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Nota Editorial
Ao longo dos últimos anos, o Departamento de Engenharia Civil (DEC) tem assumido,
como um dos seus principais desafios, atingir níveis elevados de internacionalização,
materializados através do incentivo à mobilidade de docentes e estudantes, da cooperação estratégica, de parcerias institucionais e empresariais, e do aumento da produção científica de qualidade.
Várias iniciativas têm vindo a ser dinamizadas para internacionalizar as atividades do
DEC, as quais se têm refletido num aumento da capacidade para atrair estudantes e
professores internacionais, seja ao nível dos cursos de formação de base, seja de formação avançada.

Edição

Os desafios da internacionalização no campo das engenharias civil e do ambiente
constituem por isso o tema principal abordado neste número. São ouvidos alguns dos
intervenientes no processo, assim como alguns estudantes que têm usufruído de programas de mobilidade internacional, promovidos pela UC.

Colaboradores: Aldina Santiago,

Em complemento, é dado particular destaque às conferências do DEC 2018, e à Lição
Laginha Serafim, que este ano foi dedicada à evolução do exercício da profissão de
engenheiro.

António Alberto, Arminda Almeida,
Nuno Eduardo Simões, Paulo Santos,
Ricardo Costa

Chama-se ainda a atenção para a rubrica “Prémios e Distinções”, neste número, dedicada ao Doutoramento Honoris Causa do Prof. Luis Simões da Silva, atribuído pela
Universidade de Liége, Bélgica.

Endereço: Departamento de Enge-

Esperamos com este número do DECNotícias, poder continuar a corresponder às expectativas dos leitores e colaboradores, aproximando-os e potenciando a disseminação do conhecimento científico/pedagógico aqui divulgado.

nharia Civil, FCTUC, Polo II, Rua Luis
Reis Santos, 3030-788 Coimbra

Reiteramos o convite para que continuem a colaborar através do envio de informações/noticias para decnoticias@dec.uc.pt.

Editoras: Isabel Pinto e Ana Bastos
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A internacionalização do DEC
Ana Bastos

Sub-diretora do DEC
Formação especializada e avançada e relações internacionais

A Universidade de Coimbra tem vindo a defender e a seguir uma política para a internacionalização com reflexos
nos seus principais eixos de atuação, designadamente no
ensino, na investigação e inovação e na interação com a
sociedade e meio empresarial. Inserido neste contexto,
também o Departamento de Engenharia Civil (DEC) assumiu este desígnio como prioritário, seja ao nível formativo
seja técnico e científico.
No domínio do ensino, através da sua interação com mais
de 150 universidades de todo o mundo, o DEC tem-se afirmado como extremamente ativo no recrutamento de estudantes internacionais, em programas de mobilidade,
estando atualmente a dar os primeiros passos no estabelecimento de graus em associação e no ensino à distância,
enquadrado num protocolo estabelecido entre a UC e a
Universidade Aberta.

A mobilidade de estudantes e docentes é uma forte aposta
do DEC e constitui um dos principais vetores da sua estratégia de internacionalização. A experiência de mobilidade
internacional é considerada cada vez mais fundamental
para o desenvolvimento de profissionais globais e completos. Neste sentido, o DEC tem vindo a fomentar o desenvolvimento de períodos de mobilidade ao longo do percurso académico dos seus estudantes, particularmente na
fase final do ciclo de estudos. O coordenador Departamental para a Mobilidade Internacional do DEC, em estreita
colaboração com a DRI da UC, asseguram todo o apoio
logístico, académico e pedagógico aos estudantes interessados em usufruir de um período de mobilidade, tendo-se
complementarmente constituído uma comissão de equivalências para assegurar a qualidade e equilíbrio dos planos de estudos. O DEC mostra-se assim cada vez mais
aberto ao mundo, oferecendo e fomentando, entre os
seus estudantes, a oportunidade de realizarem programas
de mobilidade internacional, num conjunto cada vez mais
alargado de Instituições congéneres de referência. Para
além de representar uma mais-valia curricular, seja ao nível académico, seja científico, os programas de mobilidade
envolvem ainda um potencial enriquecimento pessoal,
cultural e social, traduzindo-se ainda na aquisição de maisvalias profissionais, atualmente e cada vez mais reconhecidas e valorizadas pelo mercado de trabalho. Os períodos
de mobilidade, seja para estudos, seja para estágios, com

ou sem financiamento, podem ser realizados ao abrigo de
diferentes programas de mobilidade, onde se destaca
o Programa Erasmus+. Este programa conta atualmente
com 30 anos de existência e tem sido um dos mais procurados pelos alunos do DEC. O programa Erasmus+ permite
aos estudantes movimentarem-se no espaço europeu,
proporcionando-lhes, pelo período máximo de um ano, a
aquisição de uma perspetiva cultural, social, pedagógica e
académica diferente da adotada no DEC, ao mesmo tempo
que lhes possibilita a melhoria do desempenho em línguas
estrangeiras. Este programa de mobilidade é financiado no
âmbito de acordos de cooperação bilateral Erasmus, em
que os estudantes são isentados do pagamento de propinas na Instituição de Acolhimento, mantendo o seu pagamento na Universidade de origem. A reciprocidade é garantida através da receção graciosa, por parte do DEC, de
um número equivalente de estudantes originários da instituição parceira.
Ao nível da investigação e inovação, a participação dinâmica do DEC em parceiras com centros de investigação estrangeiros e com instituições de ensino superior de referência internacional traduz-se, por um lado, no desenvolvimento de projetos conjuntos e na publicação de artigos
científicos em colaboração, e, por outro, na sua integração
em diversas redes de docência e de investigação internacionais. A este nível importa ainda realçar a adesão dos
docentes do DEC ao programa ERASMUS+, para mobilidade docente em missões de ensino. Este programa tem potenciado aos professores e investigadores do DEC a deslocação a outras instituições congéneres, por pequenos períodos de tempo, compatíveis com a lecionação de cursos
breves ou de palestras temáticas, o que tem permitido
alargar e consolidar a cooperação interuniversitária, e
contribuir para melhorar a qualidade do Ensino Superior.
O leque de programas oferecido é vasto, destacando-se o
Programa Erasmus Mundus, e “Outras Mobilidades“ que
incluem acordos de cooperação bilaterais estabelecidos
com instituições de várias partes do mundo, designadamente o Programa ELAN (European Liberal Arts Network),
o programa MAUI/ Utrecht Network (Universidades norteamericanas) Network, Universidades australianas do programa AEN/Utrecht Network e Acordos bilaterais com instituições brasileiras.
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Como reflexo da sua política de internacionalização, o
DEC insere-se em diversas linhas de investigação em diferentes áreas científicas em cooperação com variadas
instituições, designadamente:
 Americanas: MIT/PT, University of Toronto (Canada),

Virginia Tech (USA), University of California Santa Barbara (USA), Ohio State University (USA)
 Europeias: TU Lulea (Suécia), University of Liège

(Bélgica), Universitat Bochum (Alemanha), Universidade
de Naples “Federico II“ (Italia), Cambridge e Imperial
College (UK), Delft (Holanda)
 Brasileiras: UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janei-

ro, Universidade Federal de São Paulo, Universidade Federal de Santa Catarina
Como resultado destas diversas vertentes de internacionalização, o DEC tem consigo captar um número crescente de estudantes estrangeiros, para formação base
(inseridos maioritariamente ao nível dos Mestrados Integrados) e formação avançada (Mestrados de especialização e de formação ao longo da vida e cursos de doutoramento). Ao abrigo do estatuto de Estudante Internacional potenciado pela publicação do Decreto-Lei n.º
36/2014 de 10 de março, o DEC tem mantido uma elevada capacidade de captação de estudantes estrangeiros,
maioritariamente concentrada em estudantes brasileiros, afirmando-se mesmo como o Departamento que
mais estudantes internacionais angaria, ao nível da UC.
Atualmente e ao nível do MIEC, os estudantes internacionais e os estudantes incoming inseridos em programas
internacionais de mobilidade representam já 18,5%.
Também ao nível dos cursos de formação avançada, a
percentagem de alunos estrangeiros têm vindo a assumir
uma expressão crescente, destacando-se particularmente ao nível dos cursos de 3º ciclo, onde representam 32 e
39%, nos cursos de Doutoramento em Construção Metálica e Mista e no Doutoramento em Engenharia Civil, respetivamente.
Merece ainda referência o Mestrado Internacional SUSCOS (Sustainable Constructions Under Natural Hazards
and Catastrophic Events) oferecido pelo DEC no âmbito
do Programa Erasmus Mundus e em consórcio com 5
Universidades Europeias (Prague, Liége, Timisoara, Lulea
e Naples).
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O sucesso e a amplitude internacional atingida por este
curso, justificaram recentemente a submissão de 2 candidaturas no âmbito do programa Erasmus Mundus: (1)
MCMM-SUSCOS - Sustainable Constructions Under Natural Hazards and Catastrophic Events envolvendo os mesmos parceiros da edição anterior sendo substituída a
Universidade de Lulea pela Universidade de Budapest e,
(2) MEAECS - Mestrado em Eficiência Acústica e Energética para uma Construção Sustentável em associação com
a Universidade de Aix-Marseille e Politécnica de Valência.
Ainda na vertente formativa, para além das recentes colaborações com universidades Angolanas (ISPTEC/
Luanda, ISPT/Lobango, Universidade Mandume ya
Ndemufayo/Lobango), o DEC tem mantido a colaboração
estabelecida com a UniLurio, em Moçambique.
Por fim, na dimensão da interação com a sociedade, o
DEC internacionaliza-se através de numerosos eixos, como sejam as práticas de valorização de conhecimento,
que se projetam no contexto internacional.
Todo este conjunto de valências tem levado o DEC a um
nível de Reconhecimento Internacional apreciável, com
níveis de competitividade de topo em Portugal. No ranking de Shanghai (Academic Ranking of Word Universities), publicado em 2017, a área de Engenharia Civil da
Universidade de Coimbra aparece como uma das 75 melhores do Mundo (posição relativa no escalão: 51-75),
posicionando-se no segundo lugar a nível nacional. Também o QS World University Rankings by Subject, um dos
mais reputados rankings internacionais de ensino superior, colocou recentemente o curso de Engenharia Civil, e
pelo 5º ano consecutivo, no top 150, sendo, paralelamente ao curso de Línguas Modernas, os dois cursos melhore colocados em toda a UC.
No futuro, o DEC deverá continuar a promover e a acentuar o seu nível de internacionalização, nas suas diferentes vertentes de atuação, considerando esta ação como
parte integrante da sua missão e do seu compromisso
para continuar a oferecer um ensino de excelência e a
desenvolver investigação de ponta, reconhecida quer a
nível nacional, quer internacional.



XII CONFERÊNCIAS DO DEC @ 2018
Sessão de abertura

As XII conferências do DEC@2018,
organizadas pelo Núcleo de Estudantes de Engenharia Civil (NEEC), decorreram nos dias 13, 14 e 21 de
março, dedicadas ao tema “Obras
Públicas Portuguesas, Inovação e
Empreendedorismo, Feira de Emprego”. Por iniciativa do NEEC, este ano,
as conferências integraram a Feira de
Emprego, organizada no âmbito do
programa Académica Start UC.

Realçou a importância dos temas
abordados nas sessões técnicas, realçando que o evento mereceu todo o
apoio por parte da Direção do DEC.
Recordou a origem da Lição Laginha
Serafim, a qual tem por objetivo homenagear o Prof. Laginha através de
pessoas de renome, que ao longo do
tempo mantêm ligação ao DEC. O
Prof. Fernando Pedro deu as boas
vindas aos presentes, felicitou o DEC
A Sessão de Abertura contou com a e o NEEC por esta iniciativa, e salienpresença do Eng. Carlos Mineiro Ai- tou que a FCTUC não podia deixar de
res, Bastonário da Ordem dos Enge- a apoiar.
nheiros (OE), do Prof. Fernando Pe- Finalmente o Sr. Bastonário da OE
dro, em representação do Diretor da agradeceu o convite e sublinhou que
FCTUC, do Prof. Luis Godinho, Dire- foi criado um Portugal novo devido
tor do DEC, e dos alunos Alexandre ao contributo dos engenheiros mais
Amado, Presidente da Associação velhos e que futuramente serão os
Académica de Coimbra (AAC) e Pe- mais novos a garantir essa continuidro Matias, Presidente do Núcleo de dade e a excelência da engenharia
Eng. Civil (NEEC).
portuguesa. Estimulou os estudantes
O Pedro Matias foi o primeiro a in- para não terem medo do futuro e
tervir, deu as boas vindas a todos, para terem orgulho na profissão de
enfatizou a importância deste evento engenheiro, apontando 3 razões espara toda a comunidade educativa e pecíficas: pela elevada qualidade da
apresentou o programa geral das formação, por não haver razão para
conferências. O Presidente da AAC temerem o futuro e as saídas profisreferiu-se à oportunidade do tema sionais, e ainda pelo facto do goverdas conferências e enalteceu o dina- no e a OE terem a obrigação de cuimismo do NEEC. Terminou desejan- dar do futuro dos novos formandos.
do êxito e bom trabalho. Por sua vez
o Diretor do DEC felicitou a organização do evento e o envolvimento dos
alunos nestas temáticas de grande
interesse para toda a comunidade.

Terminada a sessão de abertura, deu
-se inicio à III Lição Laginha Serafim.
A Profª Ana Bastos chamou à mesa o
orador convidado, e surpreendeu os
presentes com a presença, pela pri-

meira vez nestas Lições, da filha e do
neto do Prof. Laginha Serafim. A Engª
Margarida Laginha, filha do homenageado, mostrou-se extremamente
emocionada e grata pelo convite, e
com grande lisura e comoção recordou, com saudade mas muito orgulho, a vida e obra do seu pai. Apresentou 2 textos com algumas recordações do Prof. Laginha, não escritas
por ele, mas já ditadas: “… recordo o
Prof. Veiga Simão que me fez entrar
no DEC, que, como a COBA, foram
meus netos …”. Margarida recordou
o seu pai como um grande homem
da engenharia Portuguesa e do mundo.
De seguida, a Profª Ana Bastos fez
uma breve apresentação do orador
convidado, o Eng. Celestino Quaresma. Visivelmente emocionado com a
presença de vários amigos e com a
sala cheia de ex e atuais docentes e
estudantes, fez nota da emoção e
alegria em ter presente o Bastonário
da OE, o Prof. Dias Urbano (exDiretor da FCTUC) e a família do tão
estimado Prof. Laginha. Referiu sentir-se em casa, já que ajudou a criar o
DEC, e considerou ser um privilégio
ter a oportunidade de, com o DEC,
homenagear o Prof. Laginha. Foi
“pela mão dele” que entrou no DEC,
em março de 1973, onde se manteve
como professor durante 26 anos.
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Sessões Técnicas

O evento, organizado e particularmente dedicado aos alunos do DEC,
contou com intervenções de reputados especialistas nacionais e com a
apresentação de casos de excelência
e novos desafios onde eficiência,
inovação e valor são palavras chave.
Após a sessão de abertura e a III Lição Laginha Serafim, o dia terminou
com a apresentação do Eng. Francisco Duarte, recém-doutorado do DEC,
sobre o seu projeto inovador - Pavnext, que permite gerar energia limpa com a passagem de veículos em
pavimentos.
O segundo dia de conferências iniciou-se com a apresentação do “Plano
Geral de Drenagem de Lisboa”, pelo
Eng. José Fernando da Silva Ferreira
da Câmara Municipal de Lisboa, que
deu a conhecer como pretendem
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evitar futuras inundações na baixa da
cidade, recorrendo a obras subterrâneas de grade envergadura. O Eng.
Gonçalo Diniz Vieira, ex-aluno do
DEC, veio sublinhar o potencial do
novo Código de Contratos Públicos,
recentemente publicado, numa apresentação
dedicada
ao
tema
“Engenharia e Legislação Práticas
contratuais - O caso particular das
obras subterrâneas”. “O papel do
fundo comunitário no investimento
público: dependência ou libertação”
foi o tema apresentado pelo Dr. Bernardo Campos da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Centro (CCDRC). A sessão da tarde
foi aberta pelo Prof. Manuel Pinto de
Abreu, docente convidado na Faculdade de Engenharia da Universidade
do Porto e ex-Secretário do Mar entre 2011 e 2015, responsável pela

Estrutura de Missão para a Extensão
da Plataforma Continental, com o
tema “Mais do que Geografia - Os
Blocos de Construção do Oceano”.
“A construção Metálica e Mista em
Portugal: exemplos” foi o tema apresentado pelo Eng. Ricardo Pimentel
ex-aluno do DEC e atual projetista na
SE2P - Sociedade de Engenharia Projetos e Planeamento. A sessão terminou com uma mesa redonda dedicada a um tema particularmente relevante para a cidade de Coimbra:
“Desassoreamento do Mondego”. A
sessão, moderada pelo Prof. Alfeu Sá
Marques, contou com uma apresentação geral do projeto pelo Eng. Mário Samora, da CENOR, a que se seguiu um período de debate com intervenções dos convidados, Prof.
Mário Quinta Ferreira e Profª Helena
Freitas, ambos professores da UC.



