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A qualidade da formação profissional e académica ministrada pelo DEC é determinante nas carreiras profissionais dos estudantes do MIEC e MIEA, preparando-os para
responderem às exigências dos mercados internacionais, com reflexos evidentes na
produtividade e competitividade dos empregadores. Para atingir esse nível de qualificação, o DEC tem vindo a promover fortemente a sua internacionalização e a alargar
as suas redes de cooperação internacional. Este número do DEC Notícias dá continuidade ao número anterior, e dá conta da experiência de vários ex-alunos do DEC que
exercem as suas atividades profissionais no estrangeiro.
A dinamização do setor da Reabilitação e da Conservação do património edificado
assume uma importância cada vez mais relevante no sector da construção, pelo que é
dado particular destaque a obras recentes de reabilitação levadas a cabo em Coimbra
com o apoio do DEC, assegurando a qualidade dos materiais e da execução dos processos produtivos.
Destaca-se ainda a rubrica “Entrevistas “ com o contributo do Professor Luis Simões
da Silva, que no Trimestre passado foi agraciado com o Grau Honoris Causa pela Universidade de Liège, o que representa mais um marco determinante na história deste
Departamento.
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.
Reiteramos o convite para que continuem a colaborar através do envio de informações/noticias para decnoticias@dec.uc.pt.

A internacionalização do DEC
Ana Bastos

Sub-diretora do DEC
Formação especializada e avançada e relações internacionais
A internacionalização tem vindo a assumir uma importância
crescente para o ensino superior. O fenómeno da globalização
tem impulsionado as instituições de ensino superior a atuarem, cada vez mais, num ambiente de competitividade e crescente inovação. Reflexo dessa necessidade premente de constante melhoria é o surgimento dos diversos rankings internacionais, baseados na avaliação de diferentes vetores e dimensões de atuação e de formação.
O DEC mantém-se na linha da frente e, inserido numa política
global de internacionalização da UC, tem dado passos fundamentais ao seu reconhecimento um pouco por todo o mundo. No âmbito das suas atividades de internacionalização, o
DEC tem vindo a promover não só a participação dos seus
estudantes, docentes e investigadores, em programas de mobilidade e de cooperação, mas também o envolvimento e cooperação do DEC com o meio empresarial e industrial nacional
e estrangeiro. O esforço de cooperação bilateral com um número alargado de instituições congéneres e empresas internacionais de referência, tem como beneficiários a sua comunidade educativa e pretende criar sinergias, reforçar e alargar a
cooperação entre Portugal e esses Países.
Os programas Erasmus+ Estágios têm-se afirmado como um
canal extremamente interessante para fortalecer a ligação ao
meio empresarial e industrial ao oferecer oportunidades de
investigação enquadrados em Parcerias Interinstitucionais e
outros Projetos de Ensino Internacionais, em colaboração com
instituições de renome a nível mundial. Este programa apoia
os estudantes na realização de estágios de curta duração em
empresas, industrias, instituições ou laboratórios de referência a nível internacional, permitindo-lhes melhorar as suas
competências linguísticas, interculturais e de comunicação e a
adquirirem competências transversais altamente valorizadas
pelos empregadores, reforçando o seu espírito empreendedor. Refira-se que os recém -diplomados podem igualmente
beneficiar destas oportunidades, constituindo-se muitas vezes
como uma porta de comunicação privilegiada com o mercado
de trabalho internacional.

do Ensino Superior. Com este programa a comissão europeia
pretende incentivar as universidades a alargarem e a enriquecerem a variedade e o conteúdo da sua oferta formativa, permitindo que os estudantes que não tenham tido a possibilidade ou oportunidade de participar num programa de mobilidade, possam beneficiar dos conhecimentos e da experiência do
corpo docente de outras universidades de referência. Complementarmente, este tipo de missões representa, para o próprio
docente, uma oportunidade de valorização pessoal e profissional, servindo de veículo para o estreitamento da relação
interinstitucional e para o alargamento das redes internacionais de cooperação. O programa ERASMUS+ Staff Mobility
Teaching Assignment – STA, é um dos mais procurados, incentivando a cooperação internacional através da concessão
de apoio financeiro comunitário para a realização de missões
de ensino.
Este esforço de cooperação internacional tem reforçado a
formação de excelência dos nossos estudantes, dotando-os de
elevadas qualificações técnicas e académicas, capazes de responder, de forma eficiente e segura aos mais variados e exigentes requisitos do mercado de trabalho internacional. Ao
longo do tempo, os engenheiros civis do DEC, pela sua dedicação e competência, têm-se mostrado capazes de trabalhar em
grupo, de construir e promover parcerias, evidenciando um
elevado sentido de liderança e de responsabilidade, cultivado
e alimentado uma sólida e reconhecida reputação que eleva a
engenharia portuguesa a patamares de excelência reconhecidos em todo o mundo.
A internacionalização baseada na valorização de conhecimento, projetadas no contexto internacional tem surtido os seus
frutos, elevando o reconhecimento Internacional a níveis de
competitividade de topo, refletido nos rankings do ensino
superior mais reputados, como é o caso do ranking de Shanghai (Academic Ranking of Word Universities) e o QS World
University Rankings by Subject,
Muito recentemente, o curso de Mestrado Integrado em Engenharia Civil (MIEC) obteve a Marca de Qualidade EUR-ACE,
atribuído pela ENAEE (European Network for Accreditation of
Engineering Education) baseado num conjunto de requisitos
que distinguem os cursos de Engenharia de alta qualidade na
Europa e no resto do mundo.

Os estudantes do DEC têm vindo a aderir de forma crescente a
este programa, particularmente no âmbito dos trabalhos científicos conducentes à sua tese de mestrado, sendo que, terminada a sua formação, alguns deles acabaram por ser integrados nos quadros dessas empresas.
Este é o caminho que o DEC vai continuar a desbravar,
Também a mobilidade de docentes e investigadores tem vin- baseado no incremento e intensificação do seu nível de
do a aumentar e se tem revelado uma atividade central à coo- internacionalização e numa aposta firme na sua função
peração interuniversitária internacional, procurando contri- mais nobre: garantir a qualidade e a excelência da sua vasbuir para a promoção da dimensão europeia e da qualidade ta oferta formativa.
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O DEC viu recentemente o curso de Mestrado Integrado em Engenharia
Civil (MIEC) reconhecido pela ENAEE (European Network for Accreditation
of Engineering Education) através da atribuição da Marca de Qualidade
EUR-ACE®.
A marca de Qualidade EUR-ACE® representa uma acreditação a nível Europeu, conferindo ao curso a garantia de cumprimento dos padrões Europeus e Internacionais e o seu reconhecido pelos empregadores na Europa
e no mundo.

O sistema de acreditação EUR-ACE® é baseado na avaliação de um conjunto de requisitos que integra requisitos educacionais e as opiniões e perspetivas das principais partes interessadas no processo, entre outras, os
atuais e antigos estudantes, empregadores, instituições e autoridades locais, bem como associações de profissionais ou agências de acreditação.
Este reconhecimento eleva o MIEC a um patamar elevado de qualidade ,
atribuindo-lhe uma dimensão europeia. O reconhecimento internacional
do EUR-ACE afirma-se como um selo de qualidade e um elemento facilitador da mobilidade académica e profissional, a nível internacional, de acordo com a diretiva comunitária relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais (Diretiva 2005/36/EC), o que deverá potenciar uma maior aceitação de engenheiros do DEC_FCTUC por toda a Europa e em todo
o mundo. Complementarmente, o curso acreditado é um elemento facilitador para acesso simplificado ao título de profissional de engenharia Europeu "EUR ING Title" e à obtenção do cartão de profissional de engenharia "ENGINEERing CARD", ambos atribuídos pela FEANI (European Federation of National Engineering Associations).
Em Portugal, a entidade emissora desta Marca de Qualidade às Instituições de Ensino Superior é a Ordem dos Engenheiros.
O selo EUR-ACE, atribuído ao MIEC é válido por seis anos, o período mais
longo concedido pela Ordem dos Engenheiros.
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Estado inicial do edifício

Mestrado de Reabilitação de Edifícios
Estudantes estudam antigo sanatório infantil do Caramulo

Em colaboração com a Câmara Municipal de Tondela e com o apoio da
Junta de Freguesia de Guardão Caramulo, os estudantes do Mestrado
em Reabilitação de Edifícios (ramo
não estrutural) têm vindo a desenvolver o estudo detalhado do antigo
sanatório infantil do Caramulo, no
âmbito da unidade curricular de
“projeto de reabilitação” que, todos
os anos, seleciona um objeto de estudo de interesse público, contribuindo para sua caracterização e para
a avaliação das possíveis estratégias
de intervenção.
A história da antiga estância clínica
do Caramulo é de uma enorme riqueza na perspetiva da intervenção
urbana, arquitetónica e construtiva
e está também a ser alvo de outros
trabalhos, nomeadamente ao nível
da dissertação de mestrado.

tem início em 1940 a pedido de Jerónimo Lacerda, com a finalidade de
servir como Sanatório infantil. Em
1948 passou a designar-se Sanatório
António Tápia, nome de um médico
espanhol com especialidade em tisiologia e diretor científico da instituição até 1948. Durante grande parte
do seculo XX a tuberculose, identificada como a “peste cinzenta”, foi
uma “autêntica praga” sendo o seu
tratamento essencialmente baseado
numa boa alimentação, descanso e,
como era expressão da época, os
“bons ares”. A propagação da doença e o nível elevado de contágio levaram a uma proliferação de sanatórios que, mais tarde, devido ao
aparecimento de um tratamento
alternativo tal como a penicilina,
foram abandonados por irradicação
da doença e diminuição acentuada
de número de doentes.

O antigo sanatório infantil é um edifício fascinante em termos construtivos, composto por rés-do-chão destinada a zona de serviços e dois pisos superiores destinados a internamentos e cuidados.
Ainda que inicialmente projetado
para incluir elementos de betão armado, acaba por ser construído integralmente em alvenaria de tijolo
maciço e madeira com soluções de
grande correção formal e grande
eficácia. O aparelho de alvenaria
(modo de disposição e travamento
dos tijolos maciços) é exemplar e
recorre com frequência, quer na
fachada, quer no piso inferior a soluções em arco estrutural para suportar paredes e pavimentos superiores
sem necessidade de interrupção
integral da planta em pisos inferiores.

A construção do edifício em estudo
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O atual estado de degradação é devido ao
abandono a que foi sujeito durante muitos
anos e à entrada de água localizada em algumas zonas da cobertura. A autarquia,
agora na posse recente do edifício, tem intenção de reverter a situação e dar novas
funções ao edifício, preservando a sua identidade e autenticidade.
Fotografia de grupo após um dia de trabalho de campo

Durante cerda de três meses, os estudantes
de MRE, arquitetos e engenheiros, sob orientação dos Professores Raimundo Mendes
da Silva (DEC-FCTUC) e António Bettencourt
(DARQ-FCTUC) fizeram a caracterização
exaustiva do edifício do ponto de vista histórico, arquitetónico, construtivo e do estado de conservação e desenvolvem, atualmente, propostas de intervenção, que posteriormente serão partilhadas com a autarquia.

