialidades;
integraram a pres giada Lição Laginha
presença nas maiores feiras de
Seraﬁm proferida pelo Engº Machado
Educação nacionais e regionais,
do Vale. Também a Feira do Emprego,
com a vidades intera vas que
‐ Adaptação aos Mercados de Traba‐
potenciem o interesse do públi‐
lho", integrada na inicia va Académica
co pré‐universitário pelas enge‐
Start UC promovida pela AAC, e o
nharias civil e do ambiente;
Think Smart, Act Green ‐ Do Empreen‐
par cipação na Universidade de
dedorismo ao Ambiente, promovido
Verão da UC através de a vida‐
pelo NEEA, contou com o apoio do
des cria vas na área do saber
DEC.
de Eng.ª Civil e do Ambiente,
mas também através da promo‐
P
I
ção dos valores académicos,
No período 2015‐2017 o pelouro de
cien ﬁcos, históricos e sociais
Comunicação, Promoção e Imagem
da UC para par cipantes e pais;
manteve a estratégia desenvolvida
organização e lecionação da 2ª
anteriormente, focada sobretudo no
Edição do Curso de Engenharia
desenvolvimento de a vidades que:
Civil e do Ambiente para alunos
do Secundário, realizado em
ilustrem com rigor a importân‐
2017 em ambiente escolar
cia presente e futura das enge‐
(Águeda), em parceria com o
nharias civil e do ambiente;
IEC da Mamarrosa;
promovam os valores, as quali‐

colaboração em a vidades vá‐
dades e as a vidades da Ins tui‐
rias com parceiros na área da
ção DEC, junto da comunidade
divulgação (Serviço Educa vo
técnica e cien ﬁca e da socieda‐
da UC, GAD da FCTUC, Ins tuto
de em geral, nas suas várias
de Educação e Cidadania da
vertentes de ação: ensino, in‐
Mamarrosa, Museu da Ciência
ves gação e transferência de
da UC, Exploratório, RUC, NEEC
conhecimento;
e NEEA, SerQ, etc), demonstran‐
Em complemento, procurou‐se
do à sociedade em geral a im‐
promover a divulgação interna e
portância das engenharias civil e
externa, com par cular enfâse
do ambiente e ainda da forma‐
nos alumni, de informação ins ‐
ção académica e/ou da inves ‐
tucional e/ou de interesse rele‐
gação para o desenvolvimento
vante para o bom funcionamen‐
seguro e sustentável da socieda‐
to dos seus serviços.
de;
desenvolvimento de uma ima‐
No âmbito desta estratégia, foram de‐
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gem comum e integrada dos
vários cursos do DEC, disponível
para a sua divulgação;
idealização e implementação de
uma inicia va com a Ordem dos
Engenheiros des nada a premi‐
ar as melhores teses do MIEC e
a promover um debate à volta
dos temas estudados, a ﬁm de
es mular o interesse da comu‐
nidade técnica pela inves gação
e potenciar o desenvolvimento
de parcerias com a indústria;

ampliação das redes e âmbito de contacto com ex‐
alunos, potenciais clientes dos produtos DEC e so‐
ciedade em geral, através de uma estratégia coe‐
rente e segmentada de comunicação que u lize
todos os recursos de comunicação à disposição do
DEC (redes sociais, site DEC, listas de emails, DEC‐
TV, etc).

R
I

H

,F

G

Ao nível da gestão de recursos humanos houve uma
preocupação sistemá ca de garan r a máxima transpa‐
rência e obje vidade na organização e regulação dos
processos laborais, nomeadamente os associados ao
processo SIADAP ou os rela vos a regras base de atua‐
ção, como sejam as associadas às deslocações em servi‐
ço.
Houve, ainda, a preocupação de promover a melhor
polí ca de gestão do corpo docente, dentro das condici‐
onantes determinadas pelos condicionalismos estrutu‐
rais e pela polí ca reitoral. A este nível, considera‐se
que foi possível proceder a ajustamentos do corpo do‐
cente, que sendo sempre di ceis, com a compreensão
demonstrada pelos órgãos centrais da faculdade, resul‐
taram numa diminuição moderada deste corpo, em
linha com a observada ao nível da Faculdade, tendo‐se
ainda dado andamento a processos de renovação e pro‐
moção na carreira, já existentes ou tornados possíveis
por inicia vas reitorais. Julga‐se, assim, que con nuan‐
do o DEC confrontado com um desaﬁo signiﬁca vo de
necessidade de preservação e renovação do seu corpo
docente, apesar disso na sua presente composição este
apresenta todas as competências necessárias ao bem‐
sucedido vencimento dos desaﬁos que se perﬁlam pe‐
rante o DEC no futuro imediato e a médio prazo.
No que concerne à vertente da gestão ﬁnanceira, no
mandato 2015‐2017 foi o mizada a estrutura orçamen‐
tal do DEC, no sen do de dar mais eﬁcácia de ação, nas
suas várias vertentes de a vidade. De entre os ajusta‐
mentos introduzidos a este nível destaca‐se a atribuição
de orçamentos próprios, geridos de forma subsidiária,
aos cursos de Mestrado e Doutoramento da responsabi‐
lidade do DEC, com a ﬁnalidade de potenciar a promo‐
ção dos mesmos.
Outra ação de destaque foi a regulação mais detalhada
das relações ins tucionais, entre o DEC e a ACIV, nome‐
adamente em termos de apoios ﬁnanceiros ao DEC e
das regras de gestão de Centros de Custos da sua res‐
ponsabilidade. Tal inicia va pretendeu explicitar de for‐
ma mais clara a importante relação entre estas duas
en dades.

do DEC, par cularmente as que corresponderam a um
reforço temporário disponibilizado pela Faculdade, de
forma dominante a despesas não correntes, com uma
aposta na reabilitação e melhoria da qualidade e ﬂexibi‐
lidade operacional das instalações do Departamento.
Foram, assim, inves dos cerca de 260 mil euros ao lon‐
go do biénio neste desiderato, que se dirigiram para as
seguintes grandes classes ou projetos:
 Obras Base de Manutenção e Reparação das Instala‐
ções ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
73,0mil€;
 Grandes Reabilitações
Impermeabilização da cobertura ‐‐‐‐‐‐ 85,0mil€
Reves mentos dos pilares da
entrada e troca do PT ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 24,0mil€
 Qualiﬁcação e O mização do Desempenho das Insta‐
lações
Ar condicionado em 4 Salas ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 10,5mil€
Complexo de espaços de
reunião no 2º Piso ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 2,5mil€
Centro de formação avançada
DEC/ACIV ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 6,5mil€
Novos espaços de apoio ao pessoal ‐‐‐ 7,5mil€
Novo sistema de controlo de acessos‐‐ 25,0mil€
Atualização no sistema informá co
e redes DEC ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 24,0mil€

É de notar que os inves mentos nas ações de fundo de
reabilitação do edi cio beneﬁciaram de apoios ﬁnancei‐
ros muito signiﬁca vos e excecionais da parte da Dire‐
ção da Faculdade. Importa, também, ainda realçar que
alguns dos projetos de qualiﬁcação das instalações be‐
neﬁciaram complementarmente do apoio da ACIV.
Houve, ﬁnalmente, um conjunto de diligências dirigidas
à operacionalização do sistema de segurança contra
incêndios e de monitorização centralizada e em tempo
real de consumos nas instalações, não tendo, infeliz‐
mente, sido possível concluir estes processos, apesar de
o essencial do inves mento ﬁnanceiro necessário ter já
sido realizado.

A Direção do DEC no Biénio 15‐17

Houve, ﬁnalmente, uma opção muito determinada pela
afetação das verbas do Orçamento de Desenvolvimento
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Sessão de Boas-vindas aos novos alunos do MIEA e MIEC

No passado dia 20 de setembro, no Auditório Laginha Sera‐
ﬁm, decorreu a cerimónia de boas vindas aos novos alunos
do MIEA e do MIEC. A cerimónia contou com a presença do
então Diretor do DEC Prof. Álvaro Seco, do Subdiretor Prof.
Almeida e Sousa, do Presidente da ACIV Prof. Alfeu Sá Mar‐
ques e dos Presidentes dos núcleos de estudantes: do MIEA,
Ana Catarina Simões e do MIEC, Pedro Ma as.
A sessão teve inicio ao ﬁnal da manhã, tendo sido marcada
pelas intervenções dos Professores Álvaro Seco, Jorge Almei‐
da e sousa e Alfeu Sá Marques os quais deram as boas vindas
aos novos estudantes e lhes desejaram o maior êxito para
esta nova fase da vida académica. Congratulando‐os, pela
escolha dos cursos do DEC, transmi ram‐lhes uma mensa‐
gem mo vacional orientando‐os para a necessidade de em‐
penho, estudo e envolvimento com as a vidades le vas de
modo a que os bons resultados se possam materializar. To‐
dos destacaram o papel da importância da engenharia civil e
da engenharia do ambiente nas sociedades atuais, mas so‐
bretudo nas sociedades futuras. Os intervenientes destaca‐
ram o papel e o trabalho dos proﬁssionais da área nas suas
mais variadas formas de intervenção na sociedade.
Desde as construções, passando pelas estruturas e mecânica
estrutural, hidráulica, geotecnia, urbanismo e transportes,
todas estas áreas de atuação se revelam fundamentais ao
desenvolvimento de uma sociedade sustentável e moderna.
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Ao Prof. Alfeu Sá Marques, na qualidade de presidente da A manhã terminou com um convívio, almoço de confraterni‐
ACIV, coube posteriormente a já tradicional entrega dos capa‐ zação, nas escadas do DEC organizado pelos estudantes.
cetes aos novos alunos.
Dias mais tarde, e ainda na sequência da receção aos novos
Ainda durante a sessão foram ouvidos os representantes do alunos, os Professores Paulo Coelho e Rui Simões ﬁzeram uma
NEEC e do NEEA. Os dois deram as boas vindas aos novos ca‐ visita guiada pelo departamento com os novos estudantes, de
loiros dando‐lhes a conhecer os trabalhos e a vidades dos modo a dar‐lhes a conhecer os laboratórios e os diferentes
núcleos e a importância que a AAC – Associação Académica espaços do DEC.
de Coimbra assume na vida de todos os estudantes.
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Eventos no DEC
WORKSHOP Sistemas de construção LSF (Lightweight Steel Framing)
Realizou‐se no passado dia 4 de
outubro, no DEC, um WorkShop
sobre “Sistemas de construção LSF
(Lightweight Steel Framing), onde
foi apresentado o processo/sistema
“LSF System B(A)a”.
O evento inseriu‐se no âmbito do
projeto PCMs4Buildings ‐ Sistemas
com cavidades retangulares com
materiais de mudança de fase
(PCMs) para o aproveitamento de
energia solar térmica em edi cios
(POCI‐01‐0145‐FEDER‐016750
|
PTDC/EMS‐ENE/6079/2014).
O obje vo principal do WorkShop
foi discu r as principais caracterís ‐
cas desta pologia de construção,
procurando reﬂe r sobre como os
PCMs (Phase Change Materials)
podem ser u lizados para aumentar
o seu desempenho térmico. Teve
uma forte componente prá ca, on‐
de os mais de 60 par cipantes pu‐
deram experienciar a construção de
uma parede LSF com o sistema “LSF
System B(A)a” desenvolvido por B
(A)ª Balthazar Aroso arquitectos,
Lda .
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Curso de formação de Dimensionamento de
Estruturas Metálicas e Mistas ao Fogo
Nos passados dias 29 e 30 de setembro realizou‐se
no Business Center do IParque em Coimbra, o curso
de formação de Dimensionamento de Estruturas
Metálicas e Mistas ao Fogo, organizado pela CMM
(Associação Portuguesa de Construção Metálica e
Mista) e coordenado pela Profª Aldina San ago, do‐
cente no Departamento de Engenharia Civil da Uni‐
versidade de Coimbra . O curso teve como formado‐
res os seguintes especialista na área: Profª Aldina
San ago e Prof. Helder Craveiro (ambos da Universi‐
dade de Coimbra), Prof. Paulo Piloto (Ins tuto Poli‐
técnico de Bragança), Prof. Nulo Lopes (Universidade
de Aveiro), Dr. Sílvio Saldanha (TRIA) e Eng. Tiago
Horta (Hempel). O principal obje vo deste curso foi
dar a conhecer as normas EN 1991‐1‐2, EN 1993‐1‐2
e EN 1994‐1‐2, e preparar os formandos para o pro‐
jeto de Estruturas de Aço e Mistas Aço‐Betão sujei‐
tas à ação do fogo.