Inovação e Empreendedorismo—Feira de Emprego

O último e terceiro dia das conferên- O Eng. Octávio Alexandrino, Presicias resultou de uma parceria entre o dente da Assembleia Regional da
projeto Start UC e o NEEC/AAC.
Região Centro da OE apresentou “A
Ordem dos Engenheiros ao serviço
A mesa de abertura contou com a
dos seus membros”, onde evidenciou
presença do Prof. Amilcar Falção,
o papel da OE na formação ética,
Vice-Reitor da UC, da Profª Ana Basdeontológica e profissional dos seus
tos, vice-Diretora do DEC, do Daniel
membros. A Engª Elisabete Oliveira
Azenha, Vice-Presidente da AAC, do
Diretora do Departamento QualidaPedro Matias, Presidente do NEEC e
de/Ambiente/Segurança na empresa
do André Sampaio, Embaixador para
Interecycling Sociedade de Reciclaa iniciativa Académica Start UC, pelo
gem S.A, apresentou “O novo sisteNEEC. A sessão, moderada pela Profª
ma de proteção de incêndios através
Ana Bastos, contou com três aprede monitores” recentemente aplicasentações, que mostraram a impordo ao recinto da empresa, com sede
tância da Engenharia Civil em várias
em Tondela. Por fim, a Drª Emília
vertentes de atuação na sociedade.
Cabral, Project Manager na área da

implementação de soluções BIM
Tekla Structures – Construsoft apresentou “Modelos inteligentes para
obra-Trimble BIM”, abordando as
suas potencialidades e exemplos de
aplicação à área da arquitetura e engenharia Civil.
Paralelamente decorreu a Feira de
Emprego que contou com a presença
da Empresa Teixeira Duarte e da Ordem dos Engenheiros.
Beatriz Viana/Ana Bastos
NEEC/Vice-Diretora do DEC
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Lição Laginha Serafim 2018
A III Lição Laginha Serafim decorreu no passado dia 13 de março e foi proferida
pelo Engenheiro Celestino Flórido Quaresma. O orador convidado terminou a
sua licenciatura em Engenharia Civil pela FEUP, em 1968. Foi docente no DEC/
FCTUC e na Universidade de Aveiro, onde foi responsável pelas disciplinas de Resistência de Materiais, Materiais de Construção e Projecto de Obras.

Foi sócio gerente da empresa Celestino F. Quaresma Lda, com sede em Coimbra,
por mais de 25 anos. Foi Projetista com longo curriculum na área do Projecto de
Estruturas de Edifícios, Pontes e Estruturas Especiais e autor de vários pareceres
técnicos em obras públicas e privadas.
Entre os múltiplos cargos que assumiu, destaca-se ter sido Presidente do Conselho
Directivo e Presidente da Mesa da Assembleia da Região Centro da Ordem dos
Engenheiros (OE), Membro do Conselho Diretivo Nacional da OE e Membro do
European Monitoring Comittee (EMC) da Federação Europeia das Associações
Nacionais de Engenheiros (FEANI) para avaliação dos Planos de Estudo de Engenharia nos 33 países membros.
É membro Conselheiro da OE e Presidente do National Monitoring Committee
(NMC) da FEANI em Portugal para a análise dos Planos de Estudo de Engenharia
a incluir no FEANI – INDEX e para a análise das candidaturas ao título de EURING
– Engenheiro Europeu. É Presidente do National Register Committee (NRC) para a
análise das candidaturas ao Cartão de Engenheiro Europeu e respetiva emissão
em Portugal.
É membro do CAQ – Conselho de Admissão e Qualificação da OE, em representação da Engenharia Civil onde tem presidido ao Júris de Avaliação dos Planos de
Estudo de Engenharia Civil para a atribuição do selo de Qualidade EURACE. Em
representação da Ordem dos Engenheiros, tem participado em Júris de Acreditação da Agência de Acreditação A3ES dos Planos de estudo de Engenharia Civil.
É autor de vários artigos de opinião nas áreas da Educação, do Ensino, da Engenharia, da Inovação e da Competitividade e é membro de várias associações científicas e técnicas ligadas à área das Estruturas, Estruturas Metálicas e Betão.
Este artigo apresenta a Lição proferida no passado dia 13 de março, no auditório
Laginha Serafim. Dada a sua extensão, houve a necessidade de cortar alguns pequenos excertos procurando-se manter a sequência das ideias, o seu conteúdo e
as emoções envolvidas. Fica desde já o pedido de desculpas pelos cortes efetuados.
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1. Tempos no DEC/FCTUC
A todos saúdo e cumprimento. Agradeço este convite ao Prof Luís Godinho e à Profª Ana Bastos. Sensibilizado, pela sua presença, saúdo o meu
Bastonário Carlos Mineiro Aires. Saúdo também a colega Margarida Laginha Serafim e o Vasco, filha e neto do
Prof. Laginha Serafim. A vossa presença tem aqui um profundo significado
emocional.
Eu sinto-me em casa. Ajudei a nascer
este Departamento. Recordo com
saudade o Professor Engenheiro Joaquim Laginha Serafim. Conheci-o muito bem. Trabalhei com ele. Tive-o
como muito amigo e orgulho-me disso. Aprendi com ele a ver mais longe.
Recordo também que, nos 26 anos
que por cá estive, em cada novo ano,
no meio da mole humana de jovens
que queriam ser engenheiros, se destacava sempre um grupo de dois ou
três, com uma inteligência e uma capacidade de trabalho excecionais.
Eles garantiram a continuidade e o
elevadíssimo prestígio Nacional e Internacional que esta Instituição já
atingiu. Esses jovens são agora professores de referência e estão aqui na
minha frente. A emocionar-me com a
sua simples presença e com o inesperado convite que me foi feito, para
aqui refletir sobre a nossa profissão,

no âmbito da já tradicional Lição Laginha Serafim.

Os Engenheiros estão habituados não
às páginas das revistas e dos jornais,
não ao destaque fotográfico, não ao
palco, não às luzes da ribalta. Mas aos
bastidores, ao anonimato dos que trabalham, dos que fazem a qualidade de
vida. Os engenheiros usam a inteligência, o engenho e a arte mas acabam
por dar a fama aos outros. Por exemplo, quando se fala na pala do Pavilhão de Portugal em Lisboa, pensa-se
em Siza Vieira, mas poucos sabem que
foi o Engenheiro Segadães Tavares
que calculou e realizou essa pala. Não
nos deixemos iludir e não nos atirem
areia para os olhos! Um fez um risco
com um lápis para dizer o que gostava
Intervenção do Sr. Ministro
de ter e o outro responsabilizou-se
pela sua realização e pela sua segurança, através da Engenharia de Estruturas. É bom que se compare e se mostre à comunidade onde está a competência, a sabedoria, a responsabilidade
e o mérito nestas duas atuações.

Entrei nesta Instituição em um de
março de 1973, há 45 anos. Quando
me iniciei aqui como Assistente, a vivência que eu já tinha da profissão
levava-me a incutir a necessária mentalidade profissional. É que, nesse
Professor Laginha Serafim
tempo, Coimbra não tinha ainda sensibilidade para o que é fazer engenharia. Eu tinha o curso da FEUP que era
do, com intervenção em todos os conentão a melhor formação em Engetinentes, tanto no apoio ao desenvolnharia Civil que o País tinha. Entrei
vimento das colónias portuguesas,
aqui com vontade de trazer a mentalicomo na realização de inúmeros estudade da exigência e do rigor e nunca
dos e pareceres, para cerca de 50 paíabdiquei disso. Houve recetividade e
ses. Refiro, p.ex., o estudo do alargacompreensão por todos os colegas. Os
mento da praia de Copacabana. Ainda
alunos tiveram que entrar nesse ambihoje o LNEC participa em dezenas de
ente de exigência. Insistiu-se nas ciênprojetos internacionais, associado a
cias de base e nas ciências da Engeoutras entidades nacionais e estrannharia. Foi essa a principal razão do
geiras.
êxito e do prestígio atingido neste DeJoaquim Laginha Serafim (1921–1994)
partamento. Formaram-se aqui e confoi, sem dúvida, o Engenheiro Civil
tinuam a formar-se engenheiros civis
É
preciso
contrariar
esta
tendência!
português mais conhecido e prestigiae, agora também engenheiros do AmTemos
de
relevar
a
importância
da
do internacionalmente no âmbito da
biente, altamente competentes.
Engenharia Civil. Temos de lembrar e Segurança e Construção de Grandes
Hoje, caros colegas, caras amigas, homenagear alguns dos grandes no- Barragens. Foi Chefe da Secção de
caros amigos e caros Estudantes, mes que prestigiaram e prestigiam a Barragens do LNEC, Membro e Vicetenho uma visão mais alargada para Engenharia Portuguesa. Portugal, no Presidente da Comissão Internacional
além do Ensino e da investigação em século XX e no século XXI, pode orgu- das Grandes Barragens. Foi Membro
Engenharia Civil. Para além mesmo do lhar-se de estar ao nível do melhor de Comissões Técnicas do Conselho
exercício da profissão de Engenheiro que se fez no mundo nas intervenções Superior de Obras Públicas e Transporde qualquer especialidade. As funções da Engenharia Civil. Começo por des- tes, fundador da empresa COBA —
que exerci na Ordem dos Engenheiros, tacar aqueles que considero os dois Consultores de Engenharia e Ambiena que continuo ligado como membro Engenheiros Civis portugueses mais te, com especial intervenção no prodo CAQ - Conselho de Admissão e importantes do século XX: Manuel jeto de Grandes Barragens. Foi ele,
Qualificação, as funções que tive du- Rocha e Laginha Serafim.
com Vítor Graveto, que fundaram o
rante seis anos na FEANI – Federação
Curso de Engenharia Civil na FCTUC.
Europeia das Associações Nacionais de Manuel Rocha (1913-1981) foi o fun- Laginha Serafim foi um engenheiro do
dador do Laboratório Nacional de EnEngenheiros e a ligação que ainda lá
genharia Civil (LNEC) e foi um especia- Mundo, chegou a ter escritórios em
mantenho mostraram-me preocupalista de prestígio internacional na área Lisboa, Madrid, Rio de Janeiro e Ateções e horizontes para que antes não
da Mecânica das Rochas. Foi Presiden- nas. Ao mesmo tempo era Professor
estava sensibilizado. O contacto com
te da Sociedade Internacional de Me- em Coimbra. Este anfiteatro tem o seu
colegas e com amigos dos 33 países
cânica das Rochas e foi o mais prestigi- nome.
membros da FEANI mostraram-me
ado Bastonário da Ordem dos Enge- De entre os grandes nomes da Engerealidades e mentalidades novas.
nheiros. O LNEC colaborou, desde o nharia Civil Portuguesa no século XX,
2. Os grandes nomes da Enge- início, na realização de objetivos naci- há ainda que destacar os Engenheiros
onais, como os primeiros programas Almeida Garrett, Joaquim Sarmento,
nharia Civil em Portugal
de obras públicas, que tiveram início Correia de Araújo, Edgar Cardoso, JoaEm certas profissões, os êxitos conse- após a II Guerra Mundial. Mas cedo quim Sampaio, Álvares Ribeiro, Costa
guem-se à custa da comunicação soci- começou também a sua ação no mun- Lobo, Armando Lencastre e Carvalho
al. A fama, o sucesso e o vedetismo
“Portugal, no século XX e no século XXI, pode orgulhar-se de estar ao níconseguem-se mediante certas modas, quase sempre efémeras. Mas isso
vel do melhor que se fez no mundo nas intervenções da Engenharia Civil “
não acontece na Engenharia!
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Quintela. E, já no fim do século XX e
início do século XXI, há que relevar os
nomes de Segadães Tavares, Adão da
Fonseca, Mota Freitas, Câncio Martins, Tiago Abecassis, António Reis,
Armando Rito e Rui Furtado.
Falemos agora da formação do engenheiro, e na sua posição na sociedade.

3. Ser Engenheiro hoje
Recordemos o que foi a Engenharia
Civil na última metade do século XX. O
ano letivo de 1968/69 foi o ano em
que se atingiu o mínimo de estudantes em Engenharia Civil na FEUP e no
IST. E eram estas as únicas Escolas a
formar Engenheiros.
A partir da década de 50, Portugal
começou a pensar na construção das
suas infraestruturas básicas fundamentais. Portugal nada tinha porque
era pobre e a Europa nada tinha, porque com a Grande Guerra, tinha tudo
destruído. Tratamento de resíduos
sólidos urbanos, redes de abastecimento de água potável, de saneamento básico, de gás natural, redes elétricas, de telecomunicações, Hidráulica
Marítima, Hidráulica Fluvial, Irrigação,
Hidráulica Agrícola, Autoestradas, Beneficiação de Estradas, Aproveitamentos hidroelétricos, Obras portuárias e
fluviais, Construção intensa de edifícios com qualidade, Planeamento Regional e Urbano, e Grandes empreendimentos. Estava tudo por fazer e veio
o tempo áureo da Engenharia em Portugal e no resto da Europa. Por isso, já
na década de 70, os estudantes começaram euforicamente a procurar os
cursos universitários de Engenharia
Civil. Havia, então, muito prestígio da
Profissão de Engenheiro Civil.
Os Engenheiros Civis, tocando nas seis
áreas de intervenção (Construção,
Estruturas, Hidráulica, Geotecnia, Vias
de Comunicação e Transportes e Planeamento Regional e Urbano) eram, e
são ainda, os profissionais de formação mais completa. Eram eles que
dirigiam e resolviam os problemas de
que o País precisava. E Portugal hoje
é outro!
A formação em Engenharia preocupa9 | DEC Noticias | 1º Trimestre 2018

se com o detalhe das coisas. De facto,
não se pode entender a totalidade
sem ir ao pormenor de cada uma das
partes. É isso que caracteriza o ensino
em Engenharia. Nós adoramos o detalhe porque sabemos que sem o detalhe não podemos construir o todo.
A Engenharia é um fator determinante
para o desenvolvimento económico
das nações. Cada vez mais a criação e
a produção de bens de grande valor
fazem a diferença na balança comercial do mundo globalizado. A formação
dos engenheiros deve privilegiar os
conteúdos essenciais, preparando-os
para uma normal adaptação aos novos conhecimentos e a novas técnicas,
privilegiando a capacidade de inovação. Mas a inovação tecnológica não é
uma mera aplicação da ciência. Ela
precisa não apenas do conhecimento
científico, mas das próprias tecnologias já existentes que os engenheiros
têm de conhecer e dos aspetos económicos e comerciais. A ciência, só por
si, não faz progredir a inovação. As
empresas têm de dialogar com as universidades. Têm de trabalhar em conjunto com a investigação científica e
tecnológica.
As empresas portuguesas, e falo de
algumas das mais importantes, ainda
não procuram os engenheiros doutorados como uma mais valia de seleção. É uma falta de vocação dessas
empresas para a inovação e para a
competitividade internacional. A contratação pelas empresas de doutores
em engenharia tem de ser o caminho
a seguir. O Engenheiro doutorado,
com a sua longa formação na investigação científica e tecnológica altamente especializada, pode dar às empresas uma importante contribuição
para o desenvolvimento de tecnologias sofisticadas baseadas em processos inovadores de Investigação e Desenvolvimento. Ao que consta, nos
EUA, cerca de 60% dos Engenheiros
doutores estão nas empresas. Os 40%
restantes estão ligados à investigação
científica, às universidades e ao governo. O nosso problema é que, na sua

maioria, as empresas portuguesas são
Pequenas e Médias Empresas e essas
não têm capacidade para contratar
doutores nem para financiar a investigação.

Não podemos aceitar a crítica comum
de que o ensino da engenharia deveria ser mais prático, com mais componente de trabalhos e projetos! É que,
se não houver cuidado, os trabalhos e
as disciplinas de Projeto, podem transformar-se num conjunto de receitas e
de técnicas já muitas vezes repetidas,
que se desatualizam e só trazem rotina e pouca ou nenhuma criatividade.
Não devemos confundir, nem deixar
que se confunda, a informação superficial com as bases científicas formativas do “saber pensar”, do “saber fazer” e do “ser capaz de inovar”.
A Universidade deve ensinar bem as
ciências de base e as ciências de engenharia! É com essas ciências que se
estuda um problema de engenharia.
Que se entende o que vem nos livros
e nos artigos científicos de engenharia. As técnicas e os modos de trabalhar desatualizam-se com facilidade.
Variam no espaço e no tempo. Os conhecimentos e a formação científica
de base, esses não se desatualizam. É
com esse background que se faz inovação, que se concebem novas técnicas, novas soluções e novos métodos.
Quando se contrata um engenheiro, o
que se pretende não é um encarregado.

“Os Engenheiros Civis, tocando nas seis áreas de intervenção eram, e são
ainda, os profissionais de formação mais completa“

Esse apenas resolve problemas concretos que já viu resolver. O que se
pretende é alguém capaz de criar, capaz de gerir sistemas de informação e,
com base na análise, seja capaz de
planear a produção. O que se pretende é alguém que saiba interpretar
quantitativamente a informação, mas
com a intuição e a sensibilidade que o
conhecimento científico proporciona
no apoio à decisão. O que se pretende
é que o engenheiro saiba aproveitar a
informação para fundamentar as decisões e os processos e as técnicas que
constituem a produção, sem nunca
descurar a inovação.

ao longo da vida. É preciso mentalizar,
desde bem cedo, o jovem engenheiro
para uma contínua atitude e capacidade de permanente aprendizagem. Na
Universidade aprende-se a aprender.
Ninguém se forma de uma vez só. Ser
Engenheiro é ser toda a vida estudante de Engenharia.

Numa economia cada vez mais aberta,
em que a competitividade e a produção de riqueza são alicerçadas no conhecimento e na capacidade de inovação, a formação dos engenheiros é um
aspeto fundamental a ter em conta.
Esta formação é tanto mais valiosa
quanto mais eficaz e duradoura for a
sua influência na vida profissional. A
passagem da Universidade para a vida
profissional tem de fazer-se com uma
bagagem de conhecimentos, de competências e de valores culturais e éticos, bem ajustada às exigências das
situações em que a engenharia hoje
atua. Em face do progresso científico e
da constante inovação tecnológica,
quando se fala da formação estamos,
também, a falar de formação contínua

A comunidade não entende e não sabe
qual o verdadeiro valor da formação
de um engenheiro civil. É preciso explicar-lhe que, de todos os cursos existentes, a engenharia civil é seguramente o curso universitário que mais
competências dá a um cidadão. E se
lhe juntarmos alguma cultura geral,
ética e social teremos num engenheiro
civil o perfil mais completo para intervir ou para ser consultado nas grandes
decisões nacionais.