Sandra Gonçalves, Estudante do MRE
Raimundo Mendes da Silva, Docente do MRE

Aspetos do levantamento pelos estudantes do MRE

Estado atual do edifício
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Intervenção no património edificado:
Um olhar sobre três obras recentes
O conjunto edificado do Colégio da Santíssima Trindade, cuja construção teve início em 1555, é composto pela igreja e áreas funcionais necessárias aos requisitos das estruturas de ensino e de habitabilidade dos religiosos, insere-se
na corrente artística maneirista, resultando numa arquitetura sóbria e despojada de excessivos ornamentos decorativos (fonte: http://www.uc.pt)

Nos passados meses de Março e
Abril, realizou-se em Coimbra, no
âmbito da Semana Cultural da Universidade, um ciclo de três seminários interdisciplinares sobre a prática de intervenção – qualificada,
esclarecida e sustentável – no património edificado. Tendo por mote
três casos de estudo recentes e notáveis – a reabilitação do Colégio
da Santíssima Trindade, a remodelação energética e da qualidade
do ar do bloco central dos Hospitais da Universidade de Coimbra
e a instalação da cooperativa farmacêutica Plural na antiga fábrica
de cerveja de Coimbra ao Loreto,

procurou-se reflectir sobre a ponderação e articulação dos múltiplos
factores que informam as complexas decisões de projecto e execução
– o programa e as suas exigências
funcionais, a história e a identificação de valores a preservar, os requisitos de segurança, conforto e
eficiência energética, as opções
arquitectónicas e tecnológicas. Ou
seja, procurou-se explorar a utilização da pré-existência como matéria
-prima no actos de projectar e de
construir. Pretendeu-se ainda ilustrar a evolução do conceito de património cultural e a sua abrangência actual – como sublinha Neil Cos-

sons, “para um número crescente
de pessoas, os motores e máquinas,
fábricas, oficinas e armazéns, canais
e vias férreas, que acabaram por
dominar a paisagem nos últimos
dois séculos, têm-se tornado profundamente significativos como
parte do seu património cultural”. A
organização do ciclo esteve a cargo
de Anísio Andrade, Diogo Mateus e
Paulo Providência, docentes do Departamento de Engenharia Civil da
Faculdade de Ciências e Tecnologia
da Universidade de Coimbra, e de
Alfredo Cruz, da Rui Prata Ribeiro,
Lda.
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COLÉGIO DA

SANTÍSSIMA TRINDADE
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O seminário de abertura decorreu no chuvoso
dia 3 de Março, no auditório (antiga igreja) do
Colégio da Trindade | Casa da Jurisprudência da
Universidade de Coimbra. O complexo colegial
da Trindade, situado em plena zona classificada
pela UNESCO, em 2013, como Património da
Humanidade, começou a ser construído em
1562, a mando da Ordem da Santíssima Trindade
para a Redenção dos Cativos. Em 2014, após
anos de abandono e indiferença, o edifício encontrava-se severamente degradado e mutilado
(o Reitor João Gabriel Silva descreveu-o como “a
última grande ruína da Alta Universitária”).
Após profundas obras de reabilitação e reconversão, renasce no final de 2017, com readquirida dignidade, como Casa da Jurisprudência da
Universidade de Coimbra. Este primeiro seminário teve por objecto precisamente as obras de
reabilitação do Colégio da Trindade decorridas
entre 2014 e 2017, assim como alguns trabalhos
preliminares (campanha arqueológica, limpezas
e levantamentos, estabilização de elementos
estruturais existentes e execução de fundações)
levadas a cabo em 2009 e 2010. Contou com intervenções de Maria de Lurdes Craveiro, Professora Auxiliar do Instituto de História da Arte da
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Manuel Aires Mateus, Prémio Pessoa 2017 e
autor, com o seu irmão Francisco, do projecto de
arquitectura, Miguel Villar, autor do projecto de
fundações e estruturas, e Cláudia Alves, da equipa de fiscalização. Seguiu-se uma visita ao renascido edifício, guiada por estes quatro oradores.
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HOSPITAIS DA
UNIVERSIDADE DE
COIMBRA
Remodelação energética e
da qualidade do ar do
bloco central

No dia 9 de Março, teve lugar no Anfiteatro 2 do Centro de Congressos
dos Hospitais da Universidade de
Coimbra (HUC) o seminário dedicado
à obra de remodelação energética e
da qualidade do ar do bloco central
daqueles hospitais. Concluída em
2015, foi sem dúvida a maior e mais
complexa intervenção mecânica e
energética até hoje levada a cabo em
hospitais portugueses. Se necessário

fosse, a importância desta obra em
termos de saúde pública foi recentemente sublinhada pela ocorrência de
diversos surtos de doença dos legionários em meio hospitalar. Norberto
Canha, Professor Jubilado da Faculdade de Medicina da Universidade
de Coimbra e antigo Presidente do
Conselho de Gerência dos HUC, Victor Pais, Director do Serviço de Instalações e Equipamentos do Centro

Hospitalar e Universitário de Coimbra, João Madeira da Silva, autor do
projecto de AVAC (aquecimento,
ventilação e ar condicionado), Alfredo Cruz e João Paulo Simões, responsáveis pela fiscalização e pela coordenação de segurança, foram os oradores convidados. No final, os participantes tiveram a oportunidade de
visitar uma das centrais remodeladas.
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FÁBRICA
FARMACEUTICA

PLURAL

O seminário de encerramento do
ciclo decorreu no auditório da cooperativa farmacêutica Plural, no dia
20 de Abril. Debateu-se a instalação
desta cooperativa na antiga e emblemática fábrica de cerveja de Coimbra
ao Loreto. Inaugurada em 1959 e
encerrada em 2002, a fábrica onde
foram produzidas as bem conhecidas
cervejas Topázio e Onix encontravase abandonada e num estado de
completa ruína, documentado nas
fotografias. Entre 2014 e 2017, dois
dos seus edifícios foram exemplar11 | DEC Noticias | 2º Trimestre 2018

mente reabilitados para acolher a
sede da Plural. Foi ainda construído
de raiz um armazém de medicamentos, equipado com a última geração
de automatismos. Após uma breves
palavras de boas-vindas de Miguel
Silvestre, Presidente do Conselho de
Administração da Plural, as intervenções de fundo do seminário estiveram a cargo de José Maria Amado
Mendes, Professor Catedrático aposentado do Instituto de História Económica e Social da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,

Alexandre Saraiva Dias, autor do projecto de arquitectura da reabilitação,
Paulo Maranha Tiago, autor do projecto de fundações e estruturas, e
Diogo Mateus, Professor Auxiliar do
Departamento de Engenharia Civil da
Faculdade de Ciências e Tecnologia
da Universidade de Coimbra e autor
do projecto de condicionamento
acústico. Seguiu-se uma visita às novas instalações, acompanhada pelos
quatro oradores.
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Os organizadores agradecem a generosa disponibilidade de todos os
oradores convidados. Agradecem ainda ao Professor Doutor Rui Manuel de Figueiredo Marcos, Director da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, ao Engenheiro Victor Pais, Director do Serviço de
Instalações e Equipamentos do Centro Hospitalar e Universitário de
Coimbra, e aos Doutores Miguel Silvestre e Paulo Fonseca, Presidente
do Conselho de Administração e Director Geral da Plural – Cooperativa
Farmacêutica, respectivamente, o privilégio que foi poder fazer coincidir o objecto dos seminários com o seu local de realização.
Anísio Andrade e Paulo Providência,
(Este artigo não segue o novo acordo ortográfico, por opção dos autores)
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CURSO



Ligações aço-betão: ligadores pós-instalados e ligações mistas

No âmbito da disciplina de Projeto de Edifícios II e em colaboração com a Associação Portuguesa de Construção
Metálica e Mista e a empresa HILTI, realizou-se no dia 4
de maio, o curso de formação “Ligações aço-betão: ligadores pós-instalados e ligações mistas”. O curso foi organizado em duas partes:
PARTE A) apresentada pelos docentes da disciplina de Projeto de edifícios II: i) comportamento de ligadores para
utilização em betão; ii) dimensionamento de bases de colunas; iii) dimensionamento de ancoragens para transmissão de esforço transverso e iv) ligações aço-betão com
ligadores pós-instalados .

PARTE B) componente prática relativa à aplicação de ligadores pós instalados que foi apresentada pelos formadores da empresa HILTI.
Estiveram presentes mais de 30 formandos.
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AULA ABERTA


Resíduos de Construção e Demolição na Construção Circular

No âmbito das disciplinas de Materiais de Construção do
curso de Mestrado Integrado em Engenharia Civil (MIEC),
Impactes Ambientais dos cursos de MIEC e Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente (MIEA) e Ambiente
e Organização do Espaço do curso de Mestrado Integrado
em Arquitetura, decorreu no dia 23 de maio uma aula
aberta subordinada ao tema Resíduos de Construção e
Demolição (RCD) na Construção Circular.
A aula versou sobre 4 tópicos: Introdução ao conceito de
economia circular, Gestão ambiental de RCD’s, Centro de
tratamento de RCD’s e Design para a sustentabilidade. Os
palestrantes intervenientes foram: António Alberto
(DEC), Luísa Magalhães (Diretora Executiva da ASSOCIAÇÃO SMART WASTE PORTUGAL), João Vieira (DEC), Paulo
Biscaia (Empresa RCD) e João Paulo Cardielos (Dep. Arquitetura). A aula contou com a participação de alunos
de Engenharia Civil, Engenharia do Ambiente e Arquitetura, bem como de diversos engenheiros e técnicos da sociedade, afetos ao setor público e privado.
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Freedam

WORKSHOPS

No âmbito do projeto de investigação RFCS FREEDAM (RFSR-CT2015-00022), realizou-se no dia 10
de maio no iParque de Coimbra, o
workshop de disseminação “Free
from Damage Steel Connections”.
O workshop foi organizado pelo
DEC em colaboração com a CMM
(Associação Portuguesa de Construção Metálica e Mista).
O objetivo deste evento foi disseminar o conhecimento adquirido
durante o projeto, nomeadamente no que se refere ao dimensionamento de ligações metálicas
equipadas com dispositivos de
fricção que evitam o dano nos restantes elementos da ligação quando
sujeita a eventos sísmicos raros.
Este dispositivo está localizado num
esquadro aparafusado ao banzo
inferior da viga e a dissipação da
energia é obtida pelo escorregamento do banzo do esquadro nas
placas de fricção, através de furos
alongados no mesmo. A resistência
dos elementos de fricção é calibra-

da a partir do número, diâmetro e
pré-esforço introduzido nos parafusos.