Recent Advances in Nonlinear Models – design and rehabilitation of structures
Organizou‐se no DEC, nos dias 16 e 17 de novembro, a
Conferência CoRASS 2017 – the second edi on of
the Interna onal Conference on Recent Advances in
Nonlinear Models – Design and Rehabilita on of Structu‐
res.
A conferencia CoRASS2'017 é uma Thema c Conferences
of the European Community on Computa onal Methods in
Applied Sciences (ECCOMAS). Esta conferência pretende
iden ﬁcar a aplicação de novas formulações para o cálculo
e análise de estruturas realizadas em diferentes materiais,
focando, de forma especial, a reabilitação e reparação de
estruturas existentes.

ning from Failures and Forensic Engineering”, e Prof. Halil
Sezen (Universidade do Estado de Ohio, USA) sobre
“Simula on of Collapse Performance of Structures Thro‐
ugh Experimental Tes ng and Computa onal Modeling”.
O CoRASS2017 foi promovido pelo DEC e pelo INESCCoimbra
e os autores foram convidados a submeter uma versão au‐
mentada do seu trabalho ao ASCE Journal of Performance of
Constructed Facili es.

Keynotes: Prof. Paulo Lourenço (Universidade do Minho),
sobre “Blast & Impact Analysis in Masonry Structures: Tes‐
ng, Modeling and Applica ons”, Prof. Jason Ingham
(Universidade de Auckland, Nova Zelândia) sobre “Post‐
Earthquake Valida on of Numerical Modelling Strategies”,
Prof. Norb Dela e (Universidade do Estado de Oklahoma,
USA) sobre “Design and Rehabilita on of Structures: Lear‐
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WORKSHOP em Economia Circular em Geotecnia Ambiental

No passado dia 22 de novembro teve lugar
no Auditório Laginha Seraﬁm do Departa‐
mento de Engenharia Civil, o Workshop
"Economia Circular em Geotecnia Ambien‐
tal", organizado pela Universidade de Co‐
imbra em conjunto com a Comissão Portu‐
guesa de Geotecnia Ambiental (CPGA) da
Sociedade Portuguesa de Geotecnia (SPG).
A Comissão Organizadora teve como Presi‐
dente o Prof. António Alberto Correia (DEC),
e contou com a par cipação do Inv. Antó‐
nio Roque (LNEC), da Prof.ª Lurdes Lopes
(FEUP), dos Profs. da UC Paulo Venda Oli‐
veira (DEC), Fernando Pedro Figueiredo
(Departamento das Ciências da Terra ‐
DCT), Alfeu Sá Marques (DEC), António Pe‐
dro (DEC) e ainda do Eng. Paulo Biscaia
(RCD ‐ Resíduos de Construção e Demolição
S.A).

Organização
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Sessão de abertura

Na Sessão de Abertura intervieram o Magníﬁco Reitor da
UC, Prof. João Gabriel Silva, o Sr. Ministro do Ambiente,
Eng.º João Pedro Matos Fernandes, a Dr.ª Ana Soﬁa Vaz,
em representação do Presidente da APA, o Presidente
do LNEC, Inv. Carlos Pina, a Secretária‐Geral da SPG,
Inv.ª Ana Vieira, em representação do Presidente da
SPG, o Presidente da CPGA, Inv. António Roque e o Presi‐
dente da Comissão Organizadora do Workshop, Prof.

António Alberto Correia. Na sua intervenção, o Ministro
do Ambiente Eng.º João Pedro Matos Fernandes fez a
apresentação pública do “Plano de Ação para a Econo‐
mia Circular”, plano esse que pode ser consultado aqui.
No evento, que contou com mais de 150 par cipantes,
foram proferidas 14 palestras, onde foram abordados os
conceitos e os obje vos estratégicos da economia circu‐
lar, a eﬁciência e os desaﬁos societais na u lização dos
geomateriais, o processamento e o tratamento de resí‐
duos, bem como os desenvolvimentos recentes para a
recuperação de áreas contaminadas.
Este workshop proporcionou animadas e interessantes
intervenções por parte dos par cipantes. No ﬁnal das
Sessões Técnicas teve lugar uma Mesa Redonda, mode‐
rada pelo Eng.º António Vidal da empresa Intercycling/
Marcovil, onde foram abordados os contributos das em‐
presas do painel para a economia circular e quais as polí‐
cas/diretrizes que o país e o governo deveriam adotar
por forma a implementarem efe vamente o conceito de
economia circular.

O Magníﬁco Reitor da UC, o Ministro do Ambiente e o Presi‐
dente do Comissão Organizadora

A sessão de encerramento contou com a presença do
Diretor do DEC, Prof. Luís Godinho, do Diretor do Depar‐
tamento de Ciências da Terra da UC, Prof. Alexandre
Tavares, da Secretária‐Geral da SPG, Inv.ª Ana Vieira, do
Presidente da CPGA, Inv. António José Roque e do Presi‐
dente da Comissão Organizadora do Workshop, Prof.
António Alberto Correia.
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O evento teve o patrocínio de 17 empre‐
sas. Patrocínios Gold: Cimpor e EGF – En‐
vironment Global Facili es. Patrocínios
Silver: Águas do Centro Litoral, , Cimertex,
Coba , Ecodeal, Hydraubox, Infraestrutu‐
ras de Portugal, Intercycling, Luso, Marco‐
vil, Moviter, Oliveira & Pires – Saneamen‐
to e Gestão de Resíduos, RCD ‐ Resíduos
de Construção e Demolição e The Naviga‐
tor Company). Contou ainda com apoio
ins tucional da Agência Portuguesa do
Ambiente (APA), da Associação Nacional
da Indústria Extra va e Transformadora
(ANIET), da Associação para o Desenvolvi‐
mento da Engenharia Civil (ACIV), da Asso‐
ciação Portuguesa de Educação Ambiental
(ASPEA), da Associação Portuguesa de
Geólogos (APG), do Centro2020, da Co‐
missão de Coordenação e Desenvolvimen‐
to Regional do Centro (CCDRC), do Labora‐
tório Nacional de Engenharia Civil (LNEC),
do Portugal2020, do Programa Operacio‐
nal Sustentabilidade e Eﬁciência no Uso de
Recursos (PO SEUR), da Ordem dos Enge‐
nheiros (OE), da Ordem dos Engenheiros
Técnicos (OET) e da Smart Waste Portugal
(SWP), e dos media partners: Industria e
Ambiente, Construção Magazine e Diário
das Beiras.

Intervenção do Sr. Ministro

Almoço no Restaurante Universitário

No ﬁnal da sessão de encerramento
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Nos passados dias 23 e 24 de novem‐
bro realizou‐se o XI Congresso em
Construção Metálica e Mista com o
tema “A Nova Geração de Eurocódi‐
gos”. Esta edição contou com a pre‐
sença de várias personalidades na
área da construção metálica entre as
quais a Profª Ulrike Kuhlmann
(Stu gart University), o Prof. Bert
Snijder (Eindhoven Technical Univer‐
sity), o Prof. Ryoichi Kanno (Nippon
Steel & Sumitomo Metal Corpora on),

o Eng. Luca Buzzoni (Engenheiro de
Estruturas na Arup), o Prof. Peter Col‐
lin (Lulea University of Technology) e o
Prof. Antonio Reis (Ins tuto Superior
Técnico/GRID). O congresso incluiu
ainda uma sessão de atribuição de
Prémios Portugal Steel Design Awards
2017, que contou com a presença e
intervenção do Exmo. Sr. Secretário
de Estado Adjunto e do Ambiente, o
Prof. José Gomes Mendes. O Congres‐
so foi organizado pela CMM

(Associação Portuguesa de Construção
Metálica e Mista) com a par cipação
na Comissão Organizadora do Prof.
Luís Simões da Silva e do Inves gador
João Pedro Mar ns, (DEC). O Departa‐
mento de Engenharia Civil esteve ain‐
da representado através de mais de
30 apresentações dos trabalhos aí
desenvolvidos. A sessão de encerra‐
mento contou com a presença do Mi‐
nistro da Economia, o Prof. Manuel
Caldeira Cabral.
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Em paralelo, realizaram‐se 2 workshops no
âmbito de dois projetos de inves gação em
curso no DEC: PUREST e SBRI+.O PUREST foi
direcionado para os proje stas de estruturas
metálicas e apresentou as novas regras de di‐
mensionamento de estruturas em aço inoxidá‐
vel, assim como as ferramentas de cálculos
desenvolvidas neste projeto. Este workshop foi
organizado pela Profª Aldina San ago e contou
com a presença dos seguintes oradores: Dr.
Nancy Badoo (SCI), Eng. Graham Gedge (Arup),
Prof. Luís Simões da Silva, Prof. Rui Simões e
Eng. Joel Cunha (Universidade de Coimbra). No
workshop SBRI+ apresentou‐se a inves gação
desenvolvida neste projeto aos diversos inter‐
venientes, proje stas, autoridades e concessi‐
onários, relacionados com a construção e ope‐
ração de pontes rodoviárias. Este workshop foi
organizado pela Profª Constança Rigueiro do
DEC e teve a par cipação dos seguintes orado‐
res: Prof. Ulrike Kuhlmann (Stu gart Univer‐
sity), Prof. Luís Simões da Silva, Eng. Jorge Tei‐
xeira, Eng. Lilia Pylypchy e Eng. Melaku Lemma
(UC) e Eng. Tiago Abecasis (TalProjecto).
No dia 22, alguns congressistas, nomeadamen‐
te o Prof. Ryoichi Kanno, o Inves gador Masa‐
ki Arita (Nippon Steel & Sumitomo Metal Cor‐
pora on) e o Prof. Atsushi Sato (Nagoya Ins ‐
tute of Technology) reuniram‐se no DEC para
conhecer e discu r o trabalho em comum na
área das estruturas metálicas.
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VISITAS DE ESTUDO


Visita à CIMPOR

No âmbito da disciplina de Segu‐
rança e Processos Gerais de
Construção (SPGC) do 5º ano do
Mestrado Integrado em Enge‐
nharia Civil (MIEC), perﬁl de
Construções, realizou‐se, na ma‐
nhã do passado dia 25 de outu‐
bro, uma visita de estudo às ins‐
talações de produção da CIM‐
POR, em Souselas, Coimbra. Esta
visita, que contou com a par ci‐
pação de cerca de uma dezena
de alunos, foi organizada pelo
regente da referida disciplina,
Prof. Paulo Santos, e teve como
obje vo principal a observação,


em fábrica, das principais etapas
do processo de fabrico de ci‐
mento. A visita teve início com
uma receção do diretor do cen‐
tro de produção de Souselas da
CIMPOR, Eng. João Pinto, que
fez uma breve apresentação da
empresa e dos procedimentos
de segurança a cumprir durante
a visita. De seguida, foram distri‐
buídos aos visitantes os Equipa‐
mentos de Proteção Individuais
(EPIs) necessários e realizou‐se a
visita que foi conduzida pelo
próprio diretor da fábrica.