Fazer engenharia é inovar. Inovar é
fazer melhor, em menor tempo e com
menor custo. Em projeto ou em obra
cada caso é um caso. É sempre preciso
criar soluções novas. E não falo apenas
na inovação tecnológica. Falo também
na inovação na gestão e nas relações
de trabalho.

No século passado, insistia-se exclusivamente na formação científica de
base e na formação técnica. Era o necessário para se ser engenheiro. Mas à
maior parte deles faltou a cultura geral. E essa tem sido uma crítica apontada aos engenheiros pela comunida-

“… com a excelência exigida neste
Departamento, não tenham qualquer receio de encarar a profissão de engenheiro civil“
de. Aos estudantes e aos colegas mais
jovens, eu quero deixar uma mensagem de confiança e otimismo. Com a
formação de base que vocês trazem
deste mestrado integrado, com a excelência exigida neste Departamento,
não tenham qualquer receio de encarar a profissão de engenheiro civil
qualquer que seja a área de atuação.
Mas não queiram ser só engenheiros!
Aprendam a gostar de música, das
artes plásticas, da literatura, da poesia, do teatro, do cinema, do desporto
e da informação do que se passa no
mundo. Cultivem-se! Um engenheiro
que só sabe engenharia nem engenharia sabe! Sejam ambiciosos! Mas sejam
pacientes, porque os êxitos não se
conseguem de um dia para o outro!
Não tenham medo de tomar decisões.
Em face de um problema é pior não
decidir do que ter medo de errar. É
com os erros que se aprende. Só não
erra quem não decide. Definam objetivos ambiciosos e atuem nesse sentido
com a confiança de que esses objetivos vão ser atingidos. A vossa ambição
tem que ser consequência da vossa
formação e da vossa cultura, tem de
vos levar a subir a fasquia
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da qualidade, tem de vos levar ao nível
do melhor no espaço global! O futuro
está a dar-vos uma dimensão que vos
permite atuar em qualquer parte do
mundo. Hoje tem de ser esse o vosso
horizonte. Vocês vão ter que dialogar
com uma grande diversidade de seres
humanos e de sensibilidades. Na realização de um empreendimento, nos
processos administrativos, em projeto
ou em obra, intervêm sempre vários
profissionais, cada um de sua especialidade. Um engenheiro civil nunca trabalha sozinho. Numa equipa de projeto, a solução ótima para a especialidade onde estamos a intervir pode
não ser a melhor para a obra, porque
pode colidir com outras especialidades. Há sempre que discutir e que negociar. A nossa credibilidade é fundamental para convencermos os nossos
interlocutores de que a nossa solução
é boa. E é a nossa cultura e o respeito
pelos valores éticos e deontológicos
que faz a nossa credibilidade.
Há pessoas que pensam que a engenharia civil só serve para projetar e
construir casas, mas ela tem competências de base científica para analisar
os grandes temas nacionais. Os engenheiros têm de intervir nos problemas
da comunidade como os respeitantes
à Segurança nas suas diversas vertentes: Segurança e Higiene no Trabalho,
Segurança rodoviária, Segurança contra incêndios, Segurança estrutural,
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Segurança em caso de catástrofes e
fenómenos naturais, Segurança na
construção, Segurança ambiental, etc.
Têm de sensibilizar a comunidade e o
poder político para entender que as
pontes, os edifícios, as barragens, as
autoestradas, os aeroportos, etc. tal
como os seres vivos, têm a sua vida
útil e as suas doenças e hão-de acabar
um dia. É preciso olhar permanentemente para a sua saúde. E só os engenheiros civis têm competência para
realizar a manutenção e a beneficiação
das obras existentes, monitorizando o
seu estado estrutural de conservação
e avaliando a sua fiabilidade.
É preciso sensibilizar para a necessidade de se incentivar os processos de
certificação dos edifícios no que respeita à qualidade da construção.
Quem compra uma casa tem que saber o que está a comprar. É preciso
ainda sensibilizar para a necessidade
de eliminar as barreiras arquitetónicas
que impedem os deficientes de circular em meio urbano e de usar os equipamentos do dia a dia em suas casas.
É a formação científica de base que
permite estudar problemas de Engenharia e problemas de Medicina ou de
Farmácia. São estas profissões que
interferem no funcionamento da Natureza. A Engenharia garante a segurança e a qualidade de vida e a Medicina
garante a saúde. E esses são os bens
mais inestimáveis a proporcio-

nar aos cidadãos. Nas populações mais
abandonadas e nas zonas mais subdesenvolvidas, a engenharia, construindo
infraestruturas básicas como estradas,
habitações condignas, redes de abastecimento de águas, redes de saneamento, redes elétricas, pode fazer
muito mais pela saúde pública, em
termos de prevenção e de esperança
de vida, do que os médicos e os Ministérios da Saúde.
Mas não tenhamos ilusões: essa formação de base ou se exige no início
dos cursos universitários ou nunca
mais se aprende. A informação está
toda na Internet, mas a formação, essa
não se encontra lá! Para conceber novas técnicas e novos métodos de trabalho é preciso formação científica. A
engenharia tem de ser muito exigente
nessa formação.
Os Engenheiros Civis têm de prevenir e
minimizar os efeitos das catástrofes
naturais, como os sismos, os maremotos, os furacões ou as inundações.
Têm de garantir a proteção das orlas
costeiras, um melhor aproveitamento
dos recursos naturais, melhorar o ordenamento e o desenvolvimento do
território e as condições para elevar a
qualidade de vida das populações.
Têm de garantir a defesa do ambiente,
minimizando os impactos das construções, de reduzir a sinistralidade nas
estradas, bem como nos estaleiros de
construção, através de melhores

projetos e sistemas construtivos adequados. E têm de combater a corrupção, através de propostas que simplifiquem as normas e regulamentos em
vigor, com análise dos processos produtivos e dos sistemas de avaliação e
de decisão nos processos de concurso.
A especialização prematura está, claramente, em conflito com a visão generalista exigida aos novos profissionais. Será mais prudente dotá-los de
uma formação científica básica sólida,
fazê-los conhecer os problemas e as
ferramentas mais importantes da Engenharia, ao lado do desenvolvimento
de características pessoais cada vez
mais importantes para as novas funções que os engenheiros passam a
desempenhar. Fazê-los adquirir uma
visão do mundo e das necessidades da
sociedade, ensinar a estimar a viabilidade comercial de um produto. Esses
conhecimentos não se desatualizam.
A especialização excessiva e prematura dos engenheiros tem origem na
ideia errada de que eles já têm de sair
direcionados para empregos específicos. Que têm de se inserir imediatamente na cadeia produtiva das empresas. Que têm de responder às necessidades do mercado empregador. Mas o
empregador é que não quer gastar
tempo e dinheiro para adequar os seus
profissionais de nível superior às especificidades de seu ramo de atuação.
Este não é, historicamente, o papel da
universidade e não deveria ser um
desejo das empresas que contratam
profissionais. É que esses profissionais
podem tornar-se, rapidamente, inoperantes diante das novas tecnologias
por desatualização ou por falta de capacidade de adaptação do que aprenderam ao que se lhe apresenta de novo.

valor perante a empresa que nos contratou porque a tecnologia em que
trabalhamos pode ficar desatualizada.
Se formos demasiado especializados a
empresa pode ter dificuldades em nos
atribuir trabalho quando já não necessitar de alguém daquela área. E também diminui a probabilidade de arranjar emprego. Por outro lado trabalhar
sempre na mesma área pode tornar-se
ao fim de algum tempo demasiado
entediante. Poderá vir a faltar-nos o
entusiasmo e o desafio necessários
para nos sentirmos realizados. É que,
com a idade e ao longo da vida, a certa
altura, apetece-nos mudar de atividade e isso é salutar.

papel que desempenhamos. Sendo
especialistas ganhamos um nível de
habilidade que poucas pessoas têm,
uma vez que a especialização deve ser
numa área muito procurada e em que
o nosso conhecimento seja uma maisvalia.

Mas a generalização também pode
apresentar inconvenientes. Se não
formos particularmente úteis numa
determinada área, as empresas não
nos vão contratar porque os nossos
serviços podem não oferecer o valor
suficiente para os objetivos da empresa. Se conhecemos apenas mais um
pouco do que o cliente, a empresa
poderá ter de procurar uma pessoa
mais especializada. Só com ideias gerais, podemos perder a noção do que
somos dentro da empresa e de qual o

Falemos agora do Cartão de Engenheiro Europeu, do Engineering Card. Em
2008, muito antes de a Comissão Europeia propor o cartão profissional para
todas as profissões no Espaço Europeu, já na FEANI se tinha estudado um
genial cartão profissional. Trata-se do
Engineering Card. Em qualquer dos
países já aderentes, como é o caso de
Portugal, o cartão é requerido por
qualquer engenheiro, ao NRC – National Register Committtee desse país

Em conclusão a formação de primeiro
ciclo deve ser generalista e ao nível de
segundo ciclo pode ser já especialista.
Não se pode ser especialista sem ter
sido generalista. Com a experiência
profissional é que surge a necessidade
de especialização e essa pode adquirirse em ações e cursos de formação contínua. É bom ser especialista mas com
visão e espírito generalista.

“a formação de primeiro ciclo deve ser generalista e ao nível de segundo
ciclo pode ser já especialista. É bom ser especialista mas com visão e espírito generalista. “

A generalização e a especialização extremadas e exageradas acabam por
levar a uma insensatez. O especialista
acaba por ser aquele que sabe quase
tudo sobre quase nada e o generalista
acaba a saber quase nada sobre quase
tudo. Tendo em conta que o mundo e
a tecnologia estão em contínua mudança, se nos especializarmos muito
numa determinada área, corremos o
risco de perder facilmente o nosso
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Em Portugal sou eu que tenho a honra
de presidir a este Committee que tem
representantes da Ordem dos Engenheiros e representantes da Ordem
dos Engenheiros Técnicos.
O Engineering Card tem, no NRC, a
validação e a certificação do curriculum do candidato que fica a constituir
o seu Registo, ou seja a Base de dados
curricular certificada por este órgão da
FEANI. Esse registo em pdf ou acessível através duma password poderá ser
apresentado ao empregador em qualquer país, com a garantia da sua certificação. É o curriculum certificado pela
FEANI. O Engineering Card é um cartão de tamanho e modelo semelhantes aos cartões de crédito. Além da
informação biográfica do candidato
tem, mediante o uso das letras A, B e
C, a seguinte informação:
Formação Académica (A):
A1 - se a sua formação for de 1ºciclo
(Bacharelato ou licenciatura post Bolonha em Engenharia). A2 - Se a sua formação for de 2º Ciclo (Licenciatura Pré
–Bolonha ou Mestrado Integrado em
Engenharia). A1A2 - Se se tratar de 2º
ciclo em Engenharia com certificado
de 1º ciclo em Engenharia. A2A3 - para doutorados em Engenharia com
certificado de Mestrado integrado ou
de Licenciatura Pré-Bolonha em Engenharia. A1A2A3 - para doutorados em
Engenharia com certificado de 1º e 2º
ciclos em Engenharia.
Experiência Profissional (B):
B1 - pelo menos dois anos certificados
a trabalhar no privado e por conta de
outrem. B2 - pelo menos dois anos a
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trabalhar na função pública. B3 - pelo
menos dois anos a trabalhar por conta
própria.

máticas nestas Ciências. Para a análise
dos Planos de Estudo dos Segundos
Ciclos, exige-se o total de 120 ECTS e
exige-se a declaração por parte da
Formação contínua (C):
Escola em como só são aceites à maC1 - pelo menos 3 ações certificadas
trícula desses Segundos Ciclos, os cande formação em que apenas se exige
didatos que apresentem certificado de
presença. C2 – Pelo menos uma acção
conclusão de um primeiro ciclo em
de formação em que tenha havido a
Engenharia.
classificação do candidato. C3 - pelo
menos uma acção ou curso de forma- Quanto ao selo de qualidade EURACE,
ção em que, além da classificação te- trata-se de uma garantia saída da
ENAEE – European Network for Acredinha sido atribuído um título de grau.
tation of Engineering Education. Em
Os processos de candidatura ao EngiPortugal a Ordem dos Engenheiros
neering Card encontram-se bem explitem, por delegação, a missão de atricados na NET, no Sítio da Ordem dos
buir o selo de qualidade EURACE aos
Engenheiros
cursos de Engenharia de 1º e 2º ciclos.
No sentido de sensibilizar os enge- O selo de qualidade EURACE tem que
nheiros para a cultura geral, a Comis- ver fundamentalmente com as compesão Europeia, a partir do início deste tências dos seus diplomados para o
milénio recomendou, à FEANI, a exi- início da profissão.
gência de 10% de ECTS para “Assuntos
Recentemente, reuniram-se os Planos
não técnicos” no conjunto das Unidade Estudo incluídos no FEANI/INDEX
des Curriculares dos diversos cursos
com os que têm o Selo de Qualidade
de Engenharia, logo nos primeiros ciEurace e criou-se o EEED – European
clos. A FEANI a partir de 2006 passou a
Engineering Education Database. É
exigir isso para os cursos a incluir no
importante confirmar a presença no
FEANI/INDEX, às vezes sem rigor na
EEED dos Planos de Estudo de Engeexigência desses 10% mas com atennharia de qualquer dos 33 países da
ção à existência destes temas nos PlaFEANI.
nos de Estudo. Temas da área da Economia, do Direito, das Humanidades,
4. Ser Engenheiro no futuro
das línguas Estrangeiras, das Artes, do
Desporto e da Informação.
Vivemos hoje uma revolução digital.
Na análise dos Planos de Estudo dos Ela está a ligar o mundo físico ao munprimeiros ciclos dos Cursos de Enge- do digital. E está a mudar a natureza
nharia, a FEANI exige que o ensino das nossas vidas. As tecnologias digisecundário básico tenha pelo menos tais estão a mudar a forma como as
12 anos e exige o mínimo de 24 ECTS pessoas vivem, como trabalham, como
na área da Matemática e 36 ECTS nas comunicam e como podem melhorar a
Ciências Básicas, incluindo-se as Mate- qualidade de vida.

Na saúde, na educação, na indústria, manipular dados. Para transformar
no Comércio, na proteção ambiental e dados em soluções, da mesma forma
que os engenheiros do século XX tiveaté na agricultura.
ram as ferramentas para transformar
Não acompanhar a transformação digi- matérias-primas em novos produtos.
tal, perder a terceira vaga da Internet e
esta quarta revolução tecnológica seria É preciso repensar a formação fundaum erro grave para Portugal, para o mental dos Engenheiros. Para além da
resto da Europa e para o Mundo. Nesse física, da química, da matemática e das
campo, os engenheiros portugueses outras ciências básicas, que continuam
estão em vantagem, pelas suas compe- a ser indispensáveis, esta nova formatências nas áreas das ciências funda- ção terá que cobrir de forma profunda
mentais, sobretudo pelo seu espírito e sistemática o que já se designa por
pensamento computacional.
empreendedor e participativo.
Está a chegar o mundo do conhecimen- Mas o pensamento computacional não
to científico e tecnológico bem estrutu- é simplesmente conhecer uma linguarado. Vai ser o mundo dos engenheiros gem de programação ou saber prograe Portugal tem de se integrar neste mar. Saber programar não garante, por
si só, capacidade para vencer os desafinovo mundo.
os do futuro. O pensamento computaA formação de um Engenheiro tem cional, necessário para a manipulação
passado por uma sólida formação nas da informação, exige um conjunto de
ciências básicas e em outras matérias competências muito diversas.
relacionadas com o mundo físico, permitindo projetar sistemas que transfor- Exige abstração que é a capacidade
mem matérias-primas em produtos para analisar um problema concreto.
úteis à sociedade. Esta faceta da Enge- Para criar a abstração necessária e adenharia continuará, seguramente, a ser quada para a modelação computaciomuito importante no futuro. Importa nal do problema. Por exemplo, se o
que a formação básica nestas áreas problema for o trânsito automóvel
não seja sacrificada pelas muitas pres- numa cidade, a abstração adequada
para a rede viária pode ser, por exemsões existentes nesse sentido.
plo, um grafo, com um nó para cada
Os engenheiros do futuro, para além cruzamento e um ramo para cada rua,
de transformar matérias-primas em para cada estrada ou avenida. Se o proprodutos acabados, vão ter necessida- blema for a hierarquia numa empresa,
de de transformar a informação (as a abstração será por exemplo uma árbases de dados) em produtos e servi- vore, cujos ramos mostrem as relações
ços úteis à Sociedade. Cada vez mais, hierárquicas.
existe uma maior necessidade de usar
os dados para criar novas funcionalida- Exige a decomposição que é a capacides em produtos existentes. Para criar dade de decompor um problema num
novos produtos e serviços que antes conjunto de componentes, que possam
não existiam. Algumas das grandes ser endereçados e tratados de forma
empresas da atualidade, como a Ama- independente. Esta capacidade para
zon, a Google, a Uber, etc. são empre- decompor um problema complexo em
sas que transformam dados em valor sub-problemas que possam ser estudaeconómico. Com a crescente disponibi- dos separadamente é útil para muitas
lização de dados em maior quantidade, áreas da Engenharia. E é fundamental
sobre um número crescente de ativida- quando se pretende resolver um dado
des humanas, essa tendência é cada problema pela via computacional.
vez mais notória. É uma nova maneira Exige também o reconhecimento de
de fazer Engenharia. Os engenheiros padrões, cada vez mais essencial nas
do futuro vão ter que ter ginástica atividades de Engenharia. Os modernos
mental e ferramentas mentais para sistemas, que usam a chamada inteli-

gência artificial, funcionam principalmente com base no reconhecimento
de padrões. Um carro autónomo
aprende a conduzir por si porque identificou um conjunto de padrões nos
seus sensores e aprendeu a tomar as
ações corretas com base nesses padrões, como travar, acelerar e virar. É
uma competência complexa, que o
cérebro humano domina com naturalidade, mas que virá a ser progressivamente integrada em todos os sistemas
de Engenharia, sejam eles edifícios,
pontes, máquinas ou veículos.
E exige ainda capacidade para projetar
um algoritmo e analisar a sua complexidade. O algoritmo resulta da capacidade para abstrair, para decompor e
para reconhecer padrões. Um algoritmo é uma sequência de passos elementares, perfeitamente definida sem
ambiguidades, que permite a um computador ou a um ser humano levar a
cabo uma determinada tarefa. A complexidade desta sequência de passos
determina se a solução é ou não exequível e o sistema final é ou não viável.