O workshop teve como palestrante
convidado o Professor Theodore
Karavasilis da Universidade de
Southampton, especialista de renome na área de robustez e resiliência
de estruturas metálicas e mistas aço
-betão. O restante painel de oradores distribui-se entre os investigado-

res do DEC participantes no projeto
(Luís Simões da Silva e Aldina Santiago) e investigadores de outras instituições parceiras: Universidade de
Salerno, Universidade de Nápoles
Federico II e FIP Industrial em Itália
e Universidade de Liège na Bélgica.
O workshop contou com a participação de mais de 30 pessoas, distribuídas entre alunos de doutoramento
e profissionais na área.
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WORKSHOPS

1º Encontro Virtual Campus Sustentável

No passado dia 12 de junho realizou-se, no DEC, o 1º
Encontro Virtual Campus Sustentável. Este workshop,
organizado pela Iniciativa EfS, foi enquadrado na
EUSEW – European Union Sustainable Energy Week e
envolveu varias instituições de ensino superior (IES)
do país interessadas em compartilhar experiências em
atividades e projetos no âmbito do Campus Sustentável. Este encontro ambicionou criar um ambiente de
encorajamento e de cooperação entre IES, para que
as mais experientes possam apoiar as que começaram
há menos tempo, antecipando dificuldades que já ultrapassaram.
O orador convidado, Dr. Muhammad Mazhar, Coordenador de Sustentabilidade da Nottingham Business
School da Nottingham Trent University, no Reino Unido, partilhou a sua experiência no que diz respeito à
gestão de carbono e apresentou fatores favoráveis e
barreiras existentes ao nível organizacional.
O encontro virtual decorreu simultaneamente em 6
locais (Coimbra, Porto, Aveiro, Lisboa, Leiria e Faro) e
contou com a participação de 9 instituições de ensino
superior. Entre outras conclusões, os participantes do
evento reforçaram a intenção de dar origem a uma
rede de compromisso com o campus sustentável .
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WORKSHOPS

Seminário "PCMs4Buildings - PCMs: Thermophysical characterization
and buildings' applications
Este Seminário de 2 dias, que decorreu de 14 a 15 de junho no
Departamento de Engenharia Química da Universidade de Coimbra, visou divulgar os primeiros resultados do projeto de
investigação em curso "PCMs4Buildings" (POCI-01-0145FEDER-016750 | PTDC / EMS-ENE / 6079/2014), relativo aos
principais desafios da caracterização termofísica de materiais
de mudança de fase (PCMs) e a análise do comportamento
térmico de algumas aplicações baseadas em PCMs para edifícios.
Participam neste projeto duas instituições (ADAI – Associação
para o Desenvolvimento da Aerodinâmica Industrial e UC –
Universidade de Coimbra) e três centros de investigação
(LAETA – Laboratório Associado de Energia, Transportes e Aeronáutica; CIEPQPF – Centro de Investigação em Engenharia
dos Processos Químicos e dos Produtos da Floresta; e ISISE –
Instituto para a Sustentabilidade e Inovação em Estruturas de
Engenharia). A equipa de investigadores é liderada pelo Prof.
José Costa do DEM-FCTUC e é constituída por investigadores
de três departamentos da FCTUC, nomeadamente de Engenharia Química, de Engenharia Mecânica e de Engenharia Civil.
O seminário contou com a presença de mais de 60 participantes. Vários oradores-chave internacionais e grupos de pesquisa portugueses com pesquisas relevantes sobre PCMs e sistemas de armazenamento de energia térmica foram convidados
a trazer sua contribuição para a discussão, incluindo as Dr.as
Ana Lázaro e Mónica Delgado da Universidade de Saragoça
(Espanha) e o Dr. Daniel Cederkrantz da empresa Hot Disk AB
(Suécia). O Prof. Paulo Santos do DEC-FCTUC apresentou uma
comunicação intitulada “Phase change materials for improving
the thermal performance of LSF construction”.
No final do primeiro dia houve um evento social com uma visita guiada ao Pólo 1 da Universidade de Coimbra, classificada
como património mundial da humanidade pela UNESCO.
O seminário terminou com o Workshop intitulado
“Thermophysical characterization of PCMs” que teve duas sessões: 1. “Thermal analysis” e 2. “Hot Disk®”.

O programa do seminário pode ser consultado aqui:
http://docs.wixstatic.com/ugd/8493aa_18dc9af24ddb49469b18ccda168ee2de.pdf
O livro com os Resumos Alargados e Posters das comunicações está disponível em:
http://docs.wixstatic.com/ugd/8493aa_4861a6726507446bbe549c8e980b2d19.pdf
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VISITAS DE ESTUDO


Visita a duas obras em curso na cidade do Porto
No passado dia 14 de maio os alunos do MIEC, perfil de geotecnia,
acompanhados de alguns dos seus
professores, efetuaram uma visita
a duas obras em curso na cidade
do Porto.

A visita à Obra 1, na confluência da
Rua Formosa com a Rua Sá da Bandeira, foi acompanhada pelo Eng.
Nuno Figueiredo, da empresa Teixeira Duarte. A obra consta essencialmente de uma escavação de 4
caves para futura construção de
um empreendimento imobiliário
no centro da cidade do Porto, que
inclui um hotel, lojas e habitações.
Foi possível observar a construção
da cortina de contenção em estacas (secantes) de 600mm de diâmetro, necessária para a execução
de escavação, bem como a demolição de várias edificações existentes no local. Teve particular interesse a observação da contenção
da fachada de um edifício de finais

do século XIX localizado no contorno da obra. Dado o seu valor, o
projeto prevê a sua preservação e
integração na fachada da futura
construção.
A visita à Obra 2, localizada Av.
Gustavo Eiffel, foi acompanhada
pelo Eng. Ricardo Sousa da empresa DST. A obra em causa consiste
na consolidação da escarpa das
Fontainhas através de pregagens e
redes de estabilização. Foi possível
observar os trabalhos em curso,
não só de selagem das pregagens,
mas também da reconstrução de
muros de alvenaria, assim como
algumas redes de suporte já instaladas.

19 | DEC Noticias | 2º Trimestre 2018

VISITAS DE ESTUDO


RCD – Resíduos de Construção e de Demolição

No âmbito da disciplina de Materiais de Construção, do MIEC, realizou-se, dia 16 de maio, uma visita às instalações da empresa de Resíduos de Construção e de Demolição (RCD), no concelho da Figueira
da Foz. Com esta visita pretendeu-se sensibilizar, de um modo especial, para a problemática dos resíduos de construção e demolição
gerados pelas obras de construção civil, e para a necessidade e importância da gestão e valorização desses mesmos resíduos. A visita
foi conduzida pelo Dr. Paulo Biscaia, diretor técnico da RCD.
A RCD – Resíduos de Construção e de Demolição, S.A. (www.rcd.pt) é
uma unidade industrial que tem como função a gestão de resíduos,
em especial dos resíduos produzidos no sector da construção, no
concelho da Figueira da Foz e nos concelhos limítrofes. A empresa
labora desde 2012, e encontra-se equipada com tecnologia moderna
e avançada. O trabalho efetuado pela RCD permite valorizar cerca de
90% dos resíduos rececionados, e recuperar, com qualidade, agregados de diferentes granulometrias – para posterior reutilização. A
ação da RCD contribui para a proteção e preservação do ambiente e
dos recursos naturais, particularmente através da diminuição dos
impactes ambientais associados ao abandono de resíduos, à emissão
de gases com efeito de estufa e à extração de matérias-primas.
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VISITAS DE ESTUDO


Visita à TRIA

No âmbito da disciplina de Análise e Dimensionamento
ao Fogo do curso de mestrado em Construção Metálica
e Mista, os alunos realizaram uma visita de estudo à
empresa TRIA S.A., em Mortágua, no dia 11 de maio.
A visita iniciou-se com uma breve apresentação da empresa, a que se seguiu uma visita, onde os alunos tomaram contacto com as suas principais atividades.
A TRIA S.A. É uma empresa do Grupo PROJAR, S.A., holding que detém várias empresas com uma forte componente tecnológica e de serviços. Esta Empresa dedica-se ao desenvolvimento, produção, comercialização,
instalação e manutenção de sistemas para Proteção
Passiva Contra Incêndios em Edifícios que inclui: ignifugação de materiais; proteção de elementos estruturais
metálicos e de betão; proteção de condutas metálicas
e construção de condutas autoportantes resistentes ao
fogo; desenfumagem natural com exutores de fumos e
cortinas de cantonamento; selagens corta-fogo; portas
resistentes ao fogo; envidraçados fixos e móveis resistentes ao fogo; cortinas automáticas para compartimentação resistente ao fogo .
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VISITAS DE ESTUDO


Visita em Análise de Riscos: IPMA e LNEC

No dia 2 de maio os alunos do 3º ano do Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente realizaram uma visita
de estudo ao Laboratório Nacional de Engenharia Civil
(LNEC) e ao Instituto Português do Mar e da Atmosfera
(IPMA), no âmbito da disciplina de Análise de Riscos.
No LNEC tiveram acesso a diferentes equipamentos para
a monitorização e análise do comportamento de estruturas, bem como ao modelos físicos da área da hidráulica
onde decorrem o estudo e monitorização do comportamento dos fluidos em diferentes infraestruturas.
No IPMA foi-lhes explicado as atividades, do domínio da
vigilância e monitorização, nomeadamente dos recursos
marinhos, sismologia e biologia .
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VISITAS DE ESTUDO


Visita às Obras de Dragagem do Rio Mondego

No passado dia 23 de maio realizou-se uma visita de estudo às Obras de dragagem da albufeira do Açude Ponte de Coimbra, no rio Mondego, pelos alunos da disciplina de Geotecnia Ambiental do Mestrado
Integrado em Engenharia do Ambiente do DEC, em conjunto com a disciplina de Geotecnia 1 do Mestrado em Engenharia Geológica e de Minas do DCT.
A visita foi organizada pelo Prof. Dr. Mário Quinta
Ferreira com a colaboração do Eng. José Vilela,
responsável na Câmara Municipal de Coimbra
(CMC) pelas obras de dragagem, e pelo Eng. Mauro
Fernandes da empresa de fiscalização Engisphera.
Observaram-se as operações de dragagem e transporte das areias para as zonas de erosão profunda
(fundões) a jusante da Ponte Açude (Fig. 1 e 2), em
que a descarga é efetuada diretamente por tubagens de 40 cm de diâmetro. A extração é feita hidraulicamente, através da sucção de uma mistura
de areia e água, mistura essa que é transportada/
impulsionada através de uma bomba hidráulica de
alta pressão.

Figura 1

Figura 2

Foram explicados no local diversos aspetos de índole ambiental críticos para o sucesso dos trabalhos de dragagem. Foi também efetuada a visita ao
estaleiro de obra junto à ponte da Santa Isabel,
para onde são dragadas as areias da zona de montante da obra (Fig. 3), e que depois são transportadas em camião para os fundões a jusante.

Figura 3
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VISITAS DE ESTUDO


Visita ao Baixo Mondego

No âmbito da unidade curricular de Hidrologia e Recursos
Hídricos, dos cursos de Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente (MIEA) e em Engenharia Civil (MIEC), realizou-se no dia 16 de maio uma visita de estudo ao Aproveitamento Hidroagrícola do Baixo Mondego, associado
ao troço do rio Mondego a jusante de Coimbra. Os alunos
foram acompanhados pelo Prof. João Pedroso de Lima.
A visita teve por principal objetivo propiciar aos alunos a
observação dos sistemas de uso do solo nesta parte da
bacia hidrográfica do Rio Mondego, e das obras de regularização fluvial, sistemas de rega e drenagem e infraestruturas hidráulicas implementadas e em operação no Baixo
Mondego. De facto, a bacia hidrográfica do rio Mondego
pode ser olhada como um laboratório vivo no que respeita a aplicações da hidráulica e da hidrologia, na resolução
e mitigação de problemas do âmbito da gestão da água e
dos recursos hídricos, concretizada no “Projeto do Mondego”.
Esta visita de permitiu exemplificar e complementar as
explicações dadas em sala de aula sobre esta temática.
Sumariamente, as obras visaram resolver situações observadas no passado de escassez de água e de inundações
frequentes dos campos marginais ao rio, em especial no
Baixo Mondego, com elevados prejuízos, nomeadamente
em termos do desenvolvimento socioeconómico da região. Assim, foram visitadas várias infraestruturas hidráulicas (mostram-se exemplos nas fotografias), do âmbito da
regularização fluvial e proteção dos campos do Baixo
Mondego contra cheias, e do abastecimento da água
(para rega, consumo doméstico e industrial) e drenagem,
tendo sido sinalizadas problemáticas associadas à operação e manutenção dos sistemas observados .