Visita à MARTIFER e à FERPINTA
No passado dia 14 de no‐
vembro realizou‐se uma
visita de estudo às em‐
presas Mar fer (em Oli‐
veira de Frades) e Ferpin‐
ta (em Vale de Cambra),
organizada pelo Prof. Rui
Simões e pelo Engº Hel‐
der Craveiro, no âmbito
das disciplinas de Estrutu‐
ras Metálicas II do curso
de Mestrado Integrado
em Engenharia Civil e de
Projeto de Edi cios do
curso de Mestrado e Pro‐
grama Doutoral em Cons‐

trução Metálica e Mista.
Na Mar fer, empresa do
setor metalomecânico, foi
possível visualizar todo o
processo produ vo de
estruturas metálicas cor‐
rentes e também de tor‐
res eólicas.
Na Ferpinta visitou‐se
toda a linha de produção
de perﬁs estruturais de
secção tubular em aço.
Na visita par ciparam 20
alunos.
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VISITAS DE ESTUDO


Visita do MRE ao Centro Histórico de Viseu

Por inicia va do M
R
E
(MRE)
da Universidade de Coimbra e do
Projeto
Viseu
Património
(www.viseupatrimonio.pt), com a
colaboração do Município de Vi‐
seu, realizou‐se no dia 28 de no‐
vembro, numa retrospe va ao
‘Freeze Viseu’, evento realizado
em novembro de 2016 que envol‐
veu 180 pessoas de todo o país, o
‘Re‐Freeze Viseu’, dirigido ao alu‐
nos do MRE, mas que contou
também com a par cipação de
alunos de arquitetura e de patri‐
mónio e museologia, que fre‐
quentam unidades curriculares
no DEC.
O "Freeze" e "re‐freeze" são
eventos pedagógicos inspirados
no "instantâneo" fotográﬁco
(técnico) de uma zona da cidade
an ga, neste caso dos locais mais
emblemá cos do Centro Histórico
de Viseu. Nesta ação cien ﬁco‐
pedagógica, a a vidade de obser‐

vação e registo de fachadas de
edi cios ocorreu através de um
levantamento detalhado das ca‐
racterís cas morfológicas, cons‐
tru vas e funcionais das janelas
de cerca de 30 ediﬁcios, de zonas
como a Praça Dom Duarte, Largo
Pintor Gata, Largo da Misericór‐
dia e a Rua Direita, incluindo a
avaliação e registo do seu estado
de conservação, com base num
formulário exaus vo previamente
preparado, com cerca de 150
ítens
de
observação.
No período da tarde foram feitas
visitas ao interior de edi cios com
sistemas constru vos singulares e
caracterís cas únicas, acompa‐
nhadas por docentes do MRE e
técnicos da equipa do Projeto
Viseu Património, bem como an ‐
gos alunos do MRE que desenvol‐
veram as suas dissertações de
mestrado no âmbito deste pro‐
jeto e que veram oportunidade
de par lhar a sua experiência
com os novos alunos.
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VISITAS DE ESTUDO

No início de dezembro alguns alunos do Curso
de Doutoramento em Engenharia Civil ﬁzeram
uma visita à Sertã onde puderam ter um con‐
tacto mais próximo com técnicas experimen‐
tais tanto em ambiente laboratorial, como em
campo.
Em laboratório, observaram alguns ensaios
que decorriam no SerQ, Centro de Inves ga‐
ção e Competências da Floresta, e veram
mesmo parte a va na realização de um ensaio
de ﬂexão de uma viga de madeira. Os alunos
par ciparam, sob supervisão, no alinhamento
da viga sobre os apoios e na colocação de ins‐
trumentos para monitorização. O ensaio foi
um ensaio pico de 4 pontos e serviu para a
determinação do módulo de elas cidade e da
resistência úl ma da viga, uma vez que a viga
foi levada à rotura. No SerQ os alunos veram
ainda oportunidade de visitar as instalações, e
tomar contacto com as várias valências do
Centro.
Em relação à visita de campo, os alunos inspe‐
cionaram uma ponte pedonal em estrutura de
madeira, localizada no centro da Sertã, a pou‐
cos quilómetros do SerQ. Aí veram oportuni‐
dade de par cipar numa inspeção visual e em
ensaios de avaliação de teor de humidade e de
resistência. Os alunos veram o acompanha‐
mento de docentes do DEC, nomeadamente
dos Profs. Sérgio Lopes, Alfredo Dias e Fernan‐
do Branco, que supervisionaram esta ação
forma va de inegável u lidade para os alunos
envolvidos, pertencentes às áreas de especiali‐
zação em Estruturas e em Construções.
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OE e o DEC
em Sessões de Engenharia Civil
O Colégio de Engenharia Civil da Região Centro da Ordem dos
Engenheiros em parceria com o DEC promoveram um ciclo de
sessões dedicadas à Engenharia Civil e à Investigação Científica. As sessões contaram com a participação de alunos e docentes do DEC, de representantes da OE e de outros especialistas da área. Foram apresentadas e premiadas as teses reconhecidas por estas duas instituições, como as melhores teses
de mestrado do MIEC do DEC, no ano letivo 2015/2016, nas
diferentes áreas científicas.
A Ordem dos Engenheiros da Região
Centro e o Departamento de Engenha‐
ria Civil da Universidade de Coimbra
organizaram 3 sessões de apresenta‐
ção e debate de teses de mestrado
premiadas, as quais veram lugar no
Auditório da Ordem dos Engenheiros
da Região Centro.
As sessões, que contaram com apre‐
sentações dos autores das teses e com
intervenções dos orientadores e dos
representantes da Ordem dos Enge‐
nheiros, mo varam um debate mo ‐
vador e interessante do ponto de vista
técnico e cien ﬁco, o qual foi modera‐
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do pelo Eng.º Nuno Afonso Marques,
em representação da Ordem dos En‐
genheiros ‐ Região Centro, e pelo Prof.
Paulo Coelho, em representação do
DEC. As temá cas foram subdivididas
em 3 sessões.

cício da proﬁssão de Engenheiro, quer
para a sociedade em geral. Considera‐
se que a inicia va se cobriu de um
enorme êxito, comprovando o interes‐
se dos assuntos abordados e por ine‐
rência, a per nência dos temas com
potencial de inves gação, seleciona‐
No ﬁnal de cada sessão os premiados
dos pelo DEC.
foram agraciados com a entrega dos
diplomas de melhor tese de 2015‐16, Tendo em conta o sucesso da inicia ‐
pelas mãos dos coordenadores gerais va, aguarda‐se com expeta va a sua
da inicia va. Os debates foram sem‐ repe ção nos próximos anos, com
pre muito par cipados, com questões atribuição de prémios às teses que
dirigidas aos diferentes intervenien‐
veram a classiﬁcação mais elevada
tes, demonstrando o interesse dos em cada ano le vo.
assuntos abordados, quer para o exer‐

1ª Sessão
”Infraestruturas urbanas: conceção de acessibilidades locais e de sistemas de drenagem de águas residuais”
Decorreu dia 13 de outubro e contou com a apresentação
de duas teses de mestrado integrado em Engenharia Civil,
uma na área de especialização de Urbanismo, Transportes
e Vias de Comunicação e outra na área da Hidráulica, Re‐
cursos Hídricos e Ambiente. A sessão contou ainda com a
par cipação dos Profs. do DEC Ana Bastos Silva, Alfeu Sá
Marques e Nuno Simões.
A primeira apresentação ﬁcou a cargo da Jéssica Margari‐
da Colaço dos Reis dedicada ao tema “Polí cas estratégi‐
cas e gestão da acessibilidade local ‐ o caso do Pólo III da
Universidade de Coimbra”. A apresentação focou‐se par ‐
cularmente na problemá ca das acessibilidades aplicadas
a pólos universitários, na deﬁnição de uma metodologia
técnico‐cien ﬁca para abordagens desta natureza, elen‐
cando ﬁnalmente um conjunto alargado de soluções ca‐
pazes de mi gar os problemas iden ﬁcados e contribuir
para a melhoria da qualidade e funcionalidade do espaço.
Por sua vez, a intervenção da Prof. Ana Bastos focou‐se na
transferibilidade dos conceitos apresentados para o domí‐
nio municipal, reforçando a necessidade de se apostar nu‐
ma polí ca integrada e coordenada de transportes que
envolvam conjuntamente os diferentes subsistemas de
transportes. A necessidade de se promover, cada vez mais,
os transportes públicos e os modos de transporte ditos
“suaves” em detrimento do veículo automóvel, marcou as
duas intervenções, seguindo as dire vas nacionais e euro‐
peias neste domínio.
A segunda parte desta sessão ﬁcou a cargo do José Pedro
Saraiva Rebelo Boal Paixão que dedicou a sua apresentação
ao tema “Aﬂuências indevidas em sistemas de drenagem
de águas residuais”. Foram analisadas diversas metodolo‐
gias para a quan ﬁcação das aﬂuências indevidas em siste‐