Depois vai ser necessário traduzir os
algoritmos para uma linguagem de programação. Este passo é que já tem que
ser feito por especialistas da área da
computação. Os outros passos dependem da aplicação e têm que ser da responsabilidade de cada especialidade de
engenharia. No mundo de hoje, nenhuma empresa pode ignorar esta realidade. Nenhuma empresa pode ignorar
que a computação está a mudar o funcionamento e a natureza da sociedade
e da economia. É preciso garantir que
os futuros engenheiros ficarão preparados para esta nova realidade.
Mas já me alonguei. Muito obrigado
pela paciência com que me ouviram.

“Não acompanhar a transformação digital, perder a terceira vaga da Internet
e esta quarta revolução tecnológica seria um erro grave para Portugal“
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ENCONTRO EfS 2018 | MOBILIDADE SUSTENTÁVEL

Nos passados dias 25 e 26 de janeiro
realizou-se, no DEC, um workshop sobre
“Transportes, Energia e Ambiente Urbano”. O evento inseriu-se no âmbito do
projeto TRAPHIC - TRAPHIC Traffic related air pollution impacts on historic city
centres: an integrated approach (PTDC /
ECM-URB/3329/2014,
POCI-01-0145FEDER-016729).
O objetivo principal do workshop foi
abordar aspetos de investigação científica orientada para políticas sobre cidades, energia e transportes. Também foi
abordada a avaliação da poluição atmosférica relacionada com o tráfego rodoviário e os impactes na saúde da população e nos edifícios. Este evento contou
com mais de 70 participantes e vários
oradores convidados.

EfS
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EfS
Decorreu no passado dia 7 de março, o Encontro EfS 2018, um evento
que tem por objetivo promover a
aproximação entre as empresas que
compõem a Comissão de Acompanhamento Externo da Iniciativa Energia para a Sustentabilidade (EfS) da
Universidade de Coimbra e os alunos
que frequentam os ciclos de estudos
ligados à esta Iniciativa.
O encontro iniciou-se com uma intervenção do Secretário de Estado
Adjunto e do Ambiente, Prof. José
Mendes, que versou a estratégia do
governo tendo em vista o cumpri-

mento dos objetivos de redução
das emissões associadas aos transportes. Seguiu-se uma Mesa Redonda subordinada ao tema MOBILIDADE ELÉTRICA, que contou com
a participação do Engº Joaquim
Miranda, da CAETANO BUS, de Nuno Bonneville, da MOBI.E, a empresa pública que assegura a gestão
dos fluxos energéticos e financeiros
resultantes das operações da rede
de mobilidade elétrica, e do Engº
Luís Santos, dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de
Coimbra (SMTUC). Seguiu-se uma
exposição de posters sobre os temas
das teses e dissertações dos alunos e
um debate sobre os resultados e as
evoluções futuras da Iniciativa EfS.

Unidades de I&D da Universidade de
Coimbra, oriundos das Faculdades
de Economia, de Psicologia e Ciências da Educação, de Direito e de
Ciências e Tecnologia, em particular,
nesta última, dos Departamentos de
Arquitetura, Engenharia Mecânica,
Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, Engenharia Civil, Engenharia Informática, Engenharia Química, Ciências da Vida e Ciências da
Terra. No âmbito desta iniciativa desenvolvem-se atividades de formação avançada, de 2º e de 3º ciclo.
Estas atividades assumem um carácter marcadamente interdisciplinar e
com forte interação com a indústria
e a sociedade em geral, tanto do
ponto de vista dos sistemas urbanos
como dos sistemas de produção inA Energia para a Sustentabilidade da
dustrial e de energia (convencionais
Universidade de Coimbra (EfS-UC)
ou a partir de fontes renováveis),
corresponde a uma iniciativa de dodos edifícios e dos transportes.
centes e investigadores de catorze
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VISITAS DE ESTUDO


Visita ao Açude-Ponte de Coimbra e às suas escadas de peixe

No passado dia 19 fevereiro, alguns alunos do MIEA visitaram o Açude-Ponte
de Coimbra, acompanhados pelos seus professores Isabel Pinto e Alfeu Sá Marques. A visita teve como anfitrião o Eng. Carlos Batista (APA).

A visita teve início com uma descrição
do objetivo do açude, uma das estruturas reguladoras dos caudais do rio
Mondego e da necessidade de minimizar o efeito de barreira que esta estrutura criou para os peixes que anualmente migram entre o mar e o rio, para completarem o seu ciclo de vida (os
peixes diádromos). Para minimizar este
impacto foi construída em 2011 uma
passagem para peixes com 125 m de
comprimento, constituída por um conjunto de 23 bacias sucessivas, desniveladas para criar agitação e captar assim
o interesse por parte destes peixes.
Como complemento, foi construído
ainda um canal a jusante do açude,
para facilitar o encaminhamento dos
peixes para esta passagem.

de uma delas, através de duas janelas
existentes no edifício de apoio, janelas
essas especialmente construídas para a
visualização e monitorização contínua
dos peixes que utilizam a passagem.
Foram visionados pequenos vídeos,
com imagens captadas através de uma
dessas janelas, e foi-nos dado conhecimento do número de peixes, por espécie, que foram monitorizados ao longo
dos anos de 2013 e 2014 (jusantemontante e montante-jusante). Nos
vídeos foi possível identificar as várias
espécies de peixes, que não são apenas
a lampreia e o sável, mais conhecidos
pela população em geral, mas também
o muge (taínha), a savelha, o barbo,
boga, truta, e a enguia. Houve oportunidade ainda de observar uma segunda
passagem de peixes, esta especialmenFoi interessante observar o conjunto
te desenhada e construída para a pasdestas bacias, e em especial o interior
sagem específica da enguia.
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VISITAS DE ESTUDO


Visita de reconhecimento—Coimbra
Visita de estudo que decorreu
no âmbito da disciplina de Projeto Urbano - 4º ano do curso
do MIEC Local: espaço urbanizável situado entre a Quinta da Portela

No âmbito da disciplina de Projeto Urbano - 4º ano do curso
do MIEC - os alunos realizaram uma visita ao local que será
alvo do trabalho de projeto deste ano, entre a Quinta da
Portela e o Polo II.
Este trabalho procura integrar vários conhecimentos apreendidos ao longo do curso, nomeadamente de Planeamento
Regional e Urbano, Hidráulica e Vias de Comunicação, conjugados com novos conhecimentos adquiridos na disciplina
de Projeto Urbano, com o objetivo de projetar uma área da
cidade que ficou até agora por preencher. Em cada novo
ano, os docentes da disciplina (Professora Anabela Ribeiro e
Professor João Zeferino) deslocam-se à Câmara Municipal,
para discutirem com a equipa responsável pelo Plano Diretor Municipal qual a zona a escolher. Normalmente são zonas que constituem uma preocupação para a autarquia, de
resolução complexa.
Depois de explicados os objetivos, o trabalho inicia-se com
esta visita ao terreno, que permite aos alunos realizarem
uma síntese no local e dos seus problemas, a aprofundar
posteriormente no trabalho de diagnóstico, a primeira parte
do trabalho. É este trabalho de diagnóstico detalhado que
potencia a realização de um bom trabalho de projeto (a
segunda parte do trabalho).
Trabalhar na zona escolhida este ano implica a resolução de
um problema complexo que é a regularização urbanística de
um aglomerado urbano existente a norte do terreno, propondo obras de urbanização. Já a zona sul do terreno implica a consideração de um desenho urbano, que ligue o já
existente na Quinta da Portela ao Polo II. Os equipamentos
e serviços a projetar deverão servir não só os habitantes da
nova zona, mas também os utilizadores do Polo II. Este é um
exercício académico mas o mais possível ligado à realidade,
com estimativa de custos de urbanização e cálculo de perequação.
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VISITANTES


Visita de delegação japonesa ao DEC

Cooperação
Internacional

No dia 15 de março, o DEC
recebeu a visita de uma delegação Japonesa composta
por investigadores do Tokyo
Institute of Technology (Prof.
Masaki Kitazume) e do Port
and Airport Research Institute (Dr. Hidenori Takahashi e
Dr. Yoshiyuki Morikawa).
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onde foram apresentados as linhas de investigação em desenvolvimento nas 3 instituições. Foram
identificados alguns interesses
comuns / complementares de investigação, os quais serão explorados num futuro próximo, procurando maximizar as competências
A visita centrou-se fundamental- de cada um, beneficiando todas as
mente na área de Geotecnia, com instituições participantes.
o objetivo de estudar o alargaEstão assim laçadas as bases para
mento da colaboração a outros
uma futura colaboração científica,
professores e respetivas áreas de
académica e pedagógica envolveninvestigação.
do estas duas instituições e a área
Após uma visita ao laboratório de de Geotecnia do Departamento de
Geotecnia, seguiu-se uma reunião Engenharia Civil da UC.
Esta visita surgiu na sequência de
uma cooperação internacional
existente, desde 2009, entre alguns professores do Laboratório
de Geotecnia da Universidade de
Coimbra e o Prof. Masaki
Kitazume.

Conhecer @DEC
Civil & Ambiente fazem um mundo diferente
O DEC continua a fazer a divulgação da sua oferta
formativa, nomeadamente dos seus cursos de Mestrado Integrado em Engenharia Civil e de Engenharia
do Ambiente junto dos públicos infanto juvenis. Para
o efeito tem marcado presença em várias feiras de
educação, formação e orientação profissional a nível
Nacional, assim como participado em visitas a escolas secundárias. Continua-se a privilegiar o contacto
direto com os potenciais alunos, recém-licenciados,
pais/encarregados de educação e professores que
nos procuram para obter informações sobre as áreas
de formação oferecidas e novas valorizações académicas e profissionais. Estas ações têm contado com a
imprescindível colaboração dos Núcleos de Estudantes de Engenharia Civil e Engenharia do Ambiente.


Nas Feiras de Educação e Formação

Este ano, o DEC voltou a marcar
presença nas feiras Qualifica e Futurália, apresentando a sua oferta
formativa, informando e esclarecendo dúvidas de todos aqueles
que se dirigiram ao stand da UC.

Nos dias 15 e 16 de março, o DEC
esteve presente na FUTURÁLIA/
Lisboa, uma feira onde marcaram
presença diversas instituições portuguesas e estrangeiras. Para além
do NEEC e NEEA, estiveram presentes os Professores Paulo ProviA QUALIFICA, Feira de Educação,
dência e Rita Fernandes de CarvaFormação, Juventude e Emprego
lho.
que decorreu no Porto, contou
com a presença de elementos do Estes eventos têm-se mostrado
DEC nos dias 1 e 2 de março. O extremamente profícuos no conDEC esteve representado pelos tacto com os potenciais estudanProfessores Isabel Torres, Diogo tes, esclarecendo, designadamente
Mateus, João Vieira e Paulo Coelho as áreas de atuação e o nível de
que se envolveram em diversas complementaridade associada ao
atividades pedagógicas, capazes de exercício da profissão de Engenheicativar o interesse dos visitantes.
ro Civil e Engenheiro do Ambiente.
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Atividades dos nossos alunos
com uma pequena lembrança, para
assinalar o seu percurso académico,
que ficará decerto gravado em cada
um dos que terminam esta etapa
marcante da vida.
No passado dia 23 de março realizou
-se, no Restaurante Marisqueira 39,
mais uma edição da Gala Gota d’Ouro, um evento organizado pelo Núcleo de Estudantes de Engenharia do
Ambiente (NEEA/AAC). A III Gala Gota d’Ouro, que corresponde à V Gala
de Engenharia do Ambiente teve
este ano um motivo e importância
especial, que foi a celebração dos 15
Anos do Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente (MIEA).
A esta comemoração associaram-se
alunos de todos os anos do curso e
professores, numa noite cheia de
requinte, onde o convívio e a boa
disposição não faltaram. Ao longo da
noite foram entregues os prémios
“Gota d’Ouro” ao vencedores das
várias categorias habituais desta gala. Não foi esquecida a homenagem
aos finalistas, que foram agraciados

21| DEC Noticias | 1º Trimestre 2018

com a atribuição de menções honrosas ao Prof. Alfeu de Sá Marques, à
Profª Conceição Cunha e ao Prof.
Fernando Seabra Santos, pelo papel
fundamental que tiveram na criação
do curso e pelos serviços prestados
desde então. Destaca-se o discurso
proferido pelo Coordenador do
MIEA, Prof. Alfeu Marques, que salientou alguns dos pontos altos destes
anos de curso.

Aos Engenheiros do Ambiente que
nos deram a honra de estar presentes nesta comemoração do curso em
que outrora ingressaram, o NEEA
presenteou-os com um pequena
lembrança alegórica aos 15 Anos do
MIEA. Um pequeno gesto para mos- Para terminar a noite da melhor fortrar que também eles fazem parte ma cantaram-se os Parabéns e prodestes 15 anos de história.
cedeu-se ao corte do bolo comemorativo deste marco da história do
De maneira a tornar ainda mais esMIEA. A Vice-Diretora do DEC, Profª
pecial aquela que foi a noite mais
Ana Bastos, em representação da
memorável do ano, a gala contou
Direção, usou da palavra para felicicom a presença do Grupo de Fados
tar o NEEA pela iniciativa, enaltecer
“Capas ao Luar” para entoar alguns
os 15 anos de formação de profissiodos temas mais emblemáticos de
nais competentes e salientar a forCoimbra. Uma atuação que sensibilimação de excelência oferecida pelo
zou todos os presentes pela imporMIEA, o qual resulta da colaboração
tância que o fado tem nos estudanconcertada de 8 Departamentos da
tes de Coimbra.
FCTUC.
Já no final da noite procedeu-se a
Ana Catarina
um momento de extrema relevância
Presidente do NEEA 2017/2018
na celebração dos 15 Anos do MIEA,

No dia 6 de abril manteve-se mais
uma vez a tradição com a realização
da Gala Pilar D’ouro, atividade organizada pelo Núcleo de Estudantes de
Engenharia Civil (NEEC). À semelhança dos dois últimos anos, o jantar
decorreu na Quinta de São Pedro da
Pousada, em Cernache.

Com a sua habitual elegância e envolvida num ambiente de requinte e
classe, a gala contou com a presença
de alunos dos vários anos, professores e acompanhantes, envoltos em
momentos de convívio e confraterni-

zação, numa noite que foi longa.
O evento contou com a atuação musical da dupla Caio Battaglia
(estudante de engenharia civil) e Maria Castro, que atuaram ao vivo ao
longo de toda a noite assegurando
uma música de fundo durante o jantar e a animação dos períodos intermédios à entrega dos prémios Pilar
D’Ouro. A noite contou ainda com o
DJ HoneyWalk, que animou a festa
pela noite dentro, envolta num clima
de boa disposição e convívio.
A entrega dos prémios constituiu o

ponto marcante da noite, onde todos
os presentes vibraram com os galardoados nas várias categorias. Houve
ainda tempo para pequenos discursos efusivos e animados, reavivando
o espirito académico.
Envolvidos por um espírito de convívio e união, característica habitual no
seio da comunidade do DEC, o ambiente foi festivo e animado, onde os
alunos puderam conviver entre si e
com os professores presentes de
uma maneira extremamente cúmplice e descontraída.
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Professor Luís Simões da Silva

Doutor Honoris Causa
PRÉMIOS E DISTINÇÕES
onal qualidade do seu trabalho científico.
O início da colaboração do Prof. Luís
Simões da Silva com a Universidade de
Liège data já de 1993, no âmbito do
projeto COST-C1 (Control of the semirigid behaviour of civil engineering
structural connections). A colaboração
tem-se mantido sem interrupções, em
vários domínios, nomeadamente através da participação conjunta em vários
projetos europeus na área da construção metálica e mista.

O Prof. Luís Simões da Silva, professor
catedrático do Departamento de Engenharia Civil da FCTUC (DEC), recebeu,
no passado dia 24 de março, o grau de
Doutor Honoris Causa pela prestigiada
Universidade de Liège, na Bélgica.
Foi sob proposta da Faculdade de Ciências Aplicadas, que a Universidade de
Liège decidiu atribuir o título de Doutor
Honoris Causa ao Prof. Luís Simões da
Silva, como reconhecimento da exceci-

O Prof. Luís Simões da Silva é Coordenador da área de Mecânica Estrutural
do DEC, diretor do ISISE – Institute for
Sustainability and Innovation in Structural Engineering, unidade de investigação financiada pela Fundação para a
Ciência e Tecnologia (FCT) que foi classificada como EXCELLENT na última
avaliação (2014), e ainda presidente da
CMM (Associação Portuguesa de Construção Metálica e Mista). É também
membro efetivo da Academia da Engenharia desde 2015.