Montante do Açude-Ponte de Coimbra e boca de entrada do
canal condutor-geral, na margem direita

Descarregador em sifão para inundação controlada dos campos, em eventual situação de cheia

Canal condutor geral, incluindo órgão de controlo de nível (descarregador em bico-de-pato)
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Professor João António Duarte Zeferino

Prémio Inovação Jovem Engenheiro 2017
PRÉMIOS E DISTINÇÕES

Este prémio é atribuído aos trabalhos mais inovadores nos diversos
ramos da Engenharia, elaborados
por membros da Ordem dos Engenheiros, inscritos em qualquer região (Norte, Centro, Sul, Açores e
Madeira), que tenham até 35 anos
de idade. É valorizado, não só o
carater inovador dos trabalhos, mas
também a sua aplicabilidade prática.

O Professor João Zeferino recebeu, no passado dia 12 de maio,
Dia Regional do Engenheiro da
Região Sul da Ordem dos Engenheiros, uma Menção Honrosa no
“Prémio Inovação Jovem Engenheiro 2017”. Este prémio é
atribuído pela Ordem dos Engenheiros (Região Sul), aos trabalhos
mais inovadores nos diversos ramos da Engenharia.
O tema apresentado a concurso intitula-se "Otimização aplicada à distribuição
dos dispositivos aéreos de combate a incêndios florestais". Apresenta um
modelo que visa otimizar a localização de aeronaves, de modo a maximizar a
cobertura esperada, de acordo com os níveis de perigosidade de incêndio de
uma região e as probabilidades das aeronaves se encontrarem disponíveis. A
sua potencial aplicabilidade prática é validada através da apresentação detalhada de um estudo de caso de Portugal.



Professores José Alfeu Marques e Nuno Eduardo
Simões

Prémio Water Innovation
A WssTP (Water Supply and Sanitation
Technology
Platform)
promove o Water Innovation
Awards com o objetivo de implementar e aumentar a visibilidade
de novas abordagens, soluções e
tecnologias inovadoras relacionadas com a água, e com alto potencial de mercado ou de alto valor de
aplicação.
Qualquer entidade registada num
Estado Membro da União Europeia
ou País Associado pode concorrer
em qualquer uma das cinco categorias seguintes, correspondendo
a cinco domínios diferentes de
especialização: SMEs prize, Water
Technology & infrastructure prize,
Digital Water prize, Water Governance prize e o Global Water Challenges Prize .

O Consórcio do Projeto CENTAUR [Cost Effective Neural
Technique for Alleviation of
Urban Flood Risk] venceu um
dos Water Innovation Awards
no Reino Unido, na categoria
de 'Most Innovative New Technology of the Year'.
O CENTAUR é financiado pelo
programa Horizonte 2020, e o
consórcio é liderado pela Universidade de Sheffield com a participação da UC através dos docentes do DEC Nuno Eduardo Simões e Alfeu Sá Marques, Águas de Coimbra, Environmental Monitoring Solutions (RU), EAWAG (Suiça), Veolia (França) e
Steinhardt (Alemanha).
O CENTAUR utiliza de forma inteligente e autónoma a capacidade de armazenamento não aproveitada nos sistemas de drenagem para reduzir os caudais, com
impacto na mitigação das cheias e descargas de emergência .
O sistema CENTAUR mede o nível água em pontos-chave dentro de uma rede drenagem e comunica esta informação para uma central, que usando um algoritmo de
Inteligência Artificial dá instruções para a operação dos dispositivos de controlo de
caudal.
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Engenheiro Martin Matos

Prémio Jovens Geotécnicos
O Engenheiro Martim Matos, ex-aluno do
MIEC, especialidade de Geotecnia, venceu o
Prémio Jovens Geotécnicos em Língua Portuguesa 2018, atribuído pela SPG, com o
trabalho “Escavação de poços verticais em
rocha através do método de cargas suspensas na Central Hidroeléctrica de Gouvães”.
A sessão de apresentação do trabalho e
atribuição do prémio decorreu no dia 27 de
maio integrada no 16º Congresso Nacional de Geotecnia. O prémio no valor pecuniário
de €1 000 foi atribuído por unanimidade do júri .
A comunidade Geotécnica do DEC presente no congresso aproveitou a oportunidade
para felicitar o Eng. Martim Matos e associar-se às comemorações.



Cláudio Melanda

A Sociedade Portuguesa
de Geotecnia (SPG), como incentivo à investigação, instituiu o Prémio
Jovens Geotécnicos em
Língua Portuguesa e o
Prémio Jovens Geotécnicos em Língua Inglesa,
que atribui anualmente
aos seus membros com
idade até 35 anos.
O Prémio Jovens Geotécnicos em Língua Portuguesa tem como objetivo
premiar trabalhos que
contribuam quer para o
progresso dos conhecimentos
técnicos
e
científicos, quer para a
resolução de problemas
nacionais no domínio da
Geotecnia e incentivar a
elaboração
e
a
apresentação de comunicações em língua Portuguesa.

Finalista na competição “Este é o meu Pitch”
Cláudio Melanda, aluno do 5º
ano do MIEC, participou no programa de aceleração de ideias
de negócios “Explorer”, e foi
selecionado para os 10 finalistas
da competição “Este é o meu
pitch”. Concorreu com o projeto
“Revealer”, uma plataforma online que permite a apresentação
e venda de fotografias, através de uma App, durante o evento. Desenvolveu um vídeo de apresentação (pitch), que lhe valeu a seleção, tendo sido um dos 5 finalistas
de entre 104 vídeos pré-selecionados, provenientes dos 52 Centros Explorer de Espanha, Argentina e Portugal. Posicionar-se no top 10 permitiu-lhe apresentar o projeto
no evento Explorer Day, realizado em Burgos-Espanha, dia 27 de abril, perante mais
de 600 participantes.
No dia 22 de junho, realizou-se a final nacional, na sala do Senado da UC, onde todos
os Explorers portugueses competiram por uma viagem a Silicon Valley. Apesar de não
ter vencido, Cláudio Melanda continuará a desenvolver o seu projeto assumindo que
a Revealer estará no mercado já no início de 2019.

A Universidade de Coimbra (UC) é a primeira
universidade portuguesa
a implementar o programa Explorer e foram
15 os estudantes da UC a
participar no Xplorer Day
em Burgos. O projeto,
promovido pelo Banco
Santander e coordenado
pelo Centro Internacional
Santander
Empreendimento (CISE), pretende
potenciar
o
talento
jovem, o espírito empreendedor e o desenvolvimento de projetos inovadores num ambiente
digital, aberto e colaborativo
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Engenheiro Francisco Duarte

Vencedor do concurso Inov.Ação ValorPneu
PRÉMIOS E DISTINÇÕES

Francisco Duarte, ex-aluno do Programa
Doutoral em Sistemas de Transportes do
DEC, não para de somar prémios com o
sistema PAVNEXT - Pavement Energy Efficient Extractor, como temos dado conta nos
números anteriores. Constitui uma alternativa às Lombas Redutoras de Velocidade, e
utiliza uma cobertura superficial feita de
borracha resultante da reciclagem de
pneus usados. Acaba de vencer o concurso
Inov.Ação Valorpneu 2018, na categoria de
Negócio & Inovação, em ex-aequo com outro projeto.
O Prémio Inov.Ação Valorpneu visa distinguir grandes “ideias verdes”, novos serviços,
produtos ou tecnologias relacionadas com os pneus usados ou materiais derivados da sua
reciclagem.


Professor Adelino Jorge Lopes Ferreira

PROVAS ACADÉMICAS

Nos dias 5 e 6 de abril realizaram-se, na Sala dos Capelos da Universidade de Coimbra,
as Provas de Agregação em Engenharia Civil, na especialidade de Urbanismo, Transportes e Vias de Comunicação, do Professor Adelino Ferreira.

Aprovado por Unanimidade, a prova decorreu com a apresentação da Lição “Gestão de
Pavimentos de Redes Rodoviárias“ e do relatório sobre a unidade curricular
“Engenharia de Infraestruturas de Transporte”.
Fizeram parte do júri da Prova de Agregação Professores da FCTUC, da Faculdade de
Engenharia da Universidade do Porto, do Instituto Superior Técnico da Universidade de
Lisboa, e da Universidade do Minho.
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Professor Paulo José da Venda Oliveira

Novo Professor Associado
Em novembro de 2017 foi aberto concurso para preencher uma
vaga de Professor Associado na área de Geotecnia, no DEC. Em
NOVOS
reunião realizada em 12 de março, o júri, depois de ter analisado o curriculum dos vários candidatos, deliberou atribuir por
unanimidade a vaga ao Prof. Paulo da Venda Oliveira, que tomou
posse no dia 13 de abril.

ASSOCIADOS

O Prof. Paulo da Venda Oliveira é docente do DEC desde 1988. Concluiu o curso de Mestrado na Universidade Nova de Lisboa em 1992,
em Mecânica dos Solos, e em 2001 o Doutoramento na Universidade
de Coimbra, na especialidade de Fundações e Geotecnia, tendo desenvolvido trabalho no
âmbito da Modelação Numérica de Aterros sobre Solos Moles.
A sua atividade científica e pedagógica tem sido desenvolvida em torno da modelação numérica de obras geotécnicas e em diversas técnicas de melhoramento de solos, nomeadamente
através da estabilização química e biológica, com recurso a bactérias e enzimas.
Tem desempenhado vários cargos de gestão no DEC e regularmente presta serviços de consultoria especializada para diversas entidades públicas e privadas, através da ACIV. É orientador de várias teses de doutoramento e de mestrado. É autor de cerca de uma centena de
publicações, incluindo vinte e cinco artigos em revistas internacionais citadas na ISI Web of
Knowledge e/ou Scopus. Atualmente é Coordenador do curso de Mestrado Integrado em
Engenharia Civil (MIEC).