mas de drenagem de águas residuais, tendo sido par cula‐
rizados os casos de Mirandela, Vila Nova de Foz Côa, Bra‐
gança e Vila Real. Esta temá ca é de uma importância capi‐
tal para a sustentabilidade económica e estrutural das em‐
presas dos serviços de água que operam a baixa, pois os
valores destas aﬂuências podem a ngir, quer em termos
económicos e de volumes, duplos dos cobrados pelas em‐
presas da baixa. O Prof. Alfeu Sá Marques enfa zou esta
temá ca par cularizando ainda alguns casos com valores.
Para terminar, o Prof. Nuno Eduardo Simões fez uma apre‐
sentação sobre sistemas de drenagem sustentável, onde
foram apresentadas novas ﬁlosoﬁas de conceção dos siste‐
mas de drenagem para combater o efeito das alterações
climá cas e concentração da população nos aglomerados
urbanos.
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2ª Sessão
”Aplicação de modelos avançados a problemas estruturais complexos ”
A segunda sessão decorreu dia 30 de outubro e contou com a
apresentação das teses de mestrado integrado em Engenharia
Civil, “Modelling the inﬂuence of variability on geotechnical struc‐
tures”, por Diogo António Carvalho Ferreira, e “Numerical simula‐
on of connec ons designed for seismic ac ons”, por Ângela So‐
ﬁa Sequeira Lemos .
O Diogo Ferreira apresentou uma metodologia que permite inclu‐
ir a variabilidade, picamente existente em maciços terrosos e
rochosos, em análises numéricas, tornando‐as mais realistas, e
com a vantagem de possibilitar a realização de uma análise pro‐
babilís ca. Através da aplicação do so ware desenvolvido para o
efeito a duas obras geotécnicas, foram demonstradas as vanta‐
gens inerentes à u lização desta metodologia, que permi u ob‐
servar um comportamento mul facetado e dis nto do ob do em
análises tradicionais, contribuindo assim para um dimensiona‐
mento mais adequado, para além de permi r a quan ﬁcação do
risco inerente a cada uma das obras analisadas.
O Prof. Paulo Coelho destacou alguns
dos aspetos mais importantes da tese
do Diogo Ferreira, nomeadamente em
termos de implicações para a prá ca
corrente e de possibilidades prá cas
de incorporar a variabilidade no di‐
mensionamento. Apresentou ainda
exemplos reais de variabilidade obser‐
vada em solos e rochas e alertou para
a necessidade de procurar incorporar a
variabilidade no dimensionamento
geotécnico de forma mais frequente,
lançando uma série de questões que
mo varam o debate sobre o tema na
parte ﬁnal da sessão.
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Ângela Soﬁa Sequeira Lemos apresen‐
tou o trabalho de modelação numérica
focado no estudo de uma nova polo‐
gia de ligação semi‐rígida viga‐coluna
equipada com um disposi vo de fric‐
ção. A ligação inovadora permite a
dissipação da energia transferida por
um evento sísmico destru vo através
do escorregamento ciclico de um ade‐
sivo, sem provocar qualquer dano es‐
trutural aos restantes componentes da
ligação. O conceito de sustentabilidade
está intrinsecamente associado a esta
nova solução devido ao facto de ne‐
nhum elemento estrutural sofrer da‐

nos na sucessão de eventos sísmicos
excepcionais. Tal é apenas possível
porque o novo sistema permite o fácil
acesso, reparação ou subs tuição do
material de fricção. Adicionalmente, o
grau de conﬁança e robustez de estru‐
turas com este po de ligação poderá
aumentar em zonas de elevada sismici‐
dade."
Esta segunda sessão contou ainda com
a par cipação dos Profs. do DEC Luís
Simões da Silva, Paulo Coelho, e Paulo
Providência.

3ª Sessão
”Reabilitação de estruturas: intervenção
em edifícios antigos ”
Esta terceira e úl ma sessão decorreu dia 10 de novembro e fo‐
ram apresentadas as teses de Mestrado Integrado “A importân‐
cia da caracterização constru va e do estado de conservação na
sustentabilidade das ações de reabilitação: um caso de estudo no
Centro Histórico de Viseu”, por Catarina Pinto Mouraz, e
“Inﬂuência da fase de tratamento na qualidade de colagem de
madeira de Pinheiro Bravo”, por André Manuel Alves Dias,
A apresentação de Catarina Mouraz seguiu a estrutura formal da
tese, cujo obje vo principal consis u na caracterização e análise
do estado de conservação de um conjunto de edi cios de ﬁnais
de séc. XIX localizados no Centro Histórico de Viseu, com vista,
não só ao seu conhecimento, como também à discussão de dife‐
rentes cenários de reabilitação numa perspe va mul disciplinar
em que se assuma como principal desaﬁo a conciliação de preo‐
cupações de preservação patrimonial, de sustentabilidade, em
sen do lato, e da legislação ou regulamentação.
A intervenção do Prof. Raimundo Men‐
des da Silva, orientador desta mesma
dissertação situou‐se na mesma proble‐
má ca, apresentando o projeto ‘Viseu
Património’, atualmente em curso e no
âmbito do qual foi desenvolvida a esta
dissertação, a que seguiram diversos
trabalhos de inves gação aplicada em
torno da reabilitação do núcleo urbano
mais an go da cidade e que estão a po‐
tenciar outras teses. De ambas as apre‐
sentações sobressaiu a importância de
uma caracterização profunda do ediﬁca‐
do an go da cidade, para que posterior‐
mente possam ser desenvolvidas inter‐
venções integradas e responsáveis de
reabilitação do tecido construído. Foram
ainda referidas algumas inicia vas de
âmbito nacional em curso, cuja impor‐

tância é indiscu vel no desenvolvimento
do paradigma da reabilitação integrada
em Portugal.

sua intervenção salientou a qualidade
da madeira de Pinheiro Bravo para apli‐
cação na construção, onde falou da per‐
da de matéria prima causada pelos in‐
A apresentação do André Manuel Dias,
cêndios e da necessidade de valorização
com o tema “Inﬂuência da fase de trata‐
dos produtos de madeira de Pinheiro
mento na qualidade de colagem de ma‐
Bravo, principalmente pelos Engenhei‐
deira de Pinheiro Bravo” iniciou‐se com
ros Civis. Nestas apresentações, a valori‐
a apresentação das caracterís cas da
zação da madeira de Pinheiro Bravo e a
madeira lamelada colada, os processos
sua aplicação na construção, mostraram
de fabrico e as diferentes possibilidades
‐se como alterna vas onde a Engenharia
para aplicação do tratamento preserva‐
Civil pode inﬂuenciar a sustentabilidade
dor. Seguindo‐se a apresentação dos
da Floresta Portuguesa.
resultados da campanha experimental
onde se compararam as soluções de A sessão contou com, além dos Profs. do
madeira sem tratamento, madeira trata‐ DEC Raimundo Mendes da Silva e Alfre‐
da antes de colada e madeira tratada do Dias, ainda com a par cipação do
depois de colada e por ﬁm apresenta‐ Prof. do ISEC Paulo Maranha, Especialis‐
ram‐se as vantagens e desvantagens de ta em Estruturas da Ordem dos Enge‐
cada solução. O Prof. Alfredo Dias na nheiros.
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Professor António Tadeu

Medalha George Green 2017
PRÉMIOS E DISTINÇÕES

A Medalha George Green é
uma inicia va da University
of Mississippi (USA), em asso‐
ciação com o Wessex Ins tu‐
te of Technology (UK) e pre‐
tende homenagear George
Green pelo seu trabalho de‐
senvolvido na área dos ele‐
mentos de fronteira, nomea‐
damente pelo desenvolvi‐
mento de funções que ser‐
vem de base à u lização des‐
tes elementos.

O Prof. António Tadeu viu reco‐
nhecida a qualidade do seu tra‐
balho através da atribuição, em
setembro, da medalha George
Green. Este prémio é atribuído
pela Universidade do Mississippi
em associação com o Wessex
Ins tute of Technology, e preten‐
de dis nguir percursos académi‐
cos de excelência na aplicação do
método dos elementos de fron‐
teira e de outras técnicas de re‐
dução de malha. O Prof. António
Tadeu é especialista em modelagem computacional. O seu percurso teve início
com estudos para a aplicação de equações integrais à resolução de problemas
na área sísmica, ainda no MIT, no âmbito do seu doutoramento. Regressado ao
DEC, con nuou os seus trabalhos alargando o âmbito das aplicações, nomeada‐
mente a problemas térmicos e acús cos.



Professor Luís Simões da Silva

Distinguido uma vez mais pela FCTUC
A FCTUC atribuiu ao Prof. Luís Simões
da Silva, pela segunda vez consecu va,
uma menção honrosa, como reconhe‐
cimento das a vidades e inicia vas de
empreendedorismo relacionadas com
novos projetos de inves gação e ou‐
tras inicia vas e a vidades de pesqui‐

A primeira Medalha George
Green foi atribuída na “37th
Interna onal Conference on
Boundary Elements and
Other
Mesh
Reduc on
Methods”, em 2014 .
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sa, inves gação e desenvolvimento –
(a vidades de I&D). Esta dis nção foi
atribuída no dia 12 de outubro, na ses‐
são solene da comemoração dos 245
anos da Faculdade de Ciências e Tec‐
nologia da Universidade de Coimbra.



Engenheiro Francisco Duarte

Venceu a final europeia do ClimateLaunchpad
Francisco Duarte, aluno do Pro‐
grama Doutoral em Sistemas de
Transportes do DEC, foi o vence‐
dor da ﬁnal europeia da compe ‐
ção ClimateLaunchpad 2017 na
categoria “Urban Transi ons”,
que decorreu nos dias 17 e 18 de
outubro em Limassol (Chipre).
Este foi o 5º prémio ob do com o
sistema PAVNEXT ‐ Pavement
Energy Eﬃcient Extractor, uma
alterna va às Lombas Redutoras
de Velocidade (LRV).
Francisco Duarte teve ainda a
oportunidade de apresentar o
sistema PAVNEXT no Web
Summit que decorreu de 6 a 9 de
novembro, em Lisboa .



O Climate Launchpad é uma das
maiores compe ções mundiais de
ideias de negócio amigas do ambien‐
te (h p://climatelaunchpad.org/). É
parte do Climate‐KIC que pretende
criar oportunidades para os empre‐
endedores enfrentarem a mudança
climá ca no mundo, sendo ﬁnancia‐
do através do European Ins tute of
Innova on and Technology (EU)

André Carvalho

Menção honrosa pela FCTUC
Ao aluno do Mestrado Integrado em
Engenharia Civil, André Carvalho, a
FCTUC atribuiu uma menção honrosa
pela a vidade que exerceu no âmbito
da Inovação e Empreendedorismo. Re‐
corde‐se que André Carvalho foi eleito
o Embaixador do Ano da UC como re‐
conhecimento pelo trabalho desenvol‐

vido no projeto Académica Start UC e
na organização do evento “Feira de
Emprego ‐ "Adaptação aos Mercados
de Trabalho, e que, como gra ﬁcação,
frequentou um curso intensivo em Ba‐
bson College (EUA), uma referência
mundial na área do Empreendedoris‐
mo e da Inovação.