A Universidade de Liège não tem uma história "longa", comparativamente com
outras universidades europeias. Foi fundada apenas em 1817, por iniciativa do
rei Guillermo I da Holanda, como o culminar de uma longa tradição intelectual que remonta às origens do Principado
de Liège. A reputação das escolas medievais que deram origem à Universidade, deram a Liège o apelido da "Atenas
do Norte" ou "Nova Atenas”.
A Universidade de Liège , tem atribuído o título de doutor honoris causa a diversas personalidades como reconhecimento da excelência da qualidade do trabalho e contributo fundamental para o progresso da sociedade. Desde a sua
fundação, a Universidade de Liège concedeu o prêmio de doutor honoris causa a mais de 550 figuras públicas, entre
os quais Louis Pasteur, Ilya Prigogine, Umberto Eco, Rei Baudouin, Frederico Mayor, François Mitterrand, Nelson
Mandela, Yasser Arafat e Shimon Peres, Helmut Kohl, Robert Badinter, SM King Albert II, Nancy Huston, Pierre Alechinsky Agnès Varda, Abdou Diouf, Frank De Winne, Matthieu Ricard, Pierre Rabhi e Erik Orsenna. O título também
foi concedido a associações como a Amnistia Internacional, Médicos Sem Fronteiras, e o Fundo Mundial para a Natureza.
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Mobilidade Internacional
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Evolução da Mobilidade de Estudantes do DEC

No ano passado, foram amplamente
comemorados os 30 anos do Programa
ERASMUS, aprovado em junho de 1987
e classificado por muitos como uma das
realizações mais bem sucedidas da Comissão Europeia, tendo permitido a
muitos jovens europeus – mas igualmente aos seus professores e ao pessoal
técnico das universidades – alargar os
seus horizontes e contactar com outras
realidades, bem como desenvolver competências posteriormente valorizadas
pelos empregadores. O Erasmus+ teve
início no dia 1 de Janeiro de 2014 e veio
substituir os anteriores programas de
financiamento da Comissão Europeia
para as áreas da educação, formação,
juventude e desporto, nomeadamente:
o Programa de Aprendizagem ao Longo
da Vida LLP ERASMUS, o Programa Juventude em Ação e outros programas
internacionais, incluindo o Jean Monnet
e o Erasmus Mundus.

O Departamento de Engenharia Civil
(DEC) tem proporcionado aos seus alunos a realização de um período de estudos noutras instituições congéneres
nacionais e estrangeiras de mérito reconhecido nas áreas da Engenharia Civil e
da Engenharia do Ambiente, no âmbito
de um conjunto de Programas de Mobilidade de Estudantes (PME). Estes PME
visam fundamentalmente incentivar o
intercâmbio internacional de estudantes
do ensino superior, ao mesmo tempo
que permitem aprofundar as relações
institucionais do DEC com outras escolas
de referência nas áreas temáticas lecionadas. Estas relações de intercâmbio
preveem tanto o envio (OUTgoing) como a receção de alunos (INcoming) durante um período pré-estabelecido. No
âmbito do Programa ERASMUS+, os alunos têm ainda a possibilidade de realizar
estágios não curriculares no estrangeiro,
em empresas, centros de investigação
ou numa instituição de ensino superior
em contexto de trabalho, sendo esta
oportunidade alargada aos recém graduados, que podem realizar um período
de mobilidade até um ano após a graduação.

A Universidade de Coimbra (UC) desde
há muito participa ativamente e incentiva os seus estudantes e docentes a usufruir de iniciativas de intercâmbio entre
universidades pertencentes a diferentes
redes, nacionais e internacionais, promovendo o seu crescimento e aprendi- Complementarmente, a celebração dos
zagem em cenários mais globalizados.
acordos bilaterais tem permitido alargar

o intercâmbio a docentes (ou mesmo a
pessoal não docente), nomeadamente
para efeitos de participação em seminários temáticos, workshops, palestras e
outras atividades pedagógicas (e de formação), de investigação e de cooperação científica.
No DEC, o intercâmbio de alunos conta
já com mais de 25 anos de existência,
tendo-se iniciado com um acordo bilateral estabelecido entre o DEC/UC e a Universidade de Liége (Bélgica), envolvendo
ainda as Universidades de Santander
(Espanha), Bari (Itália) e Exeter (Reino
Unido). Desde então, o número de acordos tem vindo a aumentar de modo
significativo, maioritariamente devido à
iniciativa de alguns docentes do DEC,
mas também por iniciativa da Divisão de
Relações Internacionais (DRI) da UC ou
de serviços congéneres de universidades
estrangeiras, ou ainda de alguns alunos
do DEC. Esses acordos são formalmente
estabelecidos pela Divisão de Relações
Internacionais da UC, sob proposta do
Coordenador de Mobilidade Departamental.
Hoje em dia o DEC conta com cerca de
150 acordos bilaterais com instituições
de ensino superior distribuídas pela Europa e pelo resto do mundo (ver mapa).

Identificação esquemática dos países com os quais existem acordos bilaterais de mobilidade formalizados.
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Estes acordos preveem o intercâmbio
por períodos que variam entre 6 e 12
meses, dependendo da instituição com
a qual o acordo é formalizado. Os créditos obtidos na Instituição de Acolhimento, durante o período de intercâmbio,
são mutuamente reconhecidos (numa
base ECTS - European Credit Transfer
and Accumulation System), mediante o
estabelecimento de um plano de estudos devidamente discutido, aceite e
aprovado pelas duas instituições envolvidas (que integra o contrato de estudos
do aluno e se designa por Learning Agreement).

gária, Croácia, Eslovénia, Espanha, França, Grécia, Hungria, Itália, Polónia, República Checa, Roménia e Suécia. Contudo,
é possível contar também com outros
PME, designadamente o MAUI/Rede de
Utrecht (envolvendo 15 acordos com
universidades norte-americanas), o AEN/
Rede de Utrecht (com 7 acordos formalizados com universidades australianas), e
ainda com outras instituições internacionais (assumindo um grande peso as universidades brasileiras, com cerca de uma
centena acordos bilaterais nas áreas das
ciências e das engenharias). Por seu lado,
pode-se referir o programa de mobilidade nacional, o Programa Almeida GarO programa de mobilidade ERASMUS+ rett, que engloba instituições de ensino
continua a ser o mais procurado pelos nacionais, incluindo ilhas, e que conta já
alunos, contando atualmente com 40 com um total de 16 acordos bilaterais.
acordos bilaterais estabelecidos na área A adesão dos alunos aos PME, em terda Engenharia Civil e com 20 na área da mos globais, tem vindo a aumentar ao
Engenharia do Ambiente, distribuídos longo dos anos, tanto pelo aumento da
por instituições de 14 países europeus, oferta, como pelo crescente reconhecidesignadamente Alemanha, Bélgica, Bul-

mento das vantagens associadas a este
tipo de intercâmbio. Esta experiência
tem permitido aos alunos levar a cabo
um período de estudos numa instituição
com diferentes recursos e meios, métodos de ensino, docentes e colegas, ao
mesmo tempo que lhes proporciona o
contacto com diferentes estilos de vida,
culturas, sociedades, locais, etc., numa
vivência conjunta de novas experiências
académicas, sociais e profissionais. Contudo, a redução do número global de
alunos do DEC particularmente nos últimos três anos, refletiu-se numa redução
do número de alunos com possibilidade
de realização de PME, e por inerência na
redução de alunos OUTgoing; por outro
lado, saliente-se um número muito significativo de mobilidades INcoming, em
2012, relacionado com o programa brasileiro Ciência sem Fronteiras, ou o número muito interessante de alunos estrangeiros recebidos no DEC nos últimos dois
anos letivos.

Evolução do número de alunos envolvidos em períodos de mobilidade no DEC (OUTgoing: alunos do DEC a realizar mobilidade no exterior; e INcoming:
alunos acolhidos no DEC).

Por parte dos alunos do DEC que se interessaram pela realização de mobilidades
no exterior da UC, a procura tem-se
mantido quase em exclusivo em relação
a Instituições Europeias e a Universidades Brasileiras, registando-se uma procura meramente pontual de outros programas de mobilidade. Em relação aos
dois últimos anos letivos, em 2016/17
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foram 21 os alunos de Engenharia Civil e
de Engenharia do Ambiente que realizaram períodos de mobilidade, 15 dos
quais no âmbito do Programa ERASMUS+ e 6 no âmbito dos convénios com
universidades brasileiras e com a Universidade de Macau. No ano letivo de
2017/18, o número de alunos em mobilidade decresceu (13), com 9 períodos de
mobilidade no âmbito do Progra-

ma ERASMUS+, 2 que tiveram como
destino o Brasil e uma mobilidade realizada noutra universidade portuguesa, ao
abrigo do Programa Almeida Garrett.
Nos anos letivos mais recentes, tem-se
registado alguma diminuição do número
de alunos em mobilidades fora do DEC,
particularmente notória nos alunos que
procuravam as universidades brasileiras.

Evolução do número de alunos
do DEC a realizar períodos de
mobilidade em universidades
europeias e brasileiras
(OUTgoing).

Como já se referiu, o menor número de
alunos que tem saído do DEC em mobilidade tem sido fortemente compensado,
nos últimos três anos letivos, pela vinda
de alunos de universidades estrangeiras
para estudar em mobilidade no DEC. De
facto, em 2016/17, o DEC recebeu 59
alunos oriundos de diferentes universi-

dades e, em 2017/18, acolheu 58 alunos
de mobilidade (provenientes, designadamente, 18 do Brasil, 17 de Itália, 12 de
Espanha, 3 de França, 3 da Polónia, 2 da
Argentina, 1 da Alemanha, 1 da Eslovénia e 1 da República Checa). É possível
registar que, desde 2010, cerca de 200
alunos do DEC (maioritariamente do

MIEC) participaram em períodos de mobilidade noutras universidades, e que, no
mesmo período, o número de alunos
estrangeiros que realizaram as suas experiências de mobilidade no DEC será de
aproximadamente o dobro daquele valor
(uma proporção semelhante à verificada,
globalmente, na UC).

Evolução do número de alunos de mobilidade acolhidos no DEC (INcoming).

Terminou recentemente o período para
manifestação do interesse dos alunos do
DEC que pretendam realizar um período
de mobilidade durante o próximo ano
letivo de 2018/19. De um total na UC
que ultrapassa as 1450 pré-candidaturas
a mobilidades OUTgoing, registaram-se
21 que correspondem a candidaturas de
alunos de Engenharia Civil e do Ambiente do DEC. Essas candidaturas foram já
seriadas e encontram-se atualmente em
análise e preparação dos respetivos planos de estudos, correspondendo praticamente na totalidade a mobilidades a
realizar em instituições europeias, ao
abrigo do Programa ERASMUS+.

conduziu a uma procura privilegiada de
países emergentes, como foi o caso do
Brasil. Recentemente os alunos voltaram
a procurar maioritariamente países europeus, designadamente na fase conclusiva dos seus estudos, na expectativa de
estabelecerem ligações sociais e profissionais. Apesar desta conjuntura negativa, e numa altura em que poderão ter
surgido sinais de viragem, o DEC tem-se
revelado capaz de atrair um número
igual ou superior de alunos vindos de
instituições estrangeiras, o que certamente se deve à sua elevada reputação
internacional que é acompanhada por
um esforço crescente por parte da instituição e do seu corpo docente na recepO cenário de recessão económica e socição e no acompanhamento destes alual que afectou o país e o mundo nos
nos, garantindo a sua devida integração
últimos anos, afetou de forma marcante,
e êxito académico.
particularmente a indústria da Construção Civil. Este aspeto conjuntural, agraPaulo Amado Mendes
vado pelos fortes condicionalismos orçaAna Bastos
mentais ligados ao investimento público,
João Vieira
DEC Noticias | 1º Trimestre 2018 | 28

Mestrado Integrado em Engenharia Civil
Paulo da Venda Oliveira
(Coordenador do Mestrado Integrado em Engenharia Civil)

Com a publicação do Decreto-Lei nº concorrer
os
candidatos
que
36/2014 passou a ser possível a cumpram
um
dos
seguintes
candidatura
de
estudantes requisitos:
estrangeiros a cursos de 1º ciclo
 Titulares do ensino secundário
(licenciaturas) e mestrado integrado
português, ou de outros ensinos
ministrados em Instituições de Ensino
secundários
estrangeiros,
que
Superior (IES) públicas e privadas
realizaram as provas de ingresso
portuguesas. Este diploma atribui a
portuguesas.
estes alunos o estatuto de estudante
internacional,
sendo
por
ele  Titulares do ensino secundário e do
"International
Baccalaureate
abrangidos todos os estudantes que
Diploma
Programme".
não
tenham
a
nacionalidade
portuguesa.
 Titulares do ensino secundário e do
"A-Level General Certificate of
O processo de candidatura e seriação
Education".
dos estudantes internacionais é
efetuado por cada IES através de um  Titulares do ensino médio brasileiro
concurso especial de acesso e
e do ENEM.
ingresso, gerido por cada IES. Na
Universidade de Coimbra (UC) este  Titulares do ensino secundário
chinês e do Gaokao ou do Liankao.
concurso é regido pelo “Regulamento
do concurso especial de acesso e  Titulares do ensino secundário/
ingresso do estudante internacional a
médio que não fizeram exames de
ciclos de estudo de licenciatura e
acesso
ao
ensino
superior
integrados
de
mestrado
na
reconhecidos pela UC ou que não
Universidade
de
obtiveram nota de candidatura
Coimbra” (Regulamento nº 135/2014,
suficiente.
http://www.uc.pt/candidatosCaso os candidatos se encontrem na
internacionais/regulamento/
Regulamento-EEI-DR.pdf)
podendo situação correspondente ao último
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requisito, têm de realizar um curso
pré-universitário (Ano Zero) de 1 ano
de duração, que fornece uma
formação
intensiva
e
acompanhamento personalizado aos
candidatos. No caso dos candidatos
que queiram ingressar em cursos na
área de Ciências, Tecnologias,
Engenharia, Matemática e Ciências
Farmacêuticas, este curso designa-se
por “Ano Zero - Ciência e Tecnologia”.
O curso é ministrado em língua
portuguesa e inclui conteúdos de
Matemática, Física, Química, Biologia
e Geologia, assim como um curso de
Língua
Portuguesa
para
fins
académicos.
De modo a permitir a integração dos
alunos nos cursos ministrados em
língua portuguesa é exigido aos
candidatos o domínio independente
da língua portuguesa, correspondente
ao nível B2. Contudo, os candidatos
que não possuam este nível podem
ainda candidatar-se desde que
frequentem
cursos
de
língua
portuguesa, ministrados na Faculdade
de Letras da UC.

Desde a sua criação, o número de
estudantes internacionais que
tem ingressado no Mestrado
Integrado em Engenharia Civil
(MIEC) tem sido elevada, superior
ao registado nos restantes cursos
da FCTUC e mesmo da UC. Na
figura apresentada ilustra-se a
variação
do
número
de

estudantes internacionais que
ingressaram no MIEC desde o ano
letivo 2014/2015. Com exceção
do ano letivo 2016/2017,
constata-se que o número de
alunos que têm ingressado no
primeiro ano tem-se mantido
sensivelmente constante, entre
12 e 13 alunos.
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JOINT EUROPEAN MASTER COURSE IN SUSTAINABLE CONSTRUCTIONS UNDER NATURAL HAZARDS AND CATASTROPHIC
EVENTS (SUSCOS)

Aldina Santiago

O Mestrado Europeu em Sustainable
Constructions Under Natural Hazards
and Catastrophic Events (SUSCOS) é
uma iniciativa conjunta de docentes de
seis instituições de ensino superior,
líderes no ensino e investigação em
construção metálica e mista: a Universidade Técnica Checa de Praga (CZ, entidade coordenadora), a Universidade de
Coimbra (PT), a Universidade de Tecnologia de Lulea (SE), a Universidade de
Liège (BE), a Universidade Politécnica de
Timisoara (RO) e a Universidade Federico II de Nápoles, (IT) (Fig. 1). Adicionalmente, estão associadas outras instituições de ensino superior de todo o mundo (Brasil, China, Alemanha, Iraque,
Itália, República do Quirguistão, Rússia,
Sérvia, Eslovênia e Ucrânia), o maior
produtor de aço a nível mundial
(ArcelorMittal) e o ECCS (organização
europeia para o setor do aço).
O objectivo principal deste programa de
mestrado é fornecer aos engenheiros a
capacidade e o know-how para dimensionar e construir estruturas metálicas

31| DEC Noticias | 1º Trimestre 2018

numa abordagem equilibrada entre os
aspectos económicos, ambientais e sociais, aumentando assim a sustentabilidade e a competitividade da indústria
siderúrgica. O programa escolar está
organizado em 3 módulos que abordam
o dimensionamento de edifícios, pontes
e infra-estruturas e equipamentos relacionados com a produção de energia. É
dada forte ênfase à redução ambiental
da pegada de carbono, à eficiência
energética dos edifícios, considerando a
abordagem ao ciclo de vida das estruturas e sua integração em sistemas de
energia renováveis e tecnologias inovadoras.
Cada uma das edições deste mestrado
tem a duração de 18 meses (90 ECTS) e
decorre de forma rotativa entre os parceiros. Todos os alunos passam o primeiro semestre do curso num país, o
segundo semestre noutro país e a dissertação pode ser realizada em qualquer dos 6 países parceiros durante o
terceiro semestre (Fig. 2). A 1ª fase deste programa de mestrado teve cinco
edições e a primeira iniciou-se no ano
lectivo 2011-12: o 1º semestre realizouse na Universidade de Coimbra e o 2º
semestre na Universidade Técnica Checa de Praga. O curso é ministrado em
inglês pelos docentes de todas instituições parceiras, que se deslocam à Instituição onde decorre o curso, assim como por professores convidados das instituições associadas. Os docentes de
Coimbra deslocaram-se em períodos de
curta duração à Universidade Técnica
Checa de Praga (Prof. Sandra Jordão), à
Universidade de Tecnologia de Lulea

(Prof. Rui Simões e Prof. Aldina Santiago), à Universidade de Liège (Prof. Rui
Simões), à Universidade Politécnica de
Timisoara (Prof. Luís Simões da Silva,
Prof. Constança Rigueiro e Prof. Aldina
Santiago) e a Universidade Federico II
de Nápoles (Prof. Luís Simões da Silva e
Prof. Helena Gervásio).
A procura deste programa de mestrado
tem sido muito elevada: edição 201214, 69 candidatos; edição 2013-15, 97
candidatos; edição 2014-16, 192 candidatos; edição 2015-17, 157 candidatos e
edição 2016-18, 145 candidatos. Após
uma selecção rigorosa, baseada no desempenho académico e profissional
prévio de cada um dos candidatos, o nº
médio de alunos por edição ronda os 22
alunos. Os candidatos provêm de diferentes partes do mundo, dando-se aqui
como exemplo a edição 2016-18, com
alunos provenientes das Filipinas, Equador, Iémen, Paquistão, Bangladeche,
Nepal, Ucrânia, Eritreia, Vietnam, Índia,
Roménia e Estados Unidos da América.
No final do curso, os alunos recebem 5
diplomas de conclusão de curso emitidos por cada uma das Universidades
parceiras. No que se refere à empregabilidade destes diplomados, a recolha
correta destes dados tem sido difícil,
mas regista-se que cerca de 40% prosseguem para cursos de 3º ciclo (alguns
inclusive, ingressando no doutoramento
em Construção Metálica e Mista na Universidade de Coimbra).
A 2ª fase deste programa de mestrado
encontra-se atualmente em período de
avaliação de candidatura.