Professor João Paulo Correia Rodrigues

Novo Professor Associado
Em dezembro de 2017 foi aberto concurso para preencher uma vaga
de Professor Associado na área de Estruturas do DEC. Após a análise
dos elementos submetidos a concurso pelos vários candidatos, o júri,
em reunião efetuada em 14 de março, decidiu atribuir a vaga ao Prof.
João Paulo Rodrigues, que tomou posse com data de outorga do contrato referente à data de 17 de maio.
O Prof. João Paulo Rodrigues é docente do DEC desde 1992, em 1994
conclui o Mestrado em Estruturas da Universidade de Coimbra (UC),
Doutorou-se em 2001 pelo Instituto Superior Técnico, onde em 2014
obteve o grau de agregado em Engenharia civil. A sua atividade científica e pedagógica tem
sido desenvolvida fundamentalmente na área da segurança contra incêndio de edifícios e
em particular do comportamento ao fogo das estruturas e seus materiais.
Na UC tem coordenado vários cursos, de onde se destacam o Mestrado em Segurança aos
Incêndios Urbanos e o Doutoramento em Engenharia de Segurança ao Incêndio, ambos criados pelo próprio.
O Prof. João Paulo Rodrigues publicou mais de trezentos artigos e foi investigador responsável em projetos de investigação financiados pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), pela União Europeia e projetos de reequipamento científico de infraestruturas
laboratoriais de onde se destaca o projeto financiado pela Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) para a criação do Laboratório de Engenharia
de Incêndio da UC (FireLab_UC) com um financiamento superior a 2 M€. Foi também orientador de cerca de uma centena de alunos de mestrado e doutoramento, incluindo alunos
Brasileiros, hoje professores em universidades daquele país. Mantém uma colaboração estreita com todos os professores e investigadores que atuam na área da segurança contra
incêndio no Brasil.
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Atividades dos nossos estudantes
Convívio

vólei na praia fluvial das Torres do Mondego que se realizou no feriado de 25 de abril. Aproveitou-se o tempo
O Núcleo de Estudantes de Engenha- livre do Feriado, bem como o agradável calor que se
ria do Ambiente (NEEA) proporcionou fazia sentir, tendo-se passando uma alegre tarde desaos seus estudantes um conjunto de portiva bem do agrado de todos os participantes.
atividades com vista a fomentar um
Pensando nos menos atléticos, foi também organizado
salutar convívio entre todos. Aproveium “peddy papper” onde foi testado o conhecimento
tando o facto da Queima das Fitas 2018 decorrer pouco
geral de todos os participantes sobre a nossa cidade de
tempo depois, os prémios atribuídos foram bilhetes geCoimbra. Foi uma noite de muita caminhada, mas, acirais para a semana mais aguardada do ano, a semana
ma de tudo, um período de grande de descontração,
académica da Queima das Fitas!
aprendizagem, e camaradagem.
A primeira das atividades organizadas foi um torneio de
O NEEA/AAC organizou ainda, mas desta vez em conjunto com os outros núcleos do Pólo ll o já tradicional
“Beerolympics”. Esta atividade é dividida em duas partes, as eliminatórias por departamento, e a final conjunta que se veio a realizar no dia 2 de maio, no DEM. As
eliminatórias do DEC contaram, não só com os seus dois
núcleos (NEEA e NEEC) mas também com o Núcleo de
Estudantes do Departamento de Engenharia Química
(NEEQ). Numa tarde de febrada nas escadas do DEC
conseguiu-se reunir os três cursos naquele que foi o
apuramento das equipas que iriam concorrer entre si na
fase final .
Ana Catarina, Presidente do NEEA 2017/2018

Queima das Fitas 2018
A semana académica da Queima das Fitas decorreu este ano de 4 a
11 de maio. Como é tradicional, foi a serenata a marcar o ponto de
partida, e várias foram as atividades que decorreram ao longo da
semana, sendo os habituais concertos musicais nas noites do Parque da Canção um exemplo.
O cortejo realizou-se no domingo, que este ano foi presenteado
com magníficas condições climatéricas, e que, como habitualmente,
atraiu milhares de pessoas entre familiares, amigos, atuais e exalunos assim como simpatizantes das festas académicas, e também
turistas. Durante o cortejo desfilaram 93 carros alegóricos, decorados, como habitualmente, pelos estudantes finalistas e seus familiares e amigos. Este ano os cursos do MIEA e MIEC não participaram
com carros, dado que foi tomada a decisão de que os cursos de
Mestrado Integrado passavam a fazer carro apenas no 4º ano, e os
alunos do DEC a frequentar o 4º ano tinham já no ano passado participado com carro.
Uma novidade em relação ao habitual em anos anteriores, é que a
AAC tomou a decisão, após consulta dos estudantes, através de referendo, que deixaria de incluir a Garraiada no programa das festividades, o que efetivamente veio a acontecer já neste ano.
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Tomada de Posse dos Núcleos de Estudantes
Realizou-se, dia 14
de junho, a Tomada
de Posse dos Novos
Corpos Gerentes do
NEEA/AAC
para
2018/2019.
Na mesa estiveram a Presidente Cessante Ana Catarina Simões e a Presidente possante Jéssica Abreu, o Diretor do DEC Prof. Luís Godinho, o Coordenador do MIEA Prof. Alfeu de Sá
Marques e o Vice-Presidente da Direção Geral da AAC Daniel Azenha.

descoberta dos problemas pedagógicos, e a necessidade de um trabalho
conjunto na resolução dos mesmos.

O discurso da Presidente Cessante,
Ana Catarina Simões, foi emotivo.
Destacou algumas das iniciativas mais
importantes do mandato e agradeceu
a todos os que contribuíram para o
seu sucesso. Terminou deixando uma
mensagem de incentivo à participação
da comunidade estudantil nas atividades do Núcleo como aspeto determinante no seu sucesso.

A cerimónia iniciou-se com o discurso
encorajador do Diretor, que salientou
a importância do NEEA na dinamização do DEC e incentivou a participação
de toda a comunidade estudantil nas
suas iniciativas. Mostrou grande contentamento com a ligação entre o DEC
e o NEEA. De seguida o Coordenador
do MIEA mostrou a disponibilidade da
coordenação em receber as preocupações e dúvidas para que se possa melhorar a qualidade de ensino, e salientou o papel fundamental do núcleo na

Outro ponto alto foi o discurso da Presidente Possante Jéssica Abreu, onde
referiu alguns dos objetivos do NEEA
para o ano letivo seguinte e agradeceu à sua equipa e elementos que
foram importantes na iniciação do seu
projeto para o NEEA/AAC.

Dia 15 de junho,
pelas 18h00 no anfiteatro 3.3 do DEC,
realizou-se a tomada de posse dos
Corpos Gerentes do
Núcleo de Estudantes de Engenharia
Civil da Associação Académica de Coimbra (NEEC-AAC), para o mandato de
2018/2019. A cerimónia contou com a
presença do Diretor do DEC, Prof. Luís
Godinho, do Vice-Presidente da Associação Académica de Coimbra, Daniel
Azenha, do Presidente do Núcleo que
cessou funções, Pedro Matias, do recém-eleito Presidente do Núcleo, André Sampaio, a equipa empossada,
amigos dos elementos do Núcleo de
Estudantes e dirigentes de outros Núcleos de Estudantes.

momento marcante foi a mensagem
do Presidente possante, assente na
ideia da continuação do excelente
trabalho realizado pelos anteriores
Corpos Gerentes do Núcleo, e em que
o principal objetivo do seu mandato
será o melhorar a opinião dos estudantes em torno dos temas que envolvem o seu percurso académico, lembrando o lema da lista “Fala Mais Alto”. Focou igualmente as principais
preocupações do curso, nomeadamente a elevada taxa de prescrição e
a baixa percentagem de alunos vindos
do concurso nacional.

No final, houve o tradicional F-R-A,
incentivado pela presidente possante.
Ana Catarina, Presidente do NEEA
2017/2018

Por fim deu-se o já habitual Porto
d’Honra, desta vez no bar do DEC, onde se torceu pela vitória de Portugal
que na altura enfrentava a Espanha no
seu primeiro jogo do Mundial.

Um dos pontos altos da cerimónia foi
Beatriz Viana, Vice-Presidente do
o discurso de despedida do Presidente
NEEC 2018/2019
cessante, que se mostrou orgulhoso
do mandato que terminava. Outro
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Ser Engenheiro em Portugal, na Europa e no Mundo
Celestino Flórido Quaresma
Presidente do NMC - National Monitoring Committee, e do
NRC – National Register Committee, da FEANi em Portugal.
É Membro do CAQ – Conselho de Admissão e Qualificação da OE

1 . Ser Engenheiro
Para a formação de um engenheiro
é fundamental ingressar no Ensino
Superior já com algum conhecimento das Ciências de Base: a Matemática, nas suas versões de Aritmética,
Álgebra, Geometria Euclidiana, Álgebra Linear e Geometria Analítica,
Trigonometria, e também a Física, a
Química e a Geologia. É ainda mais
importante uma sólida formação na
Língua mãe. É com a Língua mãe
que se consegue estudar e adquirir
conhecimento. É preciso escrever,
redigir bem, ler bem e interpretar
bem o que se lê. Isso consegue-se
lendo e redigindo muito. É importante também o conhecimento de
línguas estrangeiras de que se destaca o Inglês. Para além desta, no
mundo global de hoje, é aconselhável o conhecimento de outras línguas.
Para exercer Engenharia Civil é importante e fundamental a aprovação
no Mestrado Integrado. É a formação mais completa e válida para a
formação de um Engenheiro Civil: é
com alguma preocupação que se
está a assistir a uma tendência proveniente de Bruxelas para substituir
os Mestrados Integrados pelos dois
ciclos separados. Tal pode fazer
sentido em alguns cursos mas é
muito negativo em Engenharia Civil.
Nos Planos de Estudo há que introduzir algumas disciplinas formativas
com temas não técnicos (a FEANIFederação Europeia das Associações
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Nacionais de Engenheiros recomen- uma contínua atitude e capacidade
da 10% dos ECTS ).
permanente de aprendizagem. Na
Escola aprende-se a aprender! NinNão devemos confundir nem deixar
guém se forma de uma vez só. Toque se confunda a informação sudos os Engenheiros são estudantes
perficial com as bases científicas
de Engenharia porque têm de estuformativas do saber pensar e do
dar toda a vida. Temos muito orgusaber fazer.
lho em ser Engenheiros e EstudanQuando se contrata um engenheiro, tes de Engenharia.
o que se pretende não é um encarOs Engenheiros estão habituados ao
regado nem um chefe de oficina. A
anonimato dos que trabalham, dos
universidade deve é ensinar bem as
que fazem a qualidade de vida, dos
ciências de base e as ciências de
que usam a inteligência, o engenho
engenharia.
e a arte para dar a fama aos outros.
As Técnicas e os Métodos de Traba- São os Engenheiros que fazem as
lho desatualizam-se. É preciso des- coisas acontecer.
cobrir novas soluções e novos métoA engenharia, usando o conhecidos. É com as ciências de base e
mento científico e alguma arte e
com as ciências de Engenharia que
engenho, realiza as necessidades e
se faz inovação. Inovar é fazer meos sonhos dos seres humanos. Tudo
lhor, em menos tempo, com menor
o que é artificial é produto da Engecusto e máxima qualidade.
nharia.
Há que fazer a avaliação das próDescrevem-se, a seguir, as funções
prias competências porque já não é
profissionais de um engenheiro civil.
suficiente a formação dada na Universidade. É necessário completar a Para o Dono de Obra: planeamento
formação com outras competências das atividades, definição de programuito diversas.
mas de projeto e acompanhamento
da elaboração, lançamento de conA formação académica será tanto
cursos e apreciação de propostas,
mais valiosa quanto mais eficaz e
controlo da execução das obras,
duradoura for a sua influência na
avaliação de terrenos e imóveis, elavida profissional. A passagem da
boração de projetos, fiscalização e
Escola para a profissão tem de fazercoordenação de empreitadas, coorse com uma bagagem de conhecidenação de segurança, gestão de
mentos, de competências e de valoempreendimentos.
res culturais e éticos, bem ajustada
às exigências das situações em que a Para as entidades reguladoras e liengenharia hoje atua. É imprescindí- cenciadoras: verificação de projetos,
vel a formação contínua ao longo inspeção e fiscalização, elaboração
da vida profissional. É preciso men- de normas e regulamentos.
talizar os jovens engenheiros para

Para entidades dedicadas à investi- NHEIROS (OE), com Estatuto prógação e ao ensino: investigação, for- prio.
mação, consultoria.
Em 1954, havia um total de 15 cursos, nas diversas especialidades, em
Para as empresas de construção:
duas Escolas: FEUP e IST.
capacidade técnica , elaboração de
propostas, preparação de obras, Em 1972, foram criados os cursos
direção de obras, planeamento e completos de Engenharia na Universidade de Coimbra onde, até aí,
controlo.
eram ensinadas apenas as Ciências
de Base nos três anos, ditos Prepara2 . Ser Engenheiro em Portugal tórios de Engenharia.
Até ao século XIX, ser engenheiro
era ser militar da arma de Engenharia. Eram os Engenheiros militares
que estudavam e construíam as
obras públicas.
Em 1837, foi criada a Academia Politécnica do Porto que começou a formar técnicos que, em termos de
construção, tinham as mesmas competências que os engenheiros militares. Assim, os técnicos formados em
Escolas não militares passaram a
designar-se por Engenheiros Civis
pelo simples facto de não serem
militares.