“DIA DA FCTUC”
A sessão solene da comemora‐
ção dos 245 anos da Faculdade
de Ciências e Tecnologia da UC
decorreu dia 12 outubro, com
intervenções do Magníﬁco Rei‐
tor da UC, João Gabriel Silva, do
Diretor da FCTUC, Luís Neves, e
do Presidente da Assembleia da
Faculdade, José António Paixão .
Um dos pontos altos da cerimó‐
nia foi a atribuição de Menções
Honrosas a docentes, inves ga‐
dores, estudantes e funcioná‐
rios. Ao Departamento de Enge‐
nharia Civil foram atribuídas
duas menções honrosas: ao
Prof. Luís Simões da Silva, e ao
aluno do Mestrado Integrado
em Engenharia Civil André Car‐
valho. O aluno de Doutoramento
em Sistemas de Transportes
Francisco Duarte fez uma apre‐
sentação do PAVNEX .
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Professor Raimundo Mendes da Silva
Nomeado Coordenador
do Projeto "REABILITAR COMO REGRA"
O Professor Raimundo Mendes da Silva foi
nomeado pela Senhora Secretária de Esta‐
do da Habitação, no passado dia 22 de No‐
vembro, como Coordenador do Projeto
"R
R
" criado por Re‐
solução do Conselho de Ministros em 4
de outubro passado. Este projeto visa a
elaboração das propostas necessárias para
adequar as normas técnicas da construção
às exigências e especiﬁcidades da reabilita‐
ção de edi cios. O resultado deste projeto
de inves gação deverá permi r a concilia‐
ção, no quadro legal e regulamentar da
construção, das legí mas expeta vas em
termos de adequação aos padrões de se‐
gurança, habitabilidade e conforto atuais,
e de simpliﬁcação do processo de reabilita‐
ção, com os princípios da sustentabilidade
ambiental e de proteção do património
ediﬁcado, em sen do lato, incluindo a va‐
lorização da coerência constru va do patri‐
mónio urbano corrente.
O desenvolvimento do projeto será supor‐
tado através de um Protocolo entre o Fundo
Ambiental, o Laboratório Nacional de Enge‐
nharia Civil (LNEC), o Ins tuto de Habitação
e Reabilitação Urbana (IHRU) e o Ins tuto
Pedro Nunes (IPN), o qual já foi assinado no
dia 23 de novembro passado.
O projeto, com a duração de um ano, será
centralizado no IPN, que congregará a par ‐
cipação e contributos de diferentes ins tui‐
ções de ensino superior, nacionais e estran‐
geiras, e será acompanhado por uma Rede
de Pontos Focais cons tuída por en dades
públicas e privadas representa vas da co‐
munidade da construção.

Assinatura do Protocolo, no Ministério do Ambiente
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Iniciativa RE3 - REbuild - REbirth - REtrust :
Recuperar comunidades afetadas pelos
incêndios com confiança no futuro
Docentes, Inves gadores e Estudantes do DEC voluntariam-se para trabalhar na reconstrução de habitações
destruídas, mobilizando a solidariedade de empresas
do setor metalomecânico e de materiais de construção.
A Universidade de Coimbra, a CMM e o ISISE juntam
assim esforços para colaborar na recuperação de habitações destruídas pelos incêndios.
Foi criada uma página no Facebook (RE3 - REbuild, REbirth, REtrust.) onde os voluntários se podem inscrever,
e as empresas manifestar a sua disponibilidade para
contribuir com materiais de construção. Apela-se às
autarquias interessadas nesta inicia va que contactem
o Prof. Luís Simões da Silva (luisss@dec.uc.pt ou
913429095).
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EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE ESTUDANTES NO
DEC - O CASO PARTICULAR DO MIEC
Almeida e Sousa
(Subdiretor do DEC 2015-2017)
ATRATIVIDADE DOS CURSOS DE vel e sem obje vos como ela nha cres‐ engenharia
civil, como os resultados representados
ENGENHARIA CIVIL EM PORTUGAL cido nos anos anteriores à crise.
A a vidade da construção civil e das
obras públicas foi uma das primeiras a
sen r o impacto da crise da economia
em Portugal e foi, sem dúvida, aquela
onde esse impacto foi maior, até como
consequência da forma pouco sustentá‐

Este facto, altamente mas nem sempre
corretamente media zado, teve inevitá‐
vel efeito no mercado de trabalho e
contribuiu de forma relevante, no ensi‐
no superior, para uma súbita e signiﬁca‐
va quebra de procura dos cursos de

na Figura 1 pretendem ilustrar. Esses
resultados dizem respeito à evolução,
desde 2008, do número de candidatos
(total e de 1ª opção) na primeira fase do
Concurso Nacional de Acesso aos cursos
de engenharia civil de todas as universi‐
dades públicas portuguesas.

Figura 1 – Evolução do número de candidatos aos cursos de Engenharia Civil no ensino público universitário português (1ª fase)

Os números mais baixos foram a ngidos
no ano de 2014, ano em que o número
de candidaturas ao acesso ao ensino
superior no país foi o menor de sempre,
correspondendo a um decréscimo, em
relação a 2008, de 89% do total dos can‐
didatos e de 95% daqueles que coloca‐
ram o curso como 1ª opção. Nos três
úl mos anos, tem‐se veriﬁcado uma
ligeira recuperação no número total de
candidaturas, que neste ano foi aproxi‐
madamente de 1400, ou seja, cerca de
28% do número de 2008. No entanto,
dessas cerca de 1400 candidaturas, ape‐
nas 136 corresponderam a candidatos
de 1ª opção.

Se a este úl mo número se somar o nú‐
mero de candidatos de 1ª opção que
concorreram às licenciaturas em Enge‐
nharia Civil no conjunto dos Ins tutos
Politécnicos em Portugal (10), pode con‐
cluir‐se que, neste ano de 2017, o núme‐
ro de jovens que concluíram o ensino
secundário em Portugal e que deseja‐
vam ser Engenheiros Civis foi de apenas
146. Este número, que é menos de me‐
tade do dos candidatos de 1ª opção ao
curso de Engenharia Mecânica da FEUP
(304), reﬂete de forma claríssima a mui‐
to pouca atra vidade atual dos cursos
de Engenharia Civil e traduz, de certa
forma, o alegado desmérito social exis‐

tente em Portugal sobre todo o extenso
e complexo domínio da Engenharia Civil.
Esta quebra de procura dos cursos de
Engenharia Civil originou que o número
de vagas abertas no Concurso Nacional
de Acesso ao Ensino Superior passasse a
ser muito superior às necessidades. Este
fato é bem ilustrado na Figura 2, onde
são comparadas as evoluções ao longo
dos úl mos anos do número de vagas
abertas no ensino público universitário,
do número de candidatos em 1ª opção
e, ainda, do número de candidatos colo‐
cados na 1ª fase.

Figura 2 – Evolução das vagas abertas, dos candidatos de 1ª opção e dos candidatos colocados no ensino público universitário português em Engenharia
Civil (1ª fase).
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Se até 2010 o número de candidatos de 1ª opção era superior
ao número de vagas, a par r desse ano, o contrário se veriﬁca.
O número de vagas passa a ser substancialmente superior à
procura e, consequentemente, uma boa parcela dessas vagas
passa a ser ocupada por candidatos que não conseguem colo‐
cação em outros cursos ou ins tuições. Neste ano, em que
uma elevada percentagem das vagas foi logo preenchida na 1ª
fase, de entre os candidatos colocados, menos de 25% o eram
de 1ª opção, pelo que é expectável que muitos deles não este‐
jam suﬁcientemente mo vados para enfrentar as diﬁculdades
próprias do curso e o abandonem, muitos deles logo ao ﬁm do
1º ano, como tem acontecido em todas as ins tuições nos
úl mos anos.
Mas este abandono que se tem detetado de forma mais ou
menos acentuada em todos os cursos de Engenhara‐Civil do
país não terá só a ver com a menor mo vação dos estudantes
para um curso que na realidade não escolheram, mas sim,
também, com a sua menor qualiﬁcação e/ou preparação. Com
efeito, em todas as ins tuições se veriﬁca que os estudantes
que entram nos cursos de Engenharia Civil são os que têm
nota de ingresso mais baixo, como se ilustra na Figura 3. Nela
se compara para a Universidade de Coimbra (UC), a Universi‐
dade do Porto (UP) e a Universidade de Lisboa (UL) o percen l
dos estudantes de diversos cursos da área tecnológica, em
termos de notas nas provas de ingresso, quando comparados
com todos os estudantes do país que realizaram as mesmas
provas.
A observação da ﬁgura evidencia que, tanto na UP como na
UL, a diferença, em relação aos estudantes de todos os outros
cursos, nas notas de ingresso dos estudantes que foram colo‐
cados no curso de Engenharia Civil é muito signiﬁca va. Já na
UC, embora sendo também mais baixas as notas de entrada
em Engenharia Civil do que nos outros cursos, a diferença não
é tão acentuada, nomeadamente no que diz respeito aos cur‐
sos de Engenharia Eletrotécnica e dos Computadores e de En‐
genharia Química.

ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE UNIVERSIDADES

a)

b)

c)

Figura 3 – Percen l dos estudantes de diversos cursos da área tecnológi‐
ca, em termos de notas de ingresso: a) UC; b) UP, c) UL.

Com o obje vo de comparar os efeitos da perda de atra vida‐
de dos cursos de Engenharia Civil nas diferentes ins tuições,
mostra‐se nas duas ﬁguras seguintes a evolução, desde 2008,
do número total de candidaturas (Figura 4) e do número de

candidatos de 1ª opção (Figura 5) nas Universidades do Mi‐
nho (UM), de Aveiro (UA), de Coimbra, da Nova de Lisboa
(UNL), do Porto e de Lisboa aos respe vos Mestrados Integra‐
dos. Registe‐se que em todas as restantes ins tuições univer‐
sitárias do país se anulou pra camente a procura a par r de
2013.

Figura 4 – Evolução do número total de candidaturas aos cursos de Enge‐
nharia Civil em cada uma de seis universidades portugueses (1ª fase).