Instituições de ensino superior parceiras no programa ErasmusMundus SUSCOS

Esquema de rotatividade dos estudantes no programa ErasmusMundus SUSCOS: a) 1º semestre; b) 2º semestre; c) 3º semestre

Alunos da 5ª edição na cerimónia de entrega de diplomas na
Universidade Técnica Checa de Praga (CZ) .
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Programa Doutoral em Engenharia Civil
Sérgio Lopes
(Coordenador do Curso de Doutoramento em Engenharia Civil)

A oferta formativa do Departamento de
Engenharia Civil da Universidade de
Coimbra é relativamente abrangente,
cobrindo os três ciclos da formação universitária e um leque de temas nas
áreas de engenharia civil e do ambiente.
O Departamento tem mais de 60 professores em exclusividade com vários
anos de experiência no ensino universitário, na orientação de teses e dissertações, na investigação científica e em
outras funções de apoio à atividade
universitária e industrial. Muitos dos
professores obtiveram os seus graus de
Doutor em prestigiadas universidades
estrangeiras em vários países, tais como
U.S.A., U.K., Alemanha, França, Bélgica,
Holanda, Espanha, etc. Esta particularidade confere ao corpo docente uma
visão multifacetada na abordagem dos
vários assuntos e um posicionamento
internacional muito relevante, com redes de contacto espalhadas por vários
países.
O Departamento está instalado num
edifício relativamente moderno, localizado no Pólo II da Universidade de Coimbra, e conta com laboratórios funcionais e bastante ativos, tanto no desenvolvimento de tarefas de investigação
como no apoio à indústria. As condições
de ensino e de investigação e a qualidade do corpo docente tem colocado o
Departamento em posições muito relevantes nos rankings internacionais que
individualizam a área da engenharia
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civil. Por exemplo, o Ranking de Shanghai de 2017 coloca a Área de Engenharia Civil da Universidade de Coimbra
entre as 75 melhores do Mundo.
O Departamento oferece alguns cursos
de doutoramento, correspondentes ao
3º ciclo de formação universitária, sendo o Programa Doutoral em Engenharia
Civil, PDEC, um desses cursos. Havendo
alguns programas doutorais em áreas
mais estreitas, o PDEC é um curso de
banda mais larga, abrangendo todas as
áreas tradicionais de engenharia civil.
Os candidatos que não estejam particularmente interessados nos cursos de
doutoramento mais especializados, têm
no PDEC a solução natural. Para além de
os alunos do PDEC terem à sua disposição todos os meios laboratoriais do
Departamento, algumas das teses têm
sido desenvolvidas noutras instituições
externas, criadas através do empreendedorismo de alguns docentes do Departamento. Essas teses ajudam também no desenvolvimento de investigação de ponta nessas instituições, as
quais continuam a manter forte ligação
ao Departamento. Com uma colaboração mais profícua com o PDEC, salientam-se o ITECONS, Instituto de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico
para a Construção, Energia, Ambiente e
Sustentabilidade, e o SERQ, Centro de
Inovação e Competências da Floresta.
O PDEC é um curso composto por um
primeiro ano letivo com algumas disci-

plinas obrigatórias e outras opcionais e
por mais 2 anos de desenvolvimento de
uma tese de doutoramento. No primeiro ano existe uma unidade curricular,
Projeto de Tese, que ocupa cerca de
50% da carga horária e que permite ao
aluno começar a investigar os assuntos
da sua futura tese de doutoramento.
Existe um leque alargado de disciplinas,
mas nem todas as optativas funcionam
todos os anos. A informação das disciplinas disponíveis num determinado
ano letivo é disponibilizada no portal da
Universidade de Coimbra, através do
qual se gerem as candidaturas, as inscrições e toda a demais informação letiva
relevante.
O PDEC, com este atual figurino, está no
seu sexto ano de existência e teve inicialmente um número relativamente reduzido de alunos. Este número tem tido
tendência a crescer, de acordo com o
gráfico da Figura 1. O PDEC tem também vindo a melhorar o seu nível de
internacionalização, contando atualmente com estudantes oriundos de
diversos países e continentes. A título
de exemplo, pode-se referir que existem alunos provenientes do Brasil, do
Chile, do Irão, da Bolívia, da Síria, do
Paquistão, do Bangladesh, etc. (Figura
2). A percentagem de estudantes estrangeiros até ao ano letivo 2015/2016
esteve sempre abaixo de 25%, tendo
aumentando significativamente nos 2
últimos anos: para 36% em 2016/1017 e
para 47% em 2017/2018.

Coimbra é uma cidade calma com grande
tradição universitária e onde o custo de
vida é relativamente baixo quando comparado com outras cidades europeias. O
PDEC tem-se revelado um curso com aceitação crescente, sobretudo a nível internacional. Em qualquer das áreas clássicas de
engenharia civil, os alunos poderão contar
com o apoio de um conjunto de docentes
com elevado reconhecimento internacional relativamente à sua produção científica. Perante as condições oferecidas, a escolha deste curso é certamente uma aposta segura para uma carreira de sucesso.

Figura 1—Evolução do número total de alunos a frequentar o curso de Doutoramento.

Figura 2 – Proveniência dos atuais alunos de Doutoramento.

Figura 2—Origem dos alunos a frequentar o curso de Doutoramento.
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Jorge Alejandro Villarroel Ortega
Origem: Punta Arenas, Patagónia Chilena
Doutorando em Engenharia Civil— Geotecnia—início em 2017 / 2018

De que pais/cidade vem? Contenos um pouco da sua infância/
juventude e faça um pequeno enquadramento académico da sua
universidade de origem

me motivó a buscar especialistas en
el mundo sobre el tema y llegué a la
Universidad de Coimbra que cuenta
con investigadores destacados y
reconocidos mundialmente. AdeSoy de una pequeña ciudad ubicada más, DEC está dentro de las 100
en la Patagonia Chilena, llamada mejores del mundo en el ranking
Punta Arenas. Tengo una hermana realizado por CONICYT de Chile, que
Arquictecto que me influenció indi- me permitió aplicar a la Bolsa de
rectamente en el área de la Ingenie- Investigación. Por otra lado, la Uniría Civil. En mi vida académica tengo versidad de Coimbra es universaldos cursos, el primero es Ingeniería mente conocida debido a su cultura
en Construcción Civil y la Segunda y tradiciones académicas, entonces
es Ingeniería Civil Industrial, ambas que mejor que realizar un posgrado
las cursé en la Universidad de Ma- donde se siente y respira el conocigallanes, que es una Universidad del miento avanzado.
Estado de Chile y hoy es mi principal
patrocinador junto con la Comisión Que dificuldades teve de ultrapasNacional Científica
de Chile sar para poder estar aqui? Foi con(CONICYT) para poder cursar mi templado por alguma bolsa de esDoctorado en Ingeniería Civil en la tudos?
Universidad de Coimbra (UC).
A partir del año 2017, fue donde
Porque escolheu o curso de Engenharia Civil, e o DEC para estudar?
Que expetativas trazia quando chegou a Coimbra?
Teniendo claras mis intenciones de
realizar un Phd, la primera pregunta
que me hice fue la especialidad a la
cual me quería desarrollar y a la vez
teniendo en consideración, con que
finalidad ésta especialidad me
ayudaría a poder contribuir a mi
país al retorno. En la zona de donde
soy existen suelos blandos, lo cual
significa un gran problema al momento de ejecutar proyectos de
construcción debido a que no son
factibles o son muy costosos, esto

DEC está dentro de las 100
mejores del mundo ...

“

“

35| DEC Noticias | 1º Trimestre 2018

trar como colegas, por ejemplo brasileros, otros europeos, algunos de
ex colonias, etc. Hacen que el ambiente educacional sea diverso y multicultural que enriquece, sin lugar a
dudas el entorno de trabajo donde
uno se desenvuelve.
Tem dificuldade com o facto da
língua falada ser diferente da do
seu país de origem?

Sin duda, inicialmente fue una dificultad debido que a pesar de que
existen grandes similitudes entre el
portugués y el español, el mayor
problema fue comprender el acento
de las palabras al inicio, el tiempo
ha sido el mejor aliado a la hora de
ir perfeccionando la capacidad de
entendimiento, sin embargo aún
falta tiempo para dominar en un
grado elevado el portuguesa ya sea
apliqué y gané una bolsa Santander de percepción como de comunicapara el intercambio académico, que ción efectiva a la hora de interacposteriormente tener esa oportuni- tuar con los colegas.
dad me permitió desarrollar un
objetivo de estudio coherente que Em que medida é que a experiêncontribuyó con éxito ganar la beca cia que está a viver contribui para
de CONICYT. En principio, los acadé- um enriquecimento pessoal e promicos del Grupo de Investigación de fissional?
Geotecnía da UC me cooperaron y
En el mundo de hoy, es extremadarevisaron mi proyecto de estudio, a
mente necesario tener interactuar
los cuales debo agradecer, ya que
interculturalmente, debido a la glosin ellos no podría haber conseguibalización, a los movimientos migrado la Bolsa de Conicyt.
torios, esto hace que se transforme
en un reto que sirve para el desarroPode descrever-nos como tem sido
llo profesional para cualquier área,
a sua experiência, a nível académiya que son competencias que no se
co e social, em Coimbra?
pueden formar en cualquier instanLa Universidad de Coimbra, es cono- cia. Tarde o temprano, las compecida por su ambiente, tradiciones y tencias sociales blandas, capacidad
cultura. De hecho las tradiciones de tolerancia, paciencia, etc. Sirven
existentes en conjunto con diferen- para el desarrollo humano y profetes culturas que se pueden encon- sional de cualquier persona. El en-

torno intercultural, Interlenguaje que existe
en la Universidad de Coimbra hace posible
ese concepto .
Quando regressar à sua universidade de
origem, como vai descrever a experiência
que viveu em Coimbra?
Una experiencia única e inigualable, siempre
lo observaré como la oportunidad que tuve y
no desaproveché, que definitivamente cambiará el rumbo de mi vida en el futuro.
Prevê que, após o términus do seu período
de mobilidade, vai manter bons contactos
pessoais e institucionais com a UC?
Por supuesto, la Universidad de Magallanes,
tiene como misión expandirse internacionalmente mediante vínculos internacionales que
promuevan la investigación y desenvolvimiento científico. Desde esa perspectiva,
dentro de las misiones que tengo en este periodo, aparte de realizar un doctoramiento
que en un futuro pueda repercutir en mi país,
también está la relación y vinculación ya sea
académica como estudiantil entre universidades portuguesas como la Universidad de
Coimbra y chilenas como la Universidad de
Magallanes.

“

… la primera pregunta que
me hice fue la especialidad a
la cual me quería desarrollar
y a la vez teniendo en consideración, con que finalidad
esta especialidad me
ayudaría a poder contribuir a
mi país al retorno.

”

En el mundo de hoy, es extremadamente necesario tener
interactuar interculturalmente
… la Universidad de Coimbra
hace posible ese concepto

“

“
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Trayana Tankova
Origem: Burgas , Bulgária
Mestranda do SUSCOS: Sustainable constructions under natural hazards and catastrophic events —2012 / 2014, Atualmente a terminar o Doutoramento em
Construção Metálica e Mista
De que pais/cidade vem? Contenos um pouco da sua infância/
juventude e faça um pequeno enquadramento académico da sua
universidade de origem
Sou Búlgara e a minha cidade chama
-se Burgas, fica à beira do Mar Negro. Morei lá até aos meus 18 anos
e depois mudei para Sofia (a capital), onde estudei Eng. Civil. Durante
o meu curso passei um ano na Suécia como estudante Erasmus. O
tempo passado fora foi marcante
por mim, pois depois sempre fui à
procura daquela experiência estrangeira. Depois de acabar o curso trabalhei como projetista em Sofia até
que decidi que queria fazer um mestrado na Europa.
Porque escolheu o curso de Engenharia Civil, e o DEC para estudar?
Que expetativas trazia quando chegou a Coimbra?
Sinceramente, não tive espectativas
nenhumas. Cheguei em Coimbra
cheia de vontade para novos desafios. O programa foi Erasmus Mundus, SUSCOS_M, onde íamos estudar um semestre em Coimbra, um
em Praga, República Checa e no terceiro os alunos iam ser divididos
entre Coimbra, Praga, Liège, Bélgica,
Lulea, Suécia, Timisoara, Roménia e
Nápoles, Itália. Inicialmente, eu escolhi Liège.

ro há sempre assuntos administrativos para resolver. A minha impressão geral foi que fora da universidade é difícil de comunicar em inglês.
Mesmo assim, os portugueses são
muito simpáticos e sempre disponíveis para ajudar, assim acabei por
resolver todas as dificuldades iniciais rapidamente .

Pode descrever-nos como foi a sua
experiência, a nível académico e Em que tipo de atividades extra cursocial, em Coimbra,?
riculares se envolveu? Considera
que Coimbra e em particular a UC,
O nosso curso, SUSCOS_M, foi muioferece as oportunidades necessáto bom. As aulas foram de alta quarias para um estudante possa realilidade dadas pelos melhores profeszar outras atividades para além das
sores do DEC e das outras universiletivas?
dades parceiras do curso. Tivemos
muitos trabalhos para desenvolver e Eu estou a fazer parte de clube
não foi fácil, mas foi interessante e Toastmasters onde estou a desenaprendemos muito, foi muito me- volver as minhas capacidades de
lhor do que eu podia imaginar. As- comunicação e também do clube de
sistimos uma conferência em Lis- ténis da AAC.
boa, tivemos viagens de estudo em Nessa parte acho que não há sufiMartifer. Fora dos estudos, tivemos cientes atividades organizadas pela
bons momentos a viajar em Portu- Universidade e que a vida social dos
gal e fora; conhecer a vida portu- estudantes acaba por ser só a Praça
guesa e fazer novos amigos. Tam- da República. No nosso curso, fobém Coimbra tem o seu encanto, eu mos um grupo de 20 pessoas e esgostei tanto do 1º semestre em Co- tudávamos e morávamos juntos por
imbra que decidi voltar depois do isso foi fácil de nós conhecer e ficar
mestrado e fazer doutoramento próximos rapidamente. Num caso
de estudante Erasmus quem não
aqui.
conhece ninguém antes de chegar
Teve dificuldade com o facto da em Coimbra, a integração inicial
língua falada ser diferente da do podia ser mais difícil.
seu país de origem? Como foi a sua
integração na comunidade acadé- Em que medida é que a experiênmica e na sociedade em geral?
cia vivida contribuiu para um enriJá estou quase fluente em portu- quecimento pessoal e profissional?

Que dificuldades teve de ultrapassar para poder estar aqui? Foi contemplada por alguma bolsa de estudos?
guês :) . A minha motivação para
Sim, tive bolsa da Comissão Euro- aprender a língua foi a vida social.
peia. Ao chegar num país estrangei- Na universidade há muitos estrangeiros e não é necessário falar por37| DEC Noticias | 1º Trimestre 2018

tuguês, mas fora não é tão fácil estabelecer relações pessoais sem falar a língua. Também a língua é uma
coisa cultural que permite alargar o
nosso horizonte pessoal e profissional. Foi um período pouco sozinho,
mas agora estou muito contente por
conseguir comunicar com facilidade
com os meus amigos e colegas portugueses

Sim, recomendo aos alunos atuais a
participação em qualquer tipo de
programa de mobilidade. Hoje é
muito fácil de se deslocar e conhe-

cer outros países, culturas e pessoas estrangeiras é uma
experiência que não se pode ganhar em “casa”. Esta experiência contribuiu imenso ao meu desenvolvimento pessoal e
profissional.
Viajar e viver fora serve mais para abrir a mente para tudo
que existe, sentir as diferenças para valorizar os bons temos
e melhorar os aspetos menos positivos. Ao conseguir encaixar numa cultura diferente uma pessoa torna-se mais flexível, uma experiência que pode ser aplicada depois em todos
aspetos da nossa vida

“

Também Coimbra tem o seu encanto, eu
gostei tanto do 1º semestre em Coimbra
que decidi voltar depois do mestrado e
fazer doutoramento aqui.