 Exigir a regulamentação da profis-

são para os atos de Engenharia;
 Promover a qualidade do ensino

da Engenharia;
 Participar na preparação de legis-

lação sobre normas e regulamentos técnicos;
 Defender o interesse público;
 Prestar serviços aos Engenheiros;

Os membros da OE podem ser:
Membros Estudantes, Membros EsEm 1992, publicam-se os Novos Estagiários, Membros efetivos, Memtatutos da OE. Iniciaram-se as Acrebros honorários, Membros corresditações das Licenciaturas em Engepondentes e Membros coletivos.
nharia pela OE.
Há dois níveis de membros efetivos:
Em 2008, existiam 310 licenciaturas
em Engenharia (97 acreditadas pela Membros de nível 1: apenas com
o primeiro ciclo (Licenciatura em
OE) das quais 43 licenciaturas em
Engenharia).
Engenharia Civil (12 acreditadas pela
OE).
Em 2010, foi criada a A3ES - Agência
Nacional de Acreditação dos Cursos
superiores e a OE deixou de fazer a
Acreditação de cursos.

Membros de nível 2: com Licenci-

atura pré-Bolonha em Engenharia,
com mestrado integrado em Engenharia ou com segundo ciclo
(mestrado em Engenharia) desde
que seja precedido de primeiro
ciclo também em Engenharia.

Em 2012, a OE passou a aceitar licenciados após Bolonha (cursos de 3
Em 1876 foi criada a Associação dos anos).
Um membro de nível 2 pode requeEngenheiros Civis Portugueses.
rer o título de MEMBRO SENIOR se
Em 2015, foram Aprovados na AsOs engenheiros civis de então fazi- sembleia da República os atuais Es- tiver pelo menos cinco anos de exam tudo o que os conhecimentos da tatutos da OE pela Lei 123/2015 de periência profissional certificada.
Um membro de nível 1 poderá tamépoca permitiam: Engenharia de 02 de Setembro.
bém requerer esse título se tiver
construção, Topografia, Engenharia
Presentemente, em Portugal há du- pelo menos 10 anos de experiência
de Minas e, com a era industrial,
as Associações de Engenharia:
profissional comprovada.
Engenharia de Máquinas e de ElecORDEM DOS ENGENHEIROS (OE) O título de Engenheiro Conselheiro
tricidade.
– criada em 1876 como Associação é atribuído aos Engenheiros SenioEm 1911 foi criado o IST a partir do
dos Engenheiros Civis Portugueses res com, pelo menos 15 anos de exInstituto Industrial de Lisboa e foie transformada em OE em 1936.
periência profissional reconhecida e
lhe atribuído o nível superior universitário. O IST foi a primeira escola ORDEM DOS ENGENHEIROS TÉC- prestígio na profissão ou na SociedaNICOS (OET) – criada em 2011, de.
dotada de autonomia pedagógica e
resultando da ANET – Associação Um membro da Ordem dos Engeadministrativa.
Nacional dos Engenheiros Técni- nheiros pode ter o grau de especiaEm 1915, foi criada a Universidade
cos. Os engenheiros técnicos são lista em :
do Porto e a Academia Politécnica
profissionais de engenharia com o
transforma-se em Faculdade de EnEngenharia Aeronáutica, Engenharia
grau académico de 1º ciclo
genharia com os cursos de Engenhade Segurança, Energia, Luminotec(Licenciados em Engenharia ou
ria Civil, Mecânica, Electrotécnica e
nia, Avaliações de Engenharia, Autoantigos bacharéis em Engenharia).
Química.
mação e Controlo, Engenharia Têxtil,
São objetivos da OE:
Planeamento e Ordenamento do
Em 1936, a Associação dos Engenheiros Civis Portugueses passou a  Promover a Engenharia e os Enge- Território, Hidráulica e Recursos hínheiros;
dricos, Telecomunicações , Sistemas
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de Informação Geográfica, Geotecnia , Estruturas, Segurança na Construção, Direção e Gestão da construção, Vias de Comunicação e Transportes, Engenharia Alimentar, Engenharia de refrigeração, Engenharia e
Gestão Industrial, Manutenção Industrial,
Engenharia
Acústica,
Engenharia de Climatização, Engenharia sanitária.
Em Portugal, para se ter o título de
Engenheiro e para exercer a profissão é obrigatório ser membro efetivo
da Ordem dos Engenheiros (Artigo 6º
da Lei 123/2015- Estatutos da OE).

por lei e obrigam o seu autor a apre- A FEANI defende os profissionais de
sentar a declaração dessa competên- engenharia na Europa afirmando a
identidade profissional dos engecia conferida pela OE.
nheiros.
Em Portugal, A Engenharia Civil tem
os atos de Engenharia quase todos O Secretariado Geral da FEANI tem a
sua sede em Bruxelas desde 1997.
regulados.
A FEANI é oficialmente reconhecida
pela Comissão Europeia como repre3 . Ser Engenheiro na Europa
sentante dos profissionais de EngeNa Europa há duas Federações de nharia na Europa e tem o estatuto de
Associações Nacionais de Engenhei- Órgão Consultivo na UNESCO e no
ros que albergam Engenheiros de Conselho da Europa.
todas as especialidades:
A FEANI tem protocolo de cooperaFEANI – Federação Europeia das ção com EYE (European Young EngiAssociações Nacionais de Enge- neers’ association) desde fevereiro
nheiros que alberga membros do de 2007 e com BEST (Board of European Students of Technology)
1º ciclo e do 2º ciclo.
desde novembro de 2007.
CLAIU –EU – Conselho de Engenheiros de Ciclo longo (5 anos) na A OE/Região Centro tem protocolo
de cooperação com o BEST da UniEuropa.
versidade de Coimbra. Tem havido
Há outras associações de engenheitodos os anos realizações conjuntas
ros referentes a cada uma das espeOE/Centro e BEST/Coimbra.
cialidades. Refiro, por exemplo a ECCE – European Council of Civil Engi- São objetivos da FEANI:
neers.
 Afirmar a identidade profissional

O artigo 7º especifica que o engenheiro se ocupa da aplicação das
ciências e técnicas referentes às diferentes especialidades de Engenharia
nas atividades de investigação, conceção, estudo, projeto, fabrico, construção, produção, avaliação, fiscalização e controle de qualidade e segurança, peritagem e auditoria de Engenharia, incluindo a coordenação e
gestão dessas atividades e outras A maior e, também, a mais abran- dos engenheiros na Europa.
com elas relacionadas.
gente destas Federações (1º e 2º  Assegurar que as qualificações proO uso ilegal do título de engenheiro ciclos em todas as especialidades) é fissionais dos engenheiros dos paíou o exercício da respetiva profissão a FEANI e, por isso, é a que é ouvida ses membros sejam reconhecidas
e consultada pela Comissão Eurosem o cumprimento dos requisitos
na Europa e no resto do mundo.
peia.
de acesso à profissão em território
 Afirmar o estatuto, o papel e a resnacional são punidos nos termos da A FEANI é a Federação de Associa- ponsabilidade dos engenheiros na
Lei Penal (nº4 do Atrigo 7º da Lei ções de Engenheiros de 33 países sociedade.
europeus e representa os interesses
123/2015).
de cerca de quatro milhões de enge-  Salvaguardar e promover os inteA OE tem definidos e especificados nheiros na Europa.
resses profissionais dos engenheios diferentes atos de Engenharia.
ros facilitando a sua livre mobilidaDesses atos, alguns estão regulados
de dentro do espaço europeu e do
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do resto do mundo.

europeu) e ainda estuda um sistema Critérios para atribuição do título
 Lutar por um modelo único da pro- de critérios quantitativos para o CPD EUR ING:
(formação contínua).
fissão de Engenheiro da Europa,
Considerando B - 12 anos de escolaEm
cada
país
membro
há
o
Grupo
da
ridade U-1 ano de estudos superioembora se reconheça a sua diversidade de país para país e de especi- FEANI, que é uma delegação do Exe- res E- 1 ano de experiência profiscutve Board. Para aliviar o trabalho sional, os Planos de Estudo dos Curalidade para especialidade.
do EMC, há, também, em cada pais sos de Engenharia para serem incluí Desenvolver trabalho em cooperamembro, o NMC – National Monito- dos no INDEX/FEANI necessitam de:
ção com outras organizações inter- ring Committee que analisa e apronacionais relacionadas com assun- va os Planos de Estudo dos cursos de Mínimo de B+7 anos = B+3U+4E ou
B+5U+2E .
tos de engenharia.
Engenharia desse país para inclusão
Representar os engenheiros da Euro- na base de dados EEED e analisa o Para os cursos de Engenharia fora da
pa nas organizações internacionais e curriculum vitae de cada candidato área da FEANI exige-se serem recoao título de Euring ( engenheiro eu- nhecidos por um país membro e teoutros órgãos de decisão.
ropeu) para fundamentar a decisão rem, também, o Mínimo de B+7 anos
Os países atualmente representados do EMC. Ainda, em cada país mem- = B+3U+4E ou B+5U+2E.
na FEANI pelos seus Membros Nacio- bro, há o NRC – National Register
O “ENGineeringCard” é o cartão eunais são os seguintes:
Committee que atribui e emite o ropeu do Engenheiro.
Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Engineering Card aos engenheiros
O Engineering Card foi desenvolvido
Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslová- desse país que o requeiram.
quia, Eslovénia, Espanha, Estónia, Estes três comités (Grupo Português pela Federação Europeia de AssociaFinlândia, França, Grécia, Holanda, da FEANI, NMC e NRC) estão sedia- ções Nacionais de Engenharia
Hungria, Irlanda, Islândia, Itália, Lu- dos nas instalações da OE em Lisboa. (FEANI) com o objetivo de simplificar
xemburgo, Macedónia, Malta, Noru- Representando a FEANI em Portugal, e agilizar o reconhecimento de qualiega, Polónia, Portugal, Republica abrangem os membros da OE e os da ficações dos Engenheiros na União
Europeia e consequentemente faciliCheca, Roménia, Rússia, Servia, Sué- OET.
tar o acesso destes a oportunidades
cia, Suíça, Reino Unido, Ucrânia.
Para ser engenheiro em Portugal, é de emprego no Mercado Interno euA FEANI está organizada em dois co- necessário ser membro efetivo da ropeu.
mités, com sede em Bruxelas:
OE.
Atualmente o Engineering Card é
Executive Board – Presidente José
É importante que seja titular do EN- emitido nos seguintes países: AlemaVieira (Portugal)
GineeringCARD e que o seu curso nha, Croácia, Eslovénia, Polónia, PorEuropean Monitoring Committee tenha o selo de qualidade EURACE tugal, República Checa e Sérvia.