Figura 5 – Evolução do número de candidatos de 1ª opção aos cursos de
Engenharia Civil em cada uma de seis universidades portugueses (1ª fase).
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E
O que a observação das duas ﬁguras
mostra é que, por um lado, em todas as
ins tuições a diminuição das candidatu‐
ras e dos candidatos de 1ª opção se ve‐
riﬁcou de forma súbita e signiﬁca va a
par r de 2011, e que, por outro lado, o
fosso entre as duas mais tradicionais
escolas de engenharia do País, FEUP e
IST, e as restantes se alargou. Com efei‐
to nas Universidades do Minho, de Avei‐
ro, de Coimbra e na Nova de Lisboa o
número de candidatos de 1ª opção, des‐
de 2013, corresponde a valores pra ca‐
mente residuais, quase sempre inferio‐
res a 10, enquanto nas outras duas es‐
colas esses valores se aproximam da
meia centena.
Se, em relação ao número de candidatos
de 1ª opção, não se veriﬁca diferenças
signiﬁca vas nos úl mos quatro anos
entre as Universidades de Coimbra, do
Minho, de Aveiro e da Nova de Lisboa, o
mesmo não acontece no que concerne
ao número total de candidaturas. Como
se observa, nos úl mos dois (três) anos
o número de candidatos aos cursos da

“

UM e da UNL tem crescido de
Engenharia Civil seja o curso da FCTUC
forma sustentada, ao contrário
com o maior número de estudantes ao
do que acontece em Aveiro e
em Coimbra, onde esse núme‐
abrigo do estatuto do estudante internaro se tem man do sensivel‐
mente constante. É por esta
cional
razão que o número de candi‐
datos colocados na 1ª fase naquelas boa parcela dos candidatos à Universi‐
duas primeiras escolas tem vindo a ser dade de Coimbra, é uma região com
substancialmente superior ao dos colo‐ cada vez menos gente e com um tecido
cados nas duas úl mas, nomeadamente empresarial muito enfraquecido.
em Coimbra. Neste ano foram colocados
logo na 1ª fase 60 estudantes na UNL, Registe‐se que de entre os estudantes
preenchendo a totalidade das vagas inscritos há 30 estudantes, quase todos
disponíveis, enquanto em Coimbra esse oriundos do Brasil, com o Estatuto de
número não ultrapassou as duas deze‐ Estudante Internacional, o que faz com
que o curso de Engenharia Civil seja o
nas e meia.
curso da FCTUC com o maior número de
Que razões podem jus ﬁcar esta menor estudantes com este estatuto. Somado
procura pelo curso da Universidade de este número aos 23 estudantes em perí‐
Coimbra, que tem vindo a veriﬁcar‐se odo de mobilidade, são 53 os estudan‐
também em outros cursos da área tec‐ tes estrangeiros no MIEC, o que corres‐
nológica e não só? Sem dúvida que são ponde a uma percentagem que ronda os
constrangimentos geográﬁcos e demo‐ 15%, percentagem esta signiﬁca va‐
gráﬁcos, que têm vindo a intensiﬁcar‐se, mente superior à de qualquer outro
as principais razões, uma vez que a regi‐ curso de Engenharia Civil em Portugal.
ão das Beiras, de onde é oriunda uma

”

EVOLUÇÃO DOS ALUNOS DO
MIEC NO DEC
Com o baixo número de estudantes
que tem sido colocado, via concurso
nacional de acesso ao ensino superior,
nos úl mos anos, bem como com o
número elevado de abandonos e pres‐
crições que se tem veriﬁcado (Figura 6),
até como consequência da menor mo‐
vação e menor qualidade dos novos
estudante, problema aliás comum a
todos os cursos de Engenharia Civil das
diversas ins tuições portuguesas, mes‐
mo nas mais tradicionais, como anteri‐
ormente já se referiu, o número de
inscritos no Mestrado Integrado em
Engenharia Civil do DEC tem decrescido
acentuadamente, como se mostra na
Figura 7.

Figura 6 – Comparação entre os estudantes colocados entre 2013 e 2016 e os que permanecem
atualmente inscritos no MIEC.

Atualmente encontram‐se inscritos, para além dos que estão em período de mobilidade, apenas 323 estudantes. Este valor
corresponde a cerca de 35% dos estudantes inscritos no ano le vo 2010/2011, úl mo ano em que todas as vagas abertas no
concurso nacional de acesso ao ensino superior foram logo ocupadas na 1ª fase.
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C
Figura 7 – Evolução dos estudantes inscritos no Mestrado Integrado em
Engenharia Civil do DEC

Figura 8 – Distribuição dos estudantes inscritos no Mestrado Integra‐
do em Engenharia Civil do DEC pelos cinco anos curriculares

tem feito, nos úl mos anos, um esforço
muito signiﬁca vo no aumento da sua
oferta forma va a nível de cursos do 2º
e 3º ciclo e, ainda, de cursos não confe‐
rentes de grau, fazendo uso dos recur‐
sos humanos e materiais existentes. É
este esforço feito, o responsável pelo
facto de no presente ano le vo o núme‐
ro de estudantes inscritos nestes cursos
representar já uma signiﬁca va percen‐
tagem de todos os estudantes inscritos
em cursos da responsabilidade do de‐
Este facto, aliado à expecta va de que a
partamento.
atra vidade dos cursos de Engenharia
Civil não deve crescer de forma signiﬁ‐ Com o arranque previsto para o próxi‐
ca va nos tempos mais próximos, pelo mo ano le vo de mais um mestrado em
que não é expectável que o número de associação com a Faculdade de Enge‐
estudantes que entrem para o 1º ano do nharia da Universidade do Porto, os
MIEC aumente muito em relação aos Mestrados de Formação ao Longo da
números deste ano, e à forte concorrên‐ Vida e os Mestrados de Especialização
cia de outras ins tuições na captação de Avançada, disponibilizados à comunida‐
estudantes internacionais, como é o de nacional e internacional, pelo DEC,
caso da Universidade do Porto, deverá cobrem atualmente todas as grandes
causar, nos próximos um/dois anos, um áreas de intervenção do Engenheiro
decréscimo, ainda que se julgue peque‐ Civil:
no, dos estudantes inscritos. O seu nú‐  Construções, Estruturas e Mecânica
mero pode ﬁxar‐se, nesse horizonte
Estrutural (Mestrado em Construção
temporal, à volta dos 300, o que corres‐
Metálica e Mista, Mestrado em Se‐
ponderá a uma redução, em dez anos,
gurança aos Incêndios Urbanos,
de cerca de 70%, sem que a capacidade
Mestrado em Eﬁciência Acús ca e
le va efe va do DEC tenha, pra camen‐
Energé ca e Construção Sustentável,
te, sofrido qualquer decréscimo.
Mestrado em Reabilitação de Edi ‐
Na Figura 8 ilustra‐se como os estudan‐
tes atualmente inscritos no curso se
distribuem pelos diferentes anos curri‐
culares. Da observação da ﬁgura consta‐
ta‐se que um pouco mais de metade dos
estudantes se encontra nos dois úl mos
anos curriculares, logo não muito longe
da conclusão do curso. Há, até, estudan‐
tes a quem só falta para essa conclusão
a Dissertação.

 Urbanismo, Transportes e Vias de
Comunicação (Mestrado em Gestão
da Mobilidade Urbana).
No que concerne ao 3º ciclo, são os
seguintes os ciclos de estudos dispo‐
nibilizados atualmente pelo DEC;
 Doutoramento em Engenharia Civil;
 Doutoramento em Engenharia do
Ambiente;
 Doutoramento em Construção Metá‐
lica e Mista;
 Doutoramento em Engenharia de
Segurança ao Incêndio;
 Programa Doutoral em Planeamento
do Território;
 Programa Doutoral em Sistemas de
Transportes.
Com esta oferta forma va a nível de 2º
e 3º ciclos, que tem sido, de um modo
geral, manifestamente atra va, o DEC é
o departamento da FCTUC e, a nível
nacional, o departamento de Engenha‐
ria Civil que maior número de ciclos de
estudos disponibiliza.

Tendo em atenção a situação acima
exposta uma das ações primordiais do
DEC tem sido e con nuará a ser a da
promoção e divulgação da sua oferta
cios);
forma va, procurando, por um lado,
RESPOSTA DO DEC
 Hidráulica, Ambiente e Recursos
aumentar a atra vidade dos mestrados
Hídricos (Mestrado em Gestão do
integrados e, por outro, manter, ou
Ciclo Urbano da Água);
Procurando dar resposta à perda de
mesmo aumentar, o desempenho atual
atra vidade dos mestrados integrados  Geotecnia (Mestrado em Mecânica na captação de estudantes para os cur‐
cujo funcionamento é da sua responsa‐
dos Solos e Engenharia Geotécnica); sos de 2º e 3º ciclos.
bilidade, nomeadamente o MIEC, o DEC
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“A Engenharia Civil da Universidade de Coimbra
nos Rankings Académicos”
António Pais Antunes
(Professor Catedrático do DEC)

1. INTRODUÇÃO
É costume ouvir dizer‐se que os
rankings académicos valem o que
valem. Por trás desta expressão
tautológica está a ideia de que eles não
traduzem devidamente, e menos ainda
inequivocamente, a realidade do
posicionamento
rela vo
das
universidades ou das áreas de a vidade
nelas prosseguidas. A verdade é que
diﬁcilmente poderia ser de outro modo,
uma vez que estão em causa múl plos
critérios
de
comparação,
cuja
ponderação é naturalmente subje va.
Para além disso, os próprios
indicadores a associar aos critérios
serão sempre discu veis. Seja como for,
desde que surgiram, em 2003, os
rankings têm vindo a cons tuir‐se como

referências
cada
vez
mais
incontornáveis, estando na origem de
uma vasta literatura cien ﬁca sobre as
metodologias em que se baseiam e
sobre os impactos que têm nas
ins tuições, nos governos e, em geral,
na sociedade (ver, e.g., Jons & Hoyler
2013, Marginson 2014, Hazelkorn 2015
e Moed 2017).
Esta nota tem por obje vo analisar a
posição da área de Engenharia Civil da
Universidade de Coimbra (UC) nos
rankings académicos e a forma como
ela tem vindo a evoluir ao longo do
tempo. Embora sejam muitos os
rankings disponíveis, só três são
relevantes para os presentes efeitos,
por serem os únicos que tratam as
áreas de a vidade das universidades de

2. RANKING QS
A principal caracterís ca do Ranking QS é, provavelmente, a
de ser um ranking global, no sen do em que cobre – ou
pretende cobrir – os principais planos de atuação de uma
universidade: ensino, inves gação e extensão universitária.
Este ranking combina critérios obje vos (50%), com critérios
reputacionais (50%) avaliados com base em inquéritos
realizados junto de académicos e empresários (Tabela 1). Os
critérios obje vos dizem respeito à qualidade e impacto da
inves gação, que são medidos através de dois indicadores: o
número médio de citações de ar gos de autores de dada
ins tuição (um indicador do po rela vo, onde o efeito da
dimensão da ins tuição é descontado); e o índice‐H1 (onde
não é). A consideração de dados reputacionais na avaliação
das universidades faz sen do, pois seria estranho classiﬁcar
como de qualidade uma universidade a quem ninguém
reconhece qualidade. No entanto, o recurso a este po de
dados traz consigo a possibilidade de manipulação, e tem
exposto este ranking a crí cas fortes (Marginson 2014,
Leiter, 2017), que os respe vos responsáveis têm procurado
contestar (Bizzozero 2017).
A área de Engª Civil da UC ocupa atualmente a posição 101‐
150 no Ranking QS (entre as 200 ins tuições nele incluídas), a
mesma que a da Universidade do Minho (UM) e
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forma suﬁcientemente desagregada: o
Ranking QS, publicado por uma
empresa privada sediada no Reino
Unido (Quacquarelli Symonds); o
Ranking
NTU,
promovido
pela
Universidade Nacional de Taiwan e
conhecido pela designação de Ranking
de Taiwan; e, desde o corrente ano
(2017), o Ranking ARWU (Academic
Ranking of World Universi es), nascido
na Universidade Jiao Tong de Shangai e
conhecido pela designação de Ranking
de Shangai.
Os resultados da análise realizada,
assim
como
uma
descrição
pormenorizada de cada um dos
rankings
considerados,
são
apresentados em seguida em secções
separadas.