”
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Gonçalo Ferraz
Origem: Portugal
Mestrando do SUSCOS: Sustainable constructions under natural hazards and catastrophic events —2012 / 2014, Atualmente em Doutoramento na Alemanha

Quando e porque decidiu candidatar-se a um programa de mobilidade? Que critérios teve em atenção
na escolha?

seleção, baseado na avaliação curricular, carta de motivação e cartas
de referência. Apos a seleção, todos
os pormenores relativos à matrícula
e alojamento foram tratados com as
A minha candidatura ao mestrado instituições de acolhimento. Desde
conjunto SUSCOS surgiu na fase fi- já agradeço toda atenção e apoio
nal do meu Mestrado Integrado em prestado por Manuela Rodrigues
Engenharia Civil na UC. Preparava- durante esta fase.
se nessa altura a primeira edição
deste mestrado lecionado em conPode descrever-nos como foi a sua
junto por um consórcio de instituiexperiência, a nível académico e
ções internacionais de ensino supesocial, e contar-nos nomeadamente
rior, no qual se incluía a UC. O proalgum episódio que o tenha marcagrama de estudos era apelativo, incluindo rotações semestrais em ins- do?
tituições de renome a nível euro- A minha experiência foi notável,
peu. Pareceu-me então uma ótima tanto a nível pessoal como académioportunidade para desenvolver não co. Fiz parte de um grupo de 25 aluapenas competências técnicas, mas nos de diversos países e continentambém soft skills. As possibilidades tes, com o qual convivi durante todo
de financiamento, o ensino em in- este período. O programa teve início
glês e perspetiva de viver em dife- em Coimbra e mais tarde mudámorentes países no decorrer do mes- nos para Praga, Republica Checa. O
trado foram os critérios que tive em programa de estudos era também
especial consideração .
muito completo, com professores
convidados de todas as universidaQue dificuldades teve de ultrapas- des parceiras. Na fase final pudemos
sar para sair em mobilidade?
escolher qualquer uma dessas instituições para desenvolver uma disPara ingressar neste mestrado foi
sertação de mestrado. Por consenecessário passar um processo de
guinte, o número de episódios mar-

cantes
é
elevado. Talvez o mais marcante
tenha sido uma festa de aniversário
surpresa, organizada por todos os
colegas.
Teve dificuldade com o facto da
língua falada ser diferente do Português? Como foi a sua integração
na comunidade académica e na
sociedade em geral?
Relativamente ao período passado
no estrangeiro, não senti qualquer
dificuldade. A comunicação em inglês foi uma constante e tivemos
todo o apoio administrativo necessário durante o programa. A integração também foi fácil. Tivemos a
oportunidade de participar em cursos de língua e também em diversas
visitas de estudo e atividades sociais. Fiz grandes amizades durante
todo este período.
Mantém ainda contactos com excolegas?
Sim, mantemos contacto. Já tive
inclusivamente a oportunidade de
reencontrar muitos deles, especialmente os europeus. A multiculturalidade deste programa permitiu-me
ter pelo menos um colega nos países que normalmente visito.
Em que medida a participação neste programa de mestrado contribui
para um enriquecimento pessoal e
profissional?
Posso dizer que aprendi muito com
os professores, mas também com os
meus colegas. É de facto interessante estudar, trabalhar e conviver com
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pessoas de diferentes nacionalidades. O meu conhecimento relativo a
outras culturas aumentou muito e
acredito que a minha capacidade de
interação a nível internacional tenha
melhorado bastante. Já passei por
algumas entrevistas e esta experiência tem sido sempre valorizada.
Atualmente estou ainda ligado à
investigação, residindo na Alemanha, e coopero inclusivamente com
colegas de outras edições deste pro-

“

grama.
Como classifica a experiência que
viveu na universidade de acolhimento? Que conselhos daria aos
seus colegas que pensam candidatar-se a um programa de mobilidade?
A experiência foi no seu geral muito
boa, do ponto de vista social e académico. As condições e a organiza-

ção foram ótimas. Aos colegas que
pensam candidatar-se a um programa de mobilidade, aconselho um
planeamento com bastante antecedência. Há diversos programas de
mobilidade e também de financiamento, no entanto os processos de
candidatura são morosos. Porém, os
programas de mobilidades são bastante enriquecedores e valorizados
nas empresas. Cooperações com

É interessante estudar, trabalhar e conviver
com pessoas de diferentes nacionalidades.

”

”
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Mateus Damo Rossato
Origem: Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI , Santa Catarina, Brasil
Mobilidade do MIEC durante o 1º Semestre 2017 / 2018

Conte-nos um pouco da sua infância/juventude e faça um pequeno
enquadramento académico da sua
universidade de origem

Porque escolheu o curso de Engenharia Civil, e o DEC para estudar?
Que expetativas trazia quando chegou a Coimbra?

Desde criança fui instigado a criar,
desenvolver e descobrir como as
coisas funcionavam. Lembro-me de
abrir todos os meus brinquedos,
pois queria saber como um carrinho
podia ser puxado para trás e em
seguida sair andando para frente.
Recordo-me de amar assistir programas de tecnologia no Discovery
Channel, entre outros. Assim, quando comecei a pensar em um curso
que eu gostaria de estudar, recordo
de nunca considerar sair do âmbito
das Engenharias e aos 14 anos vi
que seria Engenheiro Civil a minha
profissão, pois teria a oportunidade
de atuar em diversas áreas. Tomei
como fundamental o seguinte pensamento: dado uma cidade onde as
pessoas estão a ficar doentes devido
ao saneamento básico, seriam necessários diversos médicos, enfermeiros e outros para curar as pessoas e apenas seria de forma palioativa, mas precisaria de apenas um
engenheiro civil para projetar e resolver para sempre este problema.
Ou seja, a engenharia civil me permitiria resolver os problemas da
sociedade em um âmbito muito
maior e mais rápido. Foi assim que
decidi o meu futuro.
Foi no ensino médio que comecei a
objetivar o intercâmbio. Portanto,
necessitava encontrar uma universidade que comtemplava tanto um
ótimo ensino na área quanto a
oportunidade de passar um tempo
fora do país estudando engenharia
civil.

Estudar em Coimbra, uma das universidades mais antigas da Europa,
foi sempre um sonho. Além disso,
sabia que a cidade recebia estudantes de diversos países do mundo,
deste modo teria a oportunidade de
dividir esta experiência tanto com
portugueses quanto com outros
estrangeiros. Também, em relação
ao DEC, tinha conhecimento de que
poderia realizar o estudo das disciplinas do último ano, ou seja, das
especializações. Portanto, dado que
eu já me encontrava finalizando o
curso no Brasil, poderia aprofundar
mais meu conhecimento em alguma
área da Engenharia Civil.
Possuia excelentes espectativas, e
todas acabaram se cumprindo.
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Que dificuldades teve de ultrapassar para poder estar aqui? Foi contemplado por alguma bolsa de estudos?

Engenharia Civil, pois sabia que para
ser aceito em algum programa de
intercâmbio seria necessário boas
notas. Também sabia que precisaria
de alguma experiência acadêmica e/
ou profissional, portanto já no 2º
semestre entrei como monitor em
um laboratório na instituição.
Assim, no 3º semestre e durante
quase 2 anos fiz varias tentativas.
Entretanto fui para Portugal trabalhar como voluntário em um lar para idosos durante 6 semanas pelo
programa AIESEC, e foi a experiência
mais incrível e encantadora que eu
já havia tido até então. Acabei por
me apaixonar pelo país e pelas pessoas.
Ao retornar, sabia que naquele ano
de 2017 eu teria a minha última
chance de ser contemplado com
uma bolsa de estudos para realizar
um intercâmbio. E foi assim que, na
última tentativa, eu acabei recebendo a bolsa de estudos Fórmula Santander do Banco Santander para
estudar durante 1 semestre letivo
na Universidade de Coimbra.

Ao ingressar na UNIVALI, iniciei um
caminho que teria como objetivo o
intercâmbio, sendo que, apenas
mais tarde, iria perceber que na realidade tê-lo como meta faria com
que eu conquistasse coisas que moldariam a minha personalidade, a
minha vida.
Desde o primeiro dia, passei a me
dedicar plenamente ao curso de

Pode descrever-nos como foi a suaexperiência, a nível académico e
social, em Coimbra?
Desenvolvi a capacidade de me
adaptar a situações diversas, explorando o conhecimento, novas habilidades, tendo como consequência
um crescimento tanto como acadêmico quanto cidadão do mundo.
Acredito que algo que me marcou

“

Possuia excelentes espectativas, e todas acabaram se
cumprindo

”

foi a receptividade dos portugueses no apartamento em que
vivi. Desde o início eles me auxiliaram em tudo que foi necessário, fazendo com que eu me
adaptasse rapidamente. E, no
final, ficou um sentimento de
muito respeito e apreço por
todos eles, um sentimento de
família.
Outro episódio foi as cobranças
que houveram dos professores
em nós intercambistas. Apesar
de sermos apenas alunos de
mobilidade, acabei por me sentir como um aluno português,
sendo cobrado e instigado a me
dedicar plenamente as disciplinas. Deste modo, acabei adquirindo o máximo de conhecimento e isso tornou-se muito
importante para o meu futuro.
Como foi a sua integração na
comunidade académica e na
sociedade em geral?
A interação entre a comunidade académica e com a sociedade em geral foi melhor do que
eu esperava. Encontrei um país
muito receptivo e respeitoso
com todos aqueles que vieram
de outro país para estudar em
Portugal. Acabei por fazer muitos amigos portugueses, amigos
que hoje considero parte de
minha família, uma família de
Portugal.
Quando regressar , como vai
descrever a experiência que
viveu em Coimbra? Que conselhos pensa dar aos seu colegas que pensam vir para Portugal?
Simplesmente foi a melhor e
mais incrível experiência, tanto
acadêmica quanto de vida. Coimbra permite que você tenha
uma esperiência acadêmica e
de vida, envolvendo tanto uma
excelente Universidade, uma
vida noturna animada, entre
outros. Além disso, Coimbra é
uma cidade feita para jovens

estudantes, e com muitos estudantes estrangeiros. É uma cidade que permite que você saia
da sua zona de conforto e ao
mesmo tempo se sentir nela
portanto, perfeita para aqueles
que pretendem realizar um intercâmbio.
O meu conselho é: quando realizarem um intercâmbio, aproveitem cada dia como se fosse
o último pois, passa muito rápido. E, se escolherem Portugal,
tenho certeza que não haverá
um único dia que vocês irão se
sentir infelizes com a escolha,
porque é um país extremamente acolhedor e que você acaba
se sentindo em casa em pouco
tempo.
Após o términus do seu período de mobilidade, vai manter
bons contactos pessoais e institucionais com a UC? Pensa
regressar a Coimbra um dia?
Sim. A relação que criei tanto
com amigos portugueses quanto com os professores do DEC
foi incrível. Acredito que manterei o contato com eles por
muito tempo e, assim, espero
regressar em breve, seja para
visitar ou ainda para realizar
uma especialização na área de
engenharia civil. E, além disso,
como disse uma vez, Dom Pedro IV, o nosso Dom Pedro I,
levo o meu corpo para o Brasil,
mas deixo meu coração em
Portugal... nunca esquecerei
esse país.

“

Levo o meu corpo para o
Brasil, mas deixo meu
coração em Portugal

”

Visíta de estudo em Coimbra
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Cristian Vasile Miculaș
Origem: Roménia

Doutorando em Construção Metálica e Mista —início em 2017 / 2018

From which country / city are you
from? Tell us a little about your
childhood / youth and make us a
small description of the academic
environment of your home university.
I am from Romania and I spent my
childhood, which resumes to playing
outside with friends and traveling
with my family, in the northwestern
part of the country, in Satu Mare.
After high school graduation, I
moved to Cluj-Napoca, which nowadays is the best city in the country to
live in. I followed the courses of the
Technical University of Cluj-Napoca,
from which I obtained the Bachelor
of Science degree in Civil, Industrial
and Agricultural Constructions, in
2013, and the Master of Science degree in Structural Engineering, in
2015.
The academic environment at the
TUCN is in continuous development
since we entered the EU. It is equally
focused on theory and practice,
while a strong accent is given to the
extracurricular activities, such as

competitions, volunteering etc.
Why did you choose Civil Engineering, and DEC to study? What expectations did you bring when you
arrived in Coimbra?
What lured me to choose Civil Engineering was the fact that it is a very
“palpable” domain, in other words,
you can see your ideas being built,
which brings forth a sense of satisfaction, but also responsibility. In
addition, the fact that the kernel of
this filed is the improvement of people’s life, by continuously developing
and upgrading the services and facilities of the public, while minimizing
the impact on the surrounding environment. Regarding the expectations, for the moment, I want to
learn new things and to further develop myself, which I have managed
to do since my arrival, and axiomatically to successfully finish my doctoral course.

were
no
other difficulties that I remember of.
Obviously, the challenge is more
enhanced at metal level, where I
had overcome the usual, normal
difficulties that every person prepared to study abroad faces. More
precisely to have the courage to
leave your comfort zone and to be
away from your home and family,
and nevertheless to be strong
enough to face the cultural differences (traditions, food, language
etc.).
Can you describe your academic
and social experience in Coimbra
and tell us a remarkable episode
that you have had?

The academic experience is extraordinary, one of the best that I have
ever had abroad, and I am really
satisfied that I decided to do my
doctoral studies here, while the social experience is fulfilling. Each day,
What difficulties did you have to in which the weather changes sudovercome to be here?
denly, is a remarkable episode! I
must admit that I still need to adapt
Apart from the two interviews that I
to this climate.
had before being accepted, there

Event: “ISISE – Day Out 2017” a) Presentation Session ; b) Researchers and Doctoral students from the ISISE and SUSCOS master students.
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Event: “ISISE – Day Out 2017”;
Description: Researchers and Doctoral students from the ISISE and SUSCOS master students.

Do you have any difficulty because Unfortunately, my schedule is tight
of the spoken language being dif- this year because I need both to
attend classes and perform research
ferent from your native language?
and I didn’t had time do get involved
Not at all! I was incredibly surprised in other extracurricular activities,
to find out that most Portuguese but I think there are vast opportunipeople speak English. They are also ties in the UC and Coimbra.
patient,
collaborative,
warmhearted people, and very open to How did this experience contributforeigners. Apart from English, Ro- ed to your personal and professionmanian and Portuguese are both al development? Do you recomromance languages and share com- mend the current students to particmon vocabulary. After a few moths I ipate in mobility programs?
am already able to speak some basic
In my opinion, studying abroad
sentences in Portuguese!
should be mandatory for every stuHow has been your integration into dent. It is an incredible journey
the academic community and the through which you learn more about
yourself – you become more masociety in general?
ture, and you start to appreciate
I am highly adaptable to new envi- your home and family more. Also,
ronments and I think that I swiftly you embrace and experience a new
became part of the academic com- culture first-hand, while you start
munity, and society in general. I am seeing your own one through a new
glad to be part of the Institute for lens. Studying abroad improves your
Sustainability and Innovation in human connections – you start makStructural
Engineering’s
(ISISE) ing friends from all over the world
“family”.
and helps to exercise your foreign
What kind of extracurricular activi- language skills.
ties did you get involved in? Do you
consider that Coimbra, and the UC
offers the necessary opportunities
for a student to carry out activities
other than school activities?

tugal?
As one may say, home is a feeling
not a place, and currently for me
Coimbra represents home. I am trying to enjoy the present moment as
much as possible, without thinking
of the day when I will need to return
“home”. But please, be sure that I
will strongly recommend the University of Coimbra and the ISISE, and
Portugal in general, I already do!
Are you planning to maintain personal and institutional contacts with
UC after the end of your period of
mobility? Do you plan to return to
Coimbra in the future?
Absolutely, yes, both personal and
institutional! If the opportunity will
arise, I will not hesitate to return.
Do you want to add any more
words?

Yes, I would like to thank you for this
interview. Besides, I would like to
express my gratitude to my supervisors, Prof. Luís Simões da Silva and
Prof. Ricardo Costa, for their excelWhen you return home, how will lent guidance, and to all the ISISE,
you describe your experience in DEC and UC for being part of them.
Coimbra? What kind of advice do Obrigado!
you intend to give your colleagues
who are thinking of coming to PorDEC Noticias | 1º Trimestre 2018 | 44

Camila Elaine Maia Melo dos Reis
Origem: Universidade Federal da Bahia (UFBA), Brasil
Mobilidade do MIEA durante o ano letivo 2016 / 2017

haria. O DEC é um departamento
bem estruturado, com professores
altamente qualificados e capazes de
nos transmitir o seu conhecimento.
As aulas são ricas em exemplos cotidianos, o que aproxima o estuMeu nome é Camila, eu sou de Sal- dante da realidade do mercado.
vador, capital do estado da Bahia, Que dificuldades teve de ultrapasBrasil. A minha Universidade de ori- sar para poder estar aqui? Foi congem é a UFBA (Universidade Federal templada por alguma bolsa de esda Bahia) e ter ingressado nessa tudos?
De que pais/cidade vem? Contenos um pouco da sua infância/
juventude e faça um pequeno enquadramento académico da sua
universidade de origem

Universidade sempre foi um sonho
pra mim, desde a infância. A UFBa é
uma das melhores do Brasil, e é motivo de orgulho ser estudante de lá.
Significa que fomos dedicados aos
estudos durante a nossa infância e
adolescência. Melhor que isso
somente a sensação de ter sido convidada a estudar na Universidade de
Coimbra. Lugar que, além de ter
sido um sonho meu desde a infância, era também um grande sonho
do meu pai que eu ingressasse na
UC. Sou muito grata pela experiência tida .
Porque escolheu o curso de
Engenharia do Ambiente, e o DEC
para estudar? Que espetativas trazia quando chegou a Coimbra?

Como toda nova experiência, é preciso ter coragem para enfrentar as
dificuldades que certamente viriam
junto com a realização do sonho.
Entretanto, ao ultrapassar cada barreira, senti-me mais forte e capaz
de ser o que eu quiser ser nesta
vida. Foi importante ter uma boa
coordenação, o Professor Paulo
Amado, sempre atencioso e bem
disposto do começo ao fim do
período de mobilidade, tornando as
situações mais fáceis de lidar. Não
tive bolsa de estudos, mantive-me
com a ajuda do meu pai, que me
enviava dinheiro do Brasil.