(EMC) –15 membros, um de cada ou que esteja incluído na base de
país. O Presidente é Lars Funk dados EEED.
(Alemanha).
Critérios para inclusão de um Plano
O EMC analisa e aprova os Planos de de estudos no INDEX/FEANI ou na
Estudo dos cursos de Engenharia dos EEED:
países membros para inclusão na  Ciências básicas (incluindo as Mabase de dados EEED - European Engi- temáticas) ……………………..36 ECTS
neering Education Database e analisa o curriculum vitae de cada candi-  Matemáticas……………..…….24 ECTS
dato ao título de Euring (engenheiro  Temas de Engenharia…….108 ECTS
europeu) para atribuição desse título
 Temas não técnicos……...…18 ECTS
bem como para a emissão do Engineering Card (cartão do engenheiro

A Ordem dos Engenheiros (OE) é a
entidade autorizada, pela FEANI, para a emissão do Engineering Card em
Portugal.
As candidaturas ao Engineering Card
são apreciadas pelo NRC – National
Register Committee que analisa e
aprova a emissão do ENGineeringCARD. É constituído por Engenheiros e Engenheiros Técnicos ligados ao Ensino Superior e à Indústria,
que procede ao reconhecimento e
classificação das habilitações acadé-
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micas, experiência profissional e for- de 1ºciclo (Bacharelato ou licenciatumação contínua dos candidatos.
ra post Bolonha em Engenharia). A2
– Se a sua formação for de 2º Ciclo
É requisito obrigatório que os candi(Licenciatura Pré –Bolonha ou Mesdatos portugueses sejam Membros
trado Integrado em Engenharia).
Efetivos da Ordem dos Engenheiros
A1A2 – Se se tratar de 2º Ciclo em
(OE) ou da Ordem dos Engenheiros
Engenharia com certificado de 1º
Técnicos (OET).
Ciclo em Engenharia. A2A3 - para
O Engineering Card tem, no NRC, a doutorados em Engenharia com cervalidação e a certificação do curricu- tificado de Mestrado integrado ou
lum do candidato que fica a consti- de Licenciatura Pré-Bolonha em Entuir o seu Registo, ou seja a Base de genharia. A1A2A3 para doutorados
dados curricular certificada por este em Engenharia com certificado de !º
órgão da FEANI. Esse registo em pdf e 2º Ciclos em Engenharia
ou acessível através duma password
Experiência Profissional (B):
poderá ser apresentado ao empregador em qualquer país, com a garantia B1 – pelo menos dois anos certificada sua certificação. É o curriculum dos a trabalhar no privado e por concertificado pela FEANI. Além da infor- ta de outrem. B2 – pelo menos dois
mação biográfica do candidato tem, anos a trabalhar na função pública.
mediante o uso das letras A, B e C, a B3 – pelo menos dois anos a trabaseguinte informação:
lhar por conta própria.

de formação em que apenas se exige
presença. C2 – Pelo menos uma ação
de formação em que tenha havido a
classificação do candidato. C3 – pelo
menos uma ação ou curso de formação em que, além da classificação
tenha sido atribuído um título de
grau.
A informação processual de candidatura pode ser consultada no sítio
http://www.engineering-card.pt.
O Engineering Card é um cartão de
tamanho e modelo semelhantes aos
cartões de crédito com a seguinte
informação:
 01 – Apelido (sobrenome), 02 –

Nome, 03 – Data e local de nascimento
 04a – Data de emissão, 04b – Vali-

dade, 05 – Associação Profissional
 06 – Número ID, 07 – Assinatura,

Formação Académica (A):

Formação contínua (C):

A1- se a sua formação é FCD, ou seja, C1 – pelo menos 3 ações certificadas
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08 – Chave para qualificações (A;B
e C)

A FEANI prescreve que o Ensino de Engenharia deve dar Quadro de Qualificações e Garantia de Qualidade em
conhecimentos baseados na Matemática, na Física e Engenharia: Selo de Qualidade EUR-ACEse 6 áreas de
nas Ciências da Computação.
competência:
A Comissão Europeia, reconheceu o título EURING e o Objetivos do programa EURACE que devem ser atingiENGineering CARD como ferramenta valiosa para o re- dos: Definem-se 6 áreas de competência:
conhecimento de diplomas nacionais entre os Estados
 Knowledge and Understanding (Conhecimento e
membros.
compreensão)
A Comissão considera que um engenheiro portador do
 Engineering Analysis (Análise em Engenharia)
Engineering
CARD
ou
que obteve o
título
de EURING fica dispensado de realizar um período de  Engineering Design (Projecto de Engenharia)
adaptação ou teste de aptidão, conforme previsto no  Engineering Practice (Prática de Engenharia)
artigo 4º da Diretiva 89/48/CEE substituída pela Direti Investigation (Investigação)
va 2005/36/EC - Directive on Recognition of Professio Transferable personal Skills (Capacidades pessoais e
nal Qualifications, de 7 setembro 2005.
interpessoais)

A OE tem excelentes relações com as
Ordens dos Engenheiros de todos os
WFEO - World Federation of Enginee- PALOP – Países Africanos de Língua
ring Organizations - é a organização Oficial Portuguesa.
internacional e não governamental A OE tem, no Brasil, um protocolo de
que representa, em todo o mundo, a reciprocidade com a CONFEA e tem
profissão de Engenheiro.
excelentes relações com as AssociaFundada em Paris, em 1968 sob os ções congéneres dos países de Língua
auspícios da UNESCO - United Nations espanhola da América Latina.

4 . Ser Engenheiro no Mundo

Educational, Scientific and Cultural O selo de Qualidade Eurace e o ENGiOrganizations, a WFEO é uma organi- neeringCARD são uma garantia de
zação que junta as Associações Nacio- qualidade profissional em qualquer
nais de Engenharia de 90 nações e local do Globo.
representa cerca de 15 milhões de
Engenheiros de todo o mundo.
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Luís Simões da Silva
Engenheiro Civil
Nascido em 1962 em Coimbra, é Professor Catedrático, Coordenador da área de
Mecânica Estrutural do DEC, Diretor do Centro de Investigação ISISE – Institute for
Sustainability and Innovation in Structural Engineering, Presidente da CMM
(Associação Portuguesa de Construção Metálica e Mista), Membro Sénior e Especialista em Estruturas na O.E., Membro efetivo da Academia da Engenharia, Doutor Honoris Causa pela Universidade de Liège em 2018
Como veio ter à Engenharia Civil?
que memória guarda dos tempos
de estudante no DEC?
Não tenho memória de ter escolhido
o meu curso por sentir uma vocação
particular pela Engenharia Civil. Pelo
contrário, penso que foi um processo progressivo de eliminação de
possíveis cursos: primeiro, uma clara
preferência pela matemática, o que
obviamente eliminou as ciências
humanas e sociais aquando da transição para o curso complementar
dos liceus (atual 10° ano); segundo,
uma repulsa instintiva (custava-me
ver sangue!) pelas áreas da saúde,
medicina em particular. Nesse momento, aproximadamente quando
iniciei o atual 12° ano (ano propedêutico na altura, lecionado pela
televisão), a constatação da falta de
saídas profissionais dos cursos de
ciências exatas para além da carreira
de professor, levou-me a decidir
escolher um curso de engenharia.
Finalmente, explico a opção por Engenharia Civil pela preferência em
atuar profissionalmente no território, com intervenção em obras e
produtos à escala do edifício, ao invés de trabalhar em ambiente fabril.
Os cinco anos do meu curso foram
marcados por uma progressiva normalização do ensino superior em
Portugal após o período turbulento
pós 25 de abril. Apesar disso, guardo
na memória um curso com qualidade e uma grande preocupação por
parte da maioria dos docentes em
transmitir conhecimentos com mui37 | DEC Noticias | 2º Trimestre 2018

to profissionalismo e pragmatismo.
Relativamente à vivência estudantil,
sublinho o bom ambiente e camaradagem entre a maioria dos colegas,
com proveniências de todos os cantos de Portugal.
Depois de ter terminado o curso
(1984) com uma excelente média
decidiu ficar como docente no
DEC. O que o motivou? Houve
aqui alguma influência familiar?
Em 1984, Portugal era um país muito diferente do que é hoje. O país
começava a recuperar de um período de inflação elevada (30% ao ano,
viva o euro!) e não existia globalização tal como a conhecemos hoje. As
oportunidades eram fundamentalmente ao nível nacional, entre administração pública, diretor de obra,
gabinete de projeto ou docente do
ensino superior, sendo que esta opção era na época muito valorizada.
No meu caso, esta era também uma
opção natural por razões familiares,
mas é importante salientar que nes-

sa altura todos os melhores alunos
escolhiam esta opção.
Iniciou os seus trabalhos de investigação no Imperial College em Londres, onde concluiu o Mestrado em
"Structural Steel Design" (1986) e o
Doutoramento em “Structural Mechanics” (1989). Que memórias
guarda desse tempo?
Guardo uma memória muito positiva do meu mestrado já que o elenco
de disciplinas e a qualidade do curso
deu-me uma preparação excecional
em matérias que não haviam sido
abordadas no meu curso na UC. Assim, o mestrado constituiu uma mais
valia pessoal enorme. Quanto ao
doutoramento, tenho sentimentos
divididos. No meu imaginário, pensava que ia descobrir qualquer coisa
que iria mudar o mundo. Infelizmente, verifiquei que a realidade é mais
terra a terra e que tinha realizado
apenas um trabalho competente
que me deu boas bases para a minha carreira profissional.