imediatamente atrás das Universidades de Lisboa (UL) e do
Porto (UP), ambas na posição 51‐100 (Tabela 2). A posição
das universidades portuguesas nesta área é muito melhor do
que em qualquer outra área (onde rarissimamente há alguma
ins tuição portuguesa classiﬁcada entre as 150 primeiras), e
só não é mais elevada por causa dos critérios reputacionais.
Tal como nos outros dois rankings que abordaremos adiante,
cada indicador está medido numa escala de 0 a 100, onde
100 é o valor atribuído à ins tuição ou ins tuições mais bem
posicionadas em termos desse indicador. Em termos
rela vos, o indicador mais fraco da UC é claramente o índice‐
H, pois todos os outros estão em bom nível considerando a
dimensão das ins tuições e das regiões onde se inserem.
Quanto à comparação com outras áreas da UC (Tabela 3), a
superioridade da Engª Civil é manifesta, tanto quando se
considera o conjunto da Universidade (apenas 401‐410)
como o conjunto das Engenharias (335), como ainda,
individualmente, cada outra Engenharia (251‐300 ou mais
baixo).
Desde 2011, a área de Engª Civil da UC tem‐se man do
pra camente no mesmo nível, sendo exceção a subida
veriﬁcada em 2014 da posição 151‐200 para a posição 101‐
150 (Tabela 4). A situação da UM também pouco tem variado
desde que nesse mesmo ano de 2014 entrou diretamente no
ranking na posição 101‐150. No caso da UL e da UP as
variações de posição têm sido notórias, sublinhando‐se o seu
desaparecimento do ranking em 2014 e, no caso da UL,
também em 2015 (neste caso, as variações poderão explicar‐
se em parte com a transformação que a universidade
atravessou).

Tabela 1. Descrição do Ranking QS
R
C

QS
/

P

Reputação
Impacto e qualidade da
inves gação

Académica
Empregadores
Número médio de citações por ar go nos úl mos 5 anos
Índice‐H dos ar gos dos úl mos cinco anos

AREP
EREP
ACIT_5
HIND_5

(%)
40
10
25
25

Fontes: Inquéritos a membros da academia e a empregadores & base SCOPUS

Tabela 2. Posição da área de Engª Civil das universidades portuguesas em 2017
segundo o Ranking QS

I

I

P

U. Lisboa
U. Porto
U Coimbra
U.. Minho

51‐100
51‐100
101‐150
101‐150

AREP

EREP

ACIT_5

HIND_5

69
68,8
66,6
66,4

62
65,1
61,3
53,1

88,4
94,9
86,3
94,9

87,3
87,3
70,4
84,9

Tabela 3. Posição da área de Engª Civil no contexto
das Engenharias e da UC em 2017 segundo o Ranking

Á

P

Engª Civil

101‐150

Engª Informá ca
Engª Química
Engª Mecânica
Todas as áreas de Engenharia

251‐300
251‐300
301‐350
335

Todas as áreas

401‐410

Tabela 4. Evolução da posição da área de Engª Civil das universidades
portuguesas entre 2011 e 2017 segundo o Ranking QS

P

I

2011
‐
‐
151‐200
‐

U. Lisboa
U. Porto
U. Coimbra
U. Minho

2012
‐
151‐200
151‐200
‐

2013
151‐200
101‐150
151‐200
‐

2014
‐
‐
101‐150
101‐150

2015
‐
51‐100
101‐150
101‐150

2016
151‐200
51‐100
101‐150
101‐150

2017
51‐100
51‐100
101‐150
101‐150

1

Índice‐H: número de ar gos de dada área citados mais vezes que esse número de ar gos (por exemplo, se o 25º ar go mais citado com pelo menos um
autor de uma dada ins tuição for citado 25 vezes ou mais, o índice‐H dessa ins tuição será 25).

3. RANKING DE TAIWAN
Ao invés do Ranking QS, o Ranking de
Taiwan foca‐se fundamentalmente na
inves gação, cuja quan dade, qualidade
e impacto procura aferir. Baseia‐se
apenas em dados obje vos, u lizando 8
indicadores relacionados direta ou

e/ou de citações. Cinco indicadores, com
o peso global de 60%, têm a ver com a
inves gação recente, mas os três outros
referem‐se a um período longo, de 11
anos, o que naturalmente tende a
estabilizar as classiﬁcações. Com
exceção do número médio de citações

por ar go (ACIT_11), todos os
indicadores são do po absoluto, o que
obviamente favorece as áreas e
departamentos de maiores dimensões
(os DEC da UL e da UP têm cerca do
dobro do número de professores dos da
UC e da UM).

Tabela 5. Descrição do Ranking de Taiwan

R
C

T

Quan dade de inves gação
Impacto da inves gação

Qualidade da inves gação

I

P

Número de ar gos dos úl mos 11 anos
Número de ar gos do úl mo ano
Número de citações nos úl mos 11 anos
Número de citações nos úl mos 2 anos
Número médio de citações por ar go nos úl mos 11 anos
Índice‐H dos ar gos dos úl mos 2 anos
Número de ar gos muito citados nos úl mos 11 anos
Número de ar gos do úl mo ano em revistas de grande impacto

PUB_11
PUB_1
CIT_11
CIT_2
ACIT_11
HIND_2
HCIT_11
TOP_1

10%
15%
15%
10%
10%
10%
15%
15%

Fonte: Base ISI

indiretamente com o número de ar gos
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A observação da posição neste ranking
da área de Engª Civil das várias
universidades mostra a UL numa posição
muito elevada em termos mundiais (29),
tal como a UP (53) (Tabela 6). A UC está
na posição 230, em 5º lugar entre as
principais universidades, havendo a
referir que, neste caso, as Universidades
de Aveiro (UA) e Nova de Lisboa (UNL),
também estão classiﬁcadas (a UA em 3º
lugar).
As diferenças entre as universidades
esbater‐se‐iam
muito
se
fosse
descontado o efeito da dimensão, sendo
curioso notar que, no único indicador de
po rela vo (ACIT_11), a UL é uma das
universidades piores classiﬁcadas e a
UNL uma das melhores. No que respeita

à UC, os indicadores mais posi vos em
termos rela vos são PUB_11 e HCIT_11,
e os menos posi vos são ACIT_11 e,
sobretudo, TOP_1.

menores, encontrando‐se a Engª
Informá ca (posição 239) e a Engª
Mecânica
(243)
ambas
bastante
próximas da Engª Civil.

O desempenho nega vo neste úl mo
indicador e a necessidade para que ele
poderia apontar (publicar em melhores
revistas) não devem, no entanto, ser
especialmente valorizados – é que, em
anos anteriores, TOP_1 nha sido várias
vezes um dos nossos indicadores mais
posi vos. Se excluirmos a presença da
UA no ranking, estes resultados acabam
por ser bastante compa veis com os do
Ranking QS. Tal já não acontece quando
se compara, na UC, a área de Engª Civil
com as outras áreas (Tabela 7). Neste
caso, as diferenças são claramente

Ao longo dos úl mos seis anos, e à
semelhança do que acontece com o
Ranking QS, a classiﬁcação da área de
Engª Civil da UC no Ranking de Taiwan
tem sido bastante estável, oscilando
entre as posições 194 e 248 com ligeira
tendência para melhorar (Tabela 8). As
variações de ano para ano são mais
ní das nas outras universidades, e a
tendência para melhorar também nelas
se veriﬁca, sendo mais forte no caso da
UL (porventura também por efeito da
transformação da universidade).

Tabela 6. Posição da área de Engª Civil das universidades portuguesas em 2017 segundo o Ranking de Taiwan

I

I

P

PUB_11

PUB_1

CIT_11

CIT_2

ACIT_11

HIND_2

HCIT_11

TOP_1

S

U. Lisboa

29

75,9

74,7

67,8

74,4

44,8

64,9

62,8

65,0

66,5

U. Porto

53

60,3

61,0

63,6

63,7

53,7

64,4

53,7

68,8

61,3

U. Aveiro

195

51,3

52,8

49,2

52,4

45,2

56,2

46,4

55,0

51,0

U. Minho

223

52,5

53,6

52,7

49,6

49,8

51,0

46,4

46,2

50,1

U. Coimbra

230

53,2

52,3

50,3

50,3

44,5

53,5

50,0

44,9

49,8

U. N. Lisboa

275

47,5

47,9

48,0

49,0

50,3

53,3

46,4

48,3

48,6

Tabela 7. Posição da área de Engª Civil no contexto das
Engenharias e da UC em 2017 segundo o Ranking de
Taiwan

Área
Engª Civil
Engª Mecânica
Engª Química
Engª Eletrotécnica
Todas as áreas de Engenharia
Todas as áreas

Posição
230
243
289
295
301‐400
381

Tabela 8. Evolução da posição da área de Engª Civil das universidades
portuguesas entre 2011 e 2017 segundo o Ranking de Taiwan

Ins tuição
U. Lisboa
U. Porto
U. Aveiro
U. Minho
U. Coimbra
U. N. Lisboa

4. RANKING DE SHANGAI
O Ranking de Shangai, tal como o de Taiwan, tem por
referência a a vidade de inves gação e recorre a dados
obje vos (Tabela 9). Embora a classiﬁcação das universidades
por área tenha surgido apenas este ano, jus ﬁca‐se que lhe
façamos referência aqui, dado ser um dos rankings mais
pres giados (no que beneﬁcia talvez de ser o mais an go).
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2010
109

2011
115

2012
90

126

97

67

Posição
2013 2014 2015 2016 2017
67
47
36
28
29
54
50
59
58
53

‐
278
‐
‐

227
240
‐
247

295
241
248
253

269
217
246
‐

261
187
224
300

228
209
241
‐

245
182
194
294

195
223
230
275

Neste ranking, todos os indicadores são do po absoluto, pois
a normalização de citações que é realizada no cálculo do
indicador CNCI diz respeito às subáreas em que os ar gos são
publicados e não à dimensão da ins tuição. A colaboração
internacional é valorizada, embora com pouco peso. Um dos
indicadores é rela vo a um prémio importante de Engenharia
de Estruturas, que nunca foi atribuído a um professor de uma
universidade portuguesa.
Neste ranking, a posição da área de Engª Civil da UC é
excelente: 51‐75 (Tabela 10). Além disso, a área de
Transportes está na posição 76‐100. Considerando apenas
ins tuições europeias, estamos no top‐30 em ambos os casos.
Melhor em Portugal só a UL, na posição 41 em Engª Civil e,
igualmente, 76‐100 em Transportes.