Viver em Coimbra foi uma experiência incrível!
A cidade é, por si só, acolhedora aos
estudantes. Fiz amigos de diversas
partes do mundo, e conheci a partir
de cada um, um pouco de seus
mundos. É encantador o intercâmbio de culturas, aprendemos uns
com os outros todos os dias. Viver
em Coimbra desperta-nos um sentimento único, um carinho super especial pela cultura local e todas as
experiências vividas. A cada esquina
era uma nova descoberta, cada momento era de crescimento pessoal e
profissional. Tudo era escola.
Em que tipo de atividades extra
curriculares se envolveu? Considera
que Coimbra e em particular a UC,
oferece as oportunidades
necessárias para um estudante possa realizar outras atividades para
além das letivas?

Não tive a oportunidade de me envolver com atividades extra curriculares. Imagino que, neste fator,
pode-se melhorar quanto à integração de estudantes estrangeiros a
Pode descrever-nos como foi a sua
essas atividades.
experiência, a nível académico e
social, em Coimbra, e contar-nos Em que medida é que a experiênnomeadamente algum episódio cia vivida contribuiu para um enque o tenha marcado? Suposta- riquecimento pessoal e profissionmente não terá tido dificuldades al? recomenda, aos atuais alunos, a
por causa da língua falada poder participação nos programas de moser diferente da do seu país de ori- bilidade? Considera que cumpriu
gem ...
com as expectativas iniciais?

A Universidade de Coimbra é
reconhecida mundialmente e, ao
pesquisar sobre a minha área, tive
certeza de que era o ambiente perfeito para adquirir e aprimorar os
meus conhecimentos na engen- Super tranquilo. Falamos a mesma Quando eu deixei Coimbra, saí com
língua!

“

A Universidade de Coimbra é reconhecida mundialmente ...
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a sensação de dever cumprido. Considero que alcancei os meus objetivos com
louvor e incentivo fortemente todos ao
meu redor a viverem uma experiência
de mobilidade. Quando me pedem opinião sobre o lugar, eu sempre cito a Universidade de Coimbra. Por tudo que eu
vivi ter me feito melhor do que eu era
quando cheguei à Portugal. Sou mesmo
muito grata.
Acha que, após o términus do seu período de mobilidade, vai manter bons
contactos pessoais e institucionais com a
UC? Pensa regressar a Coimbra um dia?
Fiz excelentes amigos em Coimbra. De
diversas partes do mundo. Criamos um
laço de amizade e respeito e sempre nos
falamos. Como dizem os muros da
cidade, uma vez Coimbra, para sempre
saudade. É tudo verdade. Tenho muita
vontade de regressar à UC para fazer o
mestrado. Espero que seja possível! Tão
logo eu possa, lançarei a minha candidatura .

“ para sempre saudade

Como dizem os muros da cidade, uma vez Coimbra,
. É tudo verdade.

”
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Catarina Mouraz
Destino: Universidade Técnica Checa (CTU), Praga
Mobilidade do MIEC durante o 1º Semestre 2015/ 2016

grama .
Foi contemplada por alguma bolsa
de estudos? Considerou que a mesma respondia às necessidades
básicas, ou teve de recorrer a recurQuando e porque decidiu candida- sos complementares?
tar-se a um programa de mobilidaFui contemplada com a bolsa base
de? Que critérios teve em atenção
do Santander que oferecem a todos
na escolha de Praga e da Universios estudantes de Erasmus, atribuída
dade Técnica Checa (CTU) em parti- com base no sítio para onde nos decular? Que espectativas levava slocamos. Penso que ainda assim o
quando partiu?
valor global da bolsa foi extremaUsufruir de uma experiência académica internacional sempre esteve
nos meus planos e decidi que no 5º
ano seria provavelmente aquele em
que teria maior estabilidade para o
fazer. Uma vez que era o meu último
ano de curso, optei pela Universidade que me oferecia correspondência total e direta com as
disciplinas do plano de estudos, sendo que Praga era a única opção
viável. No entanto, era claramente a
cidade que tinha mais interesse em
conhecer, o que foi excelente, e tanto as expectativas de desenvolvimento pessoal como académico
eram objetivos que tinha como prioridade .
Que dificuldades teve de ultrapassar para poder sair em mobilidade?
Não tive qualquer dificuldade no
processo de mobilidade. Cumpria
todos os requisitos da candidatura e
fui devidamente acompanhada em
todos os passos seguintes pelas entidades por eles responsáveis. Naturalmente que me aconselhei
primeiro relativamente a todas as
informações que devia ter em consideração antes de ingressar no pro47| DEC Noticias | 1º Trimestre 2018

tar com
um conjunto alargado de conhecimentos e
temáticas na área de Construções, a
área de especialização que escolhi,
que de outro modo não teria oportunidade de estudar. Foi em Praga
que tive a certeza que queria enveredar pela área da reabilitação de
edifícios antigos, que já estudei em
detalhe e na qual trabalho, devido à
natureza da cidade e à forma como
foi lecionada a disciplina em que me
inscrevi nesta área.

mente reduzido, face aos custos
básicos associadas à vida em Teve dificuldade com o facto da
qualquer cidade, pelo que o apoio língua falada ser diferente do Portufamiliar foi indispensável
guês? Como foi a sua integração na
Pode descrever-nos como foi a sua comunidade académica e na socieexperiência, a nível académico e dade em geral? Conseguiu adquirir
social, e contar-nos nomeadamente alguns conhecimentos da língua
algum episódio que a tenha marca- local?
do?
Considero que toda a experiência de
Erasmus foi extremamente positiva,
não só a nível académico mas sobretudo pessoal. A procura de independência e o desafio de viver numa
cidade desconhecida foram metas
muito benéficas para o meu crescimento, sobretudo tendo encontrado
em Praga uma cidade incrivelmente
interessante para viver e descobrir.
O facto de estar no centro da Europa contribui igualmente para facilidade em viajar para outros países,
que não teria certamente a mesma
flexibilidade em visitar se permanecesse em Portugal. Para além disso,
a experiência na faculdade foi muito
positiva porque me permitiu contac-

“

A língua falada na Universidade era
o inglês, com o qual não tive
qualquer dificuldade. Por outro lado,
a língua checa é extremamente
difícil de compreender por ser uma
língua eslava e não ter qualquer correspondência com os idiomas que
estamos mais habituados a ouvir. No
entanto, o facto de me ter sido
atribuído no âmbito do programa
Erasmos um Buddy, um estudante
local responsável pela nossa integração, permitiu-me ter contacto
com os costumes e com o idioma de
uma forma mais intensa, pelo que
fiquei com alguns conhecimentos,
embora muito básicos, de checo. Os
locais não são particularmente expansivos, embora falem, na sua

… toda a experiência de Erasmus foi extremamente positiva, não
só a nível académico mas sobretudo pessoal.

”

maioria, inglês, e sejam prestáveis
em qualquer circunstância.
Em que medida é que a experiência
vivida contribuiu para um enriquecimento pessoal e profissional?
recomenda, aos atuais alunos, a
participação nos programas de mobilidade? Considera que cumpriu
com as expectativas iniciais?
A experiência de Erasmus foi determinante para o meu crescimento
enquanto aluna, cidadã e engenheira civil. Desvalorizarmos frequentemente a quantidade imensa de coisas que temos ainda para aprender,
e a oportunidade de viver no estrangeiro e sermos totalmente responsáveis é algo que nos faz inevitavelmente perspetivar a vida e o dia-adia de uma forma muito diferente.
Para além de ter superado qualquer
expetativa, recomendo sem dúvida
esta experiência, assegurando que
Praga é um sítio incrível para o fazer.

Mantém ainda contactos com excolegas e com a Universidade ?
Com alguns dos colegas sim. Relativamente à Universidade Técnica de
Praga não voltei a ter nenhum contacto formal, embora já tenha
pesquisado e lido bastante investigação interessante que esta instituição desenvolve na minha área especificamente.

Como descreve a experiência que
viveu na universidade de acolhimento? Que conselhos daria aos seus
colegas que pensam candidatar-se a
um programa de mobilidade?
O facto de Praga ser um destino comum para alunos em Erasmus fez
com que a Universidade já estivesse
bastante rotinada em todos os procedimentos de acolhimento, existindo locais e plataformas mais do que
suficientes para esclarecer qualquer
dúvida ou resolver eventuais problemas. A questão da definição do

“

plano de estudos é algo naturalmente fundamental para o sucesso desta
experiência. Para além disso,
recomendo também a oportunidade
de frequentar algumas disciplinas
que não tenham tanta oportunidade
de seguir em Coimbra. É ainda interessante falar com colegas de anos
anteriores que tenham ido para o
destino a que se pretendam candidatar, para ficarem a par de alguns conselhos e dicas úteis especificamente
para o vosso caso.

A experiência de Erasmus foi determinante para o meu crescimento enquanto aluna, cidadã e engenheira civil.

”
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Pablo García López
Origem: Universidade de Granada, Espanha
Mobilidade do MIEA durante o ano letivo 2016 / 2017

De que pais/cidade vem? Contenos um pouco da sua infância/
juventude e faça um pequeno enquadramento académico da sua
universidade de origem
Eu sou de Granada, Espanha. Granada esta ao Sul da Peninsula Ibérica
na Comunidade de Andaluzia. É uma
cidade muito parecida com Coimbra
pela sua raiz universitária, pois é
uma das mais antigas de Espanha.
Desde criança sempre tive uma consciência em relação à sustentabilidade do meio ambiente e a importancia que temos sobre ele.
É por isso que comecei a estudar
Ciências Ambientais na Universidade
de Granada, com o ramo mais perto
da engenharia devido a que é o que
fica mais próximo de contribuir para
o crescimento e o progresso da sociedade em geral.
Mais adiante um colega falou
comigo de Coimbra e a minha
cabeça começou a dar voltas sobre a
minha vida pessoal e profissional e
como poderia conhecer novos métodos educativos universitarios para
poder melhorar s minhas competências.
Assim é como começa minha história... e depois de tudo acho que foi
o melhor ano académico e pessoal
que possar ter, pois o DEC é um pequeno espaço que não deixa indiferente a ninguém por tudo o que
pode oferecer.

Porque escolheu o curso de Engenharia do Ambiente, e o DEC para
estudar? Que espetativas trazia
quando chegou a Coimbra?
Estive a estudar a possibilidade que
49| DEC Noticias | 1º Trimestre 2018

a universidade de Coimbra oferecia,
o seu nível nos ranking mundiais e
como é que são os estudos, pois trocar tudo para perder o tempo não
vale a pena.
Na parte académica permite adicionar novos conhecimentos que na
minha Universidade não tenho e
permite-me avançar com uma
melhoria no curriculum.
Também a boa relação ProfessoresAlunos permite melhorar os
conhecimentos, pois, nem todas as
universidades funcionam dessa forma. Também procurei conhecer que
possibilidades tinha de estudar português para o futuro, é uma coisa
muito importante que poucas pessoas pensam e pode decidir muito
teu futuro.
Que dificuldades teve de ultrapassar para poder estar aqui? Foi contemplado por alguma bolsa de estudos?
Alguma das dificuldades que tive
que ultrapassar para poder estar em
Coimbra foi a língua, a adaptação ao
ritmo na faculdade e começar quase
do zero em outro país.
Começas por deixar a tua cidade,
sair da tua zona de conforto onde
tens todas tuas coisas e a tua rotina.
Tens que conviver com coisas novas,
coisas difertentes ritmos distintos ao
longo do dia, mas nem tudo é negativo, tem a parte boa de viver um
ano diferente em todos os sentidos
e que faz parte de uma experiência
maravilhosa.
A única bolsa de estudos que recebi
foi a de estância da União Europeia,
conhecida como bolsa de ERASMUS,
recebes duas ou três vezes ao ano
com um reparto mais ou menos de

60% no
primero
e perto do Natal, cerca de 25-40 %
dependendo entre se tiveres dois
mais meses em Fevereiro ou Março.
Pode descrever-nos como foi a sua
experiência, a nível académico e
social, em Coimbra, e contar-nos
nomeadamente algum episódio
que o tenha marcado? Em que medida é que a experiência vivida contribuiu para um enriquecimento
pessoal e profissional?
Ao nível académico como eu ja disse, tem algumas diferenças com o
que costumava ter na minha universidade, é certa a diferença entre os
dois tipos de ensino, cada um da sua
forma, pois, no final cada universidade tem seu sistema de fazer as
coisas. Aqui costumam ter muitas
aulas práticas e fazer trabalhos,
sempre tem um melhor contato com
os professores e tem certa relação
mais perto deles, tem um horário
que faz com que tenhas que ficar na
universidade todo o dia e tenhas
que almoçar na faculdade.
Na minha universidade (Universidad
de Granada, España) temos turmas
de tarde ou de manhã dependendo
do ano, e também só uma turma
como aqui, mas só temos certas horas de teórica à semana e depende
da disciplina poder ter só uma semana de laboratório ou têm certas horas de prácticas de cálculos.
Também temos saídas de campo nas
disciplinas que o precisam e temos
quase todo o dia, ficamos no campo
e nas instalações ou lugares onde
precise e aqui não costumam ter
isso, costumam ter mais aulas com
os computadores e mais horas em

A nível social, há uma associação (ESNErasmus Student Network) que faz de
conecção
entre
estudantes
de
diferentes paises e permite conhecer,
fazer lazer e viagens, é uma forma que
te permite conhecer pessoal e mais
coisas do país que estas na tua presença
no estrangeiro.
Além disso, nas aulas se fores um bom
estudante, permite-te estar com pessoas principalmente de Portugal o que
facilita a possibilidade de melhorar a
lingua.

Acha que, após o términus do seu período de mobilidade, vai manter bons contactos pessoais e institucionais com a UC? Pensa regressar a Coimbra um
dia?
No princípio fui o último a chegar o que complica um
bocado a integração pessoal, mas depois de um tempo é mais fácil e melhora a relação entre todos. Ainda
que ja passou algum tempo lembro-me deles e sendo
complicado falar ou escrever sempre, temos certo
contacto e tenho muitas boas lembranças de todos
eles. Claro que tenho saudades de Coimbra e estou
sempre a pensar em voltar ao país que me apaixonou,
um vizinho por conhecer e surpreender muito e mais
do que eu esperava. Para mim um ano inesquecível,
pelas pessoas, estudantes, muitos já amigos e colegas
com mais ou menos contacto mas boas pessoas que
lembro para a vida .

“

… permite adicionar novos conhecimentos que na minha
Universidade não tenho …

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

PLURIS 2018 - 8º CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO para o Planeamento 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 Gestión y Planificación del Agua

www.albrasci.org/6JORNINC/

www.iahs2018.org/
Transport Research Arena 2018
16 a 19 abril 2018, Vienna, Austria,

1st Int. Water Distribution Systems Analysis /
Computing and Control for the Water Industry
Joint Conference
23 a 25 julho 2018, Kingston, Ontario, Canadá
www.queensu.ca/wdsa-ccwi2018

www.traconference.eu/

ICTWS’18 - The Eighth International Conference on Thin-Walled Structures

5th International Conference on Road and Rail Infrastructure

24 a 27 julho 2018, Lisboa

17 a 19 de maio 2018 , Zadar, Croatia,

asccs2018.webs.upv.es

www.grad.hr/cetra/ocs/index.php/cetra5/cetra2018

2018 World Conference on Timber Engineering

16CNG - 16º Congresso Nacional de Geotecnia

20 a 23 agosto 2018, Seul, Coreia

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

wcte2018.kr/home

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

11th International Conference on Geosynthetics

10th International Conference on Structures in Fire
6 a 8 junho 2018, Titanic Belfast, Irlanda
www.ulster.ac.uk/conference/structures-in-fire-2018
International Society for Asphalt Pavements Conference
19 a 21 junho 2018, Fortaleza, Brazil
isap2018.com.br

16 a 21 setembro 2018, Seoul, Coreia
www.11icg-seoul.org
11th Int. Conf. on Urban Drainage Modelling
23 a 26 setembro 2018 – Palermo, Italia
www.udm2018.org

fib Congress 2018 - Better-Smarter-Stronger
NUMGE 2018 – 9th European Conference on Numerical Meth7 a 11 outubro 2018, Melbourn, Autrália
ods in Geotechnical Engineering
fibcongress2018.com
25 a 27 junho 2018, Porto
www.numge2018.pt
ASCCS 2018 Advances in Steel-Concrete Composite Structures
27 a 29 junho 2018, Valencia, Espanha
asccs2018.webs.upv.es/

The Sixth International Symposium on LifeCycle Civil Engineering
28 a 31 outubro 2018, Ghent, Belgium
www.ialcce2018.org/#/home

13th Int. Hydroinformatics Conference - HIC 2018

XVII European Conference on Soil Mechanics
and Geotechnical Engineering

1 a 6 julho 2018, Palermo, Italia

1a 6 setembro 2019 – Reykjavik, Islândia

www.hic2018.org

www.ecsmge-2019.com

9th International Conference on Physical Modelling in Geotechnics (ICPMG 2018)

9th International Conference on Steel and
Aluminium Structures (ICSAS19)

17 a 20 julho 2018, University of London, London, UK

3a 5 julho 2019 – Bradford, England

www.city.ac.uk/9th-international-conference-physical-

www.brad.ac.uk/research/rkt-centres/icsas19/

Mantenha-se sempre atualizado, faça-se amigo do Departamento de Engenharia Civil no facebook.

Científicos

10 a 13 de abril 2018, Naples, Italia

modelling-in-geotechnics-2018

Outros Encontros

42nd IAHS World Congress on Housing—The housing for the
dignity of mankind