Tabela 9. Descrição do Ranking de Shangai

Ranking de Shangai
Indicador

Peso

Número de ar gos dos úl mos 5 anos

PUB_5

100

Número de citações normalizado nos úl mos 5 anos

CNCI_5

100

Número de ar gos dos úl mos cinco anos com pelo menos um autor de uma ins tuição estrangeira

IC_5

20

Número de ar gos dos úl mos 5 anos nas 20% revistas da área com factor de impacto mais elevado

TOP_5

100

Número de autores da ins tuição detentores do "Interna onal Award of Merit in Structural Engineering" AWARD

100

Fonte: Base ISI
Tabela 10. Posição da área de Engª Civil das universidades portuguesas em 2017 segundo o Ranking de Shangai

Ins tuição

Posição

Indicador
PUB_5

CNCI_5

IC_5

TOP_5

AWARD

43

70,6

47,8

57,9

29,7

0

U. Coimbra

51‐75

46,8

41,4

64,5

45,4

0

U. Minho

76‐100

44,4

47,5

69,0

29,7

0

U. Aveiro
U. Porto

201‐300
201‐300

36,2

44,3

72,0

0

0

46,8

42,4

64,8

0

0

U. Lisboa

A UM também está bem classiﬁcada em Engª Civil (76‐100). Ao invés, a UP
aparece apenas na posição 201‐300, muito abaixo do que acontece nos
outros rankings. Rela vamente à UL, a UC perde claramente na quan dade
de ar gos (PUB_5) e perde também nas citações (CNCI_5), mas ganha no
nível de colaboração internacional (IC_5) e, sobretudo, na qualidade das
revistas onde publica (TOP_5). A vantagem da Engª Civil rela vamente às
outras Engenharias da UC e ao resto da universidade é tão acentuada como
no Ranking QS (Tabela 11).

5. CONCLUSÃO
Em termos dos rankings académicos
mais desagregados em termos de área
de a vidade, o desempenho da área de
Engª Civil da UC é de bom nível mundial,
e tem vindo a melhorar embora
lentamente. No âmbito europeu,
estamos de certeza no top‐50 tendo em
conta a nossa dimensão. Infelizmente, as
outras Engenharias e, sobretudo, a UC
no seu conjunto estão longe deste nível
(o que não ajuda). Chegámos aqui

Tabela 11. Posição da área de Engª Civil no
contexto das Engenharias e da UC em 2017
segundo o Ranking de Shangai

Área

Posição

Engª Civil
Engª Informá ca
Engª Mecânica
Engª Química
Todas as áreas de Engenharia
Todas as áreas

nomeadamente como resultado de uma
polí ca de valorização da a vidade de
inves gação traduzida em incen vos
concretos para os professores capazes
de a ngir determinadas metas de
produ vidade cien ﬁca. Esta polí ca
terá certamente concorrido para que,
hoje, pra camente todos os professores
desenvolvam
inves gação
com
qualidade suﬁciente para ser publicada
em revistas de topo. Rela vamente ao
futuro, o desaﬁo é, principalmente, o de

51‐75
151‐200
>300
>300
>200
401‐500

mantermos o nível em que agora
estamos. A demograﬁa não favorece a
UC, e a evolução posi va recente da
economia portuguesa tarda a ter reﬂexos
no sector da construção civil e obras
públicas, mas temos de acreditar que,
por méritos próprios e com uma
evolução favorável do nosso contexto,
vamos conseguir vencer o desaﬁo que
temos pela frente.
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Foi acreditado pela A3ES, por um período de 6 anos e sem restrições, o
Mestrado em especialização em Gestão da Mobilidade Urbana, em associação com a Faculdade de Engenharia
da Universidade do Porto. Trata-se de
um curso com 90ECTS e duração de 3
semestres.
Perspetiva-se que a 1º edição venha a
abrir no ano letivo de 2018-19.
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M

U

M

:

O ciclo de estudos oferece
formação especializada em Mobilidade Urbana e
responde a uma lacuna forma va do mercado
nacional. O ciclo de estudos é vocacionado para
a transmissão de conhecimentos nos domínios
especíﬁcos do planeamento do território, dos
transportes e da gestão integrada da mobilidade
em meio urbano, assentes em polí cas, princí‐
pios e estratégias inovadoras e de sustentabili‐
dade. Estas temá cas são focadas nos proble‐
mas urbanos e metropolitanos, dando‐se ainda
atenção à mobilidade inter‐municipal em terri‐
tórios de “baixa densidade” (à escala das Comu‐
nidades Intermunicipais).

P

A

:

Podem candidatar-se:

• Titulares do grau de licenciado ou equivalente, em En‐
genharia Civil, Engenharia do Ambiente, Arquitetura, En‐
genharia Geográﬁca, Planeamento do Território ou áreas
aﬁns. Podem ainda candidatar‐se tulares do grau de
licenciado ou equivalente de cursos que exigem a discipli‐
na de Matemá ca A na candidatura ao Ensino Superior.
• Titulares de um grau académico superior estrangeiro
conferido na sequência de um 1.º ciclo de estudos em
área adequada (Engenharias Civil, do Ambiente, Geográﬁ‐

P

E

• Detentores de um currículo escolar, cien ﬁco ou proﬁs‐
sional que seja reconhecido como atestando capacidade
para realização deste ciclo de estudos pelo órgão cien ﬁ‐
co estatutariamente competente.

S

MGMU

U

ca, ou Arquitetura, Planeamento do Território ou áreas
aﬁns) organizado de acordo com o Processo de Bolonha
por um Estado aderente a este Processo, ou que seja
reconhecido como sa sfazendo os obje vos do grau de
licenciado pelo órgão cien ﬁco estatutariamente compe‐
tente;

ECTS

1º A
Uso do Solo e Transportes

4,5

Políticas Sustentáveis de Mobilidade Urbana

4,5

Planeamento de Redes Multimodais de Transportes

4,5

Modelos de Planeamento de Transportes e Ambiente
Gestão da Circulação, Estacionamento e Logística Ur‐
bana
Dimensionamento de Componentes das Redes Rodovi‐
árias

4,5

Gestão de Redes de Modos Sustentáveis de Transporte

4,5

Segurança Rodoviária
Gestão da Conservação e Reabilitação de Infraestrutu‐
ras de Transporte

4,5

Inovação e Gestão da Mudança em Transportes
Planeamento e Operação de Sistemas de Transporte
Público

4,5

Avaliação e Gestão em Engenharia de Mobilidade

6,0

6,0
6,0

4,5

P

:

O curso des na‐se

quer a recém formados quer a proﬁssionais já inseridos
no mercado de trabalho, com vista a valorizar os conheci‐
mentos e potenciar uma maior compe vidade nesta
área especíﬁca de atuação. Face à necessidade crescente,
por parte das Autarquias Locais e das Comunidades Inter‐
municipais (CIM), de promoverem o planeamento, a ges‐
tão e a o mização do funcionamento integrado do siste‐
ma de transportes urbanos, através do desenvolvimento
dos diferentes instrumentos de planeamento espera‐se
que a formação destes estudantes represente uma apos‐
ta na qualiﬁcação do capital humano com a vidade neste
setor. Também a mudança de paradigma da mobilidade
assente nos três pilares da sustentabilidade, exige a for‐
mação con nua e avançada dos técnicos superiores quer
das en dades gestoras e ﬁscalizadoras, quer dos opera‐
dores de transportes, quer ainda das empresas públicas
ou privadas ligadas ao sector do urbanismo e dos trans‐
portes.

6,0

2º A
Dissertação

30
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6 a 8 de setembro 2018, Coimbra
congresoiberico.org/pt/

PLURIS 2018 ‐ 8º CONGRESSO LUSO‐BRASILEIRO para o Planea‐
mento Urbano, Regional, Integrado e Sustentável
24 a 26 de outubro 2018, Coimbra
pluris2018.com/pt

6as Jornadas de Segurança aos Incêndios Urbanos (6JORNINC)
1as Jornadas de Proteção Civil (1JORPROCIV)
14 a 8 e 9 de novembro 2018, Coimbra

Encontros Científicos
no DEC

X Congreso Ibérico sobre Ges ón y Planiﬁcación del Agua

www.albrasci.org/6JORNINC/

www.clbmcs2018.uc.pt/index.php?module=sec&id=623&f=1
STESSA '18 ‐ The 9th Interna onal Conference on the Behavi‐
our of Steel Structures in Seismic Areas
14 a 17 fevereiro 2018, Christchurch, New Zealand

asccs2018.webs.upv.es/
13th Int. Hydroinforma cs Conference ‐ HIC
2018
1 a 6 julho 2018, Palermo, Italia
www.hic2018.org

www.scnz.org/Events++Awards/STESSA+18.html

9th Interna onal Conference on Physical Mo‐
delling in Geotechnics (ICPMG 2018)

14.º Congresso da Água

17 a 20 julho 2018, University of London, Lon‐
don, UK

7 a 9 de março de 2018, Évora

www.city.ac.uk/9th‐interna onal‐conference‐
www.aprh.pt/index.php/pt/eventos‐ac vidades/organizados‐ physical‐modelling‐in‐geotechnics‐2018
pela‐aprh/2018/14‐congresso‐da‐agua
1st Int. Water Distribu on Systems Analysis /
Compu ng and Control for the Water Industry
42nd IAHS World Congress on Housing—The housing for the
Joint Conference
dignity of mankind
23 a 25 julho 2018, Kingston, Ontario, Canadá
10 a 13 de abril 2018, Naples, Italia
www.iahs2018.org/

www.queensu.ca/wdsa‐ccwi2018

Transport Research Arena 2018

ICTWS’18 ‐ The Eighth Interna onal Confer‐
ence on Thin‐Walled Structures

16 a 19 abril 2018, Vienna, Austria,
www.traconference.eu/
5th Interna onal Conference on Road and Rail Infrastructure
17 a 19 de maio 2018 , Zadar, Croa a,
www.grad.hr/cetra/ocs/index.php/cetra5/cetra2018
16CNG ‐ 16º Congresso Nacional de Geotecnia

24 a 27 julho 2018, Lisboa
asccs2018.webs.upv.es
2018 World Conference on Timber Engineering
20 a 23 agosto 2018, Seul, Coreia
wcte2018.kr/home

27 a 30 maio 2018, Ponta Delgada, São Miguel, Açores

11th Interna onal Conference on Geosy‐
nthe cs

www.spgeotecnia.pt/content.asp?startAt=2&categoryID=899

16 a 21 setembro 2018, Seoul, Coreia

10th Interna onal Conference on Structures in Fire

www.11icg‐seoul.org

6 a 8 junho 2018, Titanic Belfast, Irlanda

11th Int. Conf. on Urban Drainage Modelling

www.ulster.ac.uk/conference/structures‐in‐ﬁre‐2018

23 a 26 setembro 2018 – Palermo, Italia

NUMGE 2018 – 9th European Conference on Numerical Meth‐
ods in Geotechnical Engineering
25 a 27 junho 2018, Porto
www.numge2018.pt

www.udm2018.org
ﬁb Congress 2018 ‐ Be er‐Smarter‐Stronger
7 a 11 outubro 2018, Melbourn, Autrália
ﬁbcongress2018.com

ASCCS 2018 Advances in Steel‐Concrete Composite Structures

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

Científicos

14 a 16 fevereiro 2018, Coimbra

27 a 29 junho 2018, Valencia, Espanha

Outros Encontros

3º Congresso Luso‐Brasileiro. Materiais de Construção Sus‐
tentáveis