Finalmente, devo salientar o quão
enriquecedor foi sair da minha terra
e viver durante 3 anos numa grande
cidade, exposto a outras formas de
olhar o mundo e interagir socialmente. Guardo ainda uma boa memória de um torneio de basquetebol
que organizei no Imperial College e
que a minha equipa de All Stars internacionais (seis nacionalidades
diferentes de quatro continentes)
ganhou com grande merecimento.
Pode fazer-nos um breve retrato da
sua vida profissional desde que terminou a sua formação académica?
Como se chega a Doutor Honoris
Causa?
Olhando retrospetivamente para a
minha carreira profissional desde o
meu doutoramento em março de
1989 quero em primeiro lugar testemunhar que foi um percurso com
muito trabalho, sem o qual o sucesso profissional é impossível. Destaco
também outra característica que
considero muito importante numa
carreira bem-sucedida: a disponibilidade para lutar por causas que contribuam para o coletivo, dando sem
estar preocupado em receber e sempre com paixão. Igualmente, e sem
qualquer hierarquização, uma constante preocupação com a injustiça e
o abuso de poder, procurando sempre atuar com grande coerência e
determinação.

constituíram o desafio do começar
do zero. Em princípios de 1989, fui
o sétimo docente doutorado (exequo!) do DEC, num departamento
que apenas lecionava a licenciatura
em Engenharia Civil, que não tinha
laboratórios experimentais e onde a
investigação científica era incipiente,
já que todo o corpo docente desenvolvia os seus mestrados ou doutoramento fora da UC, com orientadores externos à UC. Para um jovem
com 26 anos sem experiência ficar à
solta e sem enquadramento foi uma
faca de dois gumes, com aspetos
positivos e negativos. Confesso que
me questionei nessa altura se conseguiria obter satisfação profissional
nesse contexto! Aproveito para confessar que em 1989 cheguei mesmo
a fazer candidaturas espontâneas a
dois grandes grupos empresariais
portugueses (penso que muito pouca gente sabe disto). Assinalo que
um deles nem me respondeu enquanto que o outro enviou um administrador de topo para falar comigo que basicamente me transmitiu
que, se eu estivesse interessado, me
contratariam exatamente com as
mesmas condições que me teriam
oferecido em 1984, como Diretor de
Obra!
Assim sendo, como alternativa, decidi tentar uma experiência empresarial, tendo criado em 1989 com alguns ex-alunos aquilo que hoje em

dia se chamaria uma “spin-off” mas
que na altura era apenas um gabinete de projetos de engenharia e uma
“software house” para produção de
programas informáticos para engenharia civil. Esta iniciativa, muito
enriquecedora do ponto de vista
profissional, ensinou-me muita coisa, com boas e más experiências, e
tornou-me consciente das vantagens
da multidisciplinaridade, hoje em dia
tão na moda.
No DEC, tendo percebido de imediato a necessidade de o tornar um polo de investigação científica, criei o
primeiro curso de mestrado préBolonha do DEC (Mestrado em Engenharia Civil: Estruturas), em 1990,
o qual permitiu que as dissertações
de mestrado dos docentes do DEC
na altura assistentes estagiários pudessem desenvolver atividades de
investigação no DEC em vez de alimentar com mão-de-obra gratuita
as outras universidades portuguesas. Assinalo que a primeira tese de
mestrado concluída no DEC ocorreu
em 1995. Este marco permitiu finalmente iniciar a orientação de teses
de doutoramento, a primeira das
quais veio a ser concluída em 2000.
Na primeira metade desse período,
também a intervenção na gestão
departamental foi muito intensa,
com alterações contínuas da organização do DEC.

Em segundo lugar, ao longo dos quase 30 anos que decorreram desde
1988, altura em que regressei de
Londres com a minha tese de doutoramento submetida, identifico 3 períodos distintos na minha carreira
que ilustro com uma analogia com o
desenvolvimento de um incêndio
natural na figura ao lado.

Período 1989-1999:
Aprendizagem

Ignição

=

Estes 10 anos iniciais da minha carreira profissional pós-doutorado
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“

Cedo percebi que a ligação com a indústria
era um pilar essencial
para desenvolver um
grupo de excelência,
pelo que fui membro
fundador da cmm.

”

Agregação,
2000

Do ponto de vista das atividades de
extensão universitária, desempenhei
várias funções no contexto do rejuvenescimento e modernização da Ordem dos Engenheiros que ocorreu a
partir de 1992.
Finalmente, de 1991 a 1999, fui Professor Convidado na Universidade da
Beira Interior, tendo sido responsável
por diversas disciplinas da Licenciatura em Engenharia Civil. Esta experiência foi muito enriquecedora do
ponto de vista pessoal, pelas pessoas
(colegas e alunos) que conheci, entre
as quais não posso deixar de destacar
o Prof. Ryszard Kowalczyk.
Do ponto de vista científico, assinalo
como grande marco deste período a
definição da área de ligações metálicas como o grande objetivo de investigação. De facto, após regressar
de Londres com um doutoramento

Júri de Agregação, 2000

em estabilidade de painéis sanduiche, tinha a convicção que não havia
nada de muito relevante a acrescentar ao que já havia conseguido. Tinha
principalmente a impressão instintiva
que, nessa altura e em Portugal, o
âmbito de continuar a desenvolver
trabalho de investigação em painéis
sanduiche era demasiado estreito
para conduzir a resultados novos interessantes. Foi aqui que a falta de
enquadramento numa estratégia de
investigação do DEC que não existia e
por colegas mais experientes foi determinante. Apesar de ter produzido
alguns resultados publicados em conferências internacionais, nunca achei
que tinham qualidade para merecer
publicação em revistas. Curiosamente, motivado por um colega inglês,
repesquei um desses trabalhos em
2005 que publiquei com sucesso e à
primeira no Journal of Applied Me-

chanics! Regressando ao tópico de
ligações metálicas, a minha participação na rede temática COST-C1, de
finais de 1992 a 1998 foi determinante para uma internacionalização da
minha carreira, a identificação dos
problemas relevantes nesse domínio
e o estabelecimento de uma rede de
colaboração para investigação em
construção metálica e mista. Identifico os seguintes tópicos como as contribuições mais relevantes desse período: ductilidade de ligações e comportamento ao fogo de ligações. Cedo percebi que a ligação com a indústria era um pilar essencial para desenvolver um grupo de excelência,
pelo que fui membro fundador da
cmm – Associação Portuguesa de
Construção Metálica e Mista, criada
em 1997.
Este período concluiu-se com a minha promoção a professor associado
em 1999.
Período 1999-2006: “Flashover” =
Consolidação

Reunião do Projeto Europeu “Feasibility study
of active suport railway track”, 1995-1998
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Este período praticamente iniciou-se
com a obtenção do grau de Agregado
pela Universidade Técnica de Lisboa,
em 2000. Em finais de 2003 fui promovido a professor catedrático no
DEC. Identifico os 4 marcos seguintes
que permitiram a consolidação da
minha carreira: (i) organização do 2º
Encontro Nacional de Construção
Metálica e Mista em Novembro de
1999 no DEC, o qual praticamente
inaugurou o edifício do DEC no pólo 2
da Universidade; ii) a organização em

EUROSTEEL, 2002

Setembro de 2002 em Coimbra da 3ª
Conferência Europeia de Estruturas
Metálicas (Eurosteel’2002); (iii) a criação do curso de mestrado avançado
em Construção Metálica e Mista, que
se iniciou em setembro de 2005; (iv)
a participação como membro efetivo
dos comitês técnicos 8 – Estabilidade
e 10 – Ligações do ECCS a partir de
1999.
Do ponto de vista científico, considero que este período ficou marcado
pela publicação de alguns artigos que
se mantêm ainda hoje em dia no topo das minhas contribuições com
maior número de citações (7 no top
10), todas enquadradas no tópico de
ligações metálicas e mistas, bem como pela orientação regular de alunos
de doutoramento, atingindo uma
taxa de teses orientadas concluídas
nesse período de 0.5/ano e pelo lançamento da temática da sustentabilidade das estruturas a nível europeu.

missão Científica do DEC de 2003 a
2006, Vice-Presidente do Conselho
Diretivo da FCTUC de 2004 a 2008,
Vice-Presidente do Conselho Científico da FCTUC de 2004 a 2005, Membro do Conselho Científico da FCTUC
de 2003 a 2006, Membro da Assembleia de Representantes da FCTUC de
2002 a 2009, Membro da Assembleia
de Representantes da UC de 2002 a
2008 e Membro do Senado da UC de
2006 a 2008. No âmbito das minhas
responsabilidades de gestão do DEC,
fui responsável pela criação da ACIV
– Associação para o Desenvolvimento da Engenharia Civil em 2001, tendo sido o seu primeiro Presidente de
2001 a 2003, iniciativa esta que constituiu um desenvolvimento estratégico essencial para o DEC.

dos docentes de carreira do DEC, o
que permitiu as promoções de colegas do DEC que se vieram a concretizar durante a década de 2000-2010.
No DEC, fui ainda responsável pela
adequação das licenciaturas em Engenharia Civil e Engenharia do Ambiente a mestrados integrados no contexto do processo de Bolonha.
Ao nível da FCTUC, em 2001, fui responsável pela candidatura da lista
para o Conselho Diretivo que ganhou
as eleições em finais de 2001, liderada pelo saudoso Prof. Lélio Quaresma Lobo e que encetou uma série de
mudanças estruturais no funcionamento da FCTUC com uma visão que
ainda se mantém atualmente.
Período 2006 – presente: “Full development” = Excelência

Fui ainda responsável pelo reformulação dos lugares do quadro do DEC Considero que este período se iniciou
(professores catedráticos e associa- com o projeto Europeu RFCS
dos), desbloqueando as progressões HISTWIN em 2006.

Finalmente, durante este período
passei também a dedicar bastante
tempo e esforço a tarefas de gestão
universitária, tendo sido Presidente
do DEC de 2001 a 2003 e novamente
de 2005 a 2007, Presidente da Co-

Reunião do curso 79 - 84 - 25 anos
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HISTWIN em 2006. Destaco os seguintes aspetos: (i) criação de uma
unidade de investigação de raiz, ISISE – Institute for Sustainability and
Innovation in Structural Engineering,
em 2007, como uma joint-venture
entre a Universidade de Coimbra e a
Universidade do Minho que reuniu
os docentes de engenharia de estruturas do DEC e da UM que partilhavam uma visão comum sobre investigação científica e transferência de
conhecimento, a qual veio a ser avaliada em 2008 com VERY GOOD e
novamente em 2014 com EXCELLENT e que congrega hoje em dia
cerca de 28% dos docentes de carreira do DEC das áreas de engenharia de estruturas, ciências das construções e geotecnia, sendo uma referência de excelência a nível internacional. Assinalo como dado avulso, por ser muito recente, que o ISI-

Rio de Janeiro, 2010

SE ganhou 33% de todos os projetos
candidatados na área de Engenharia
Civil no recente concurso nacional
promovido pela FCT/COMPETE (02/
SAICT/2017); (ii) coordenação e/ou
participação em 57 projetos de investigação internacionais (35) e nacionais (22) com financiamento comunitário ou nacional em regime competitivo, totalizando 61.8 M€ de orçamento global e 15.1 M€ de orçamento para o seu centro de investigação desde 2005 e 10 redes temáticas internacionais; (iii) participação
intensa na atividade de gestão da
ECCS – European Convention for
Constructional Steelwork de 2005 a
2013, sendo membro do seu Conselho de Administração desde 2005,
Presidente de 2011 a 2013 e desempenhado o cargo executivo de Presidente do TMB – Technical Management Board de 2007 a 2013. Neste

contexto, fui responsável pela gestão dos Comitês Técnicos do ECCS
que reúnem cerca de 400 especialistas em construção metálica e que
são responsáveis pelo desenvolvimento de toda a atividade prénormativa europeia deste setor e
pela atividade técnica editorial da
ECCS, a qual constitui uma referência e nível mundial e da qual destaco
a iniciativa de publicação dos ECCS
Eurocode Design Manuals; (iv) Presidente do Conselho de Administração
da cmm – Associação Portuguesa de
Construção Metálica e Mista, desde
2005; (v) criação do Programa Doutoral em Construção Metálica e Mista em 2009; (vi) Mestrado Europeu
Erasmus Mundus SUSCOS - Sustainable constructions under natural
hazards and catastrophic events;
(vii) desenvolvimento de conceito
modular COOLHAVEN e respetiva
patente internacional, bem como
criação de empresa spin-off; (viii)
criação de uma plataforma tecnológica dedicada à segurança contra
incêndios - FIRELAB.
Do ponto de vista científico, considero que este período espelha o reconhecimento internacional nos tópicos em que considero que tenho
produzido contribuições interessantes, tal como descrevo mais pormenorizadamente no quadro anexo:
Estabilidade estrutural de elementos, componentes ou sistemas metálicos, Análise e dimensionamento
de ligações metálicas e mistas e Sustentabilidade, “life-time engineering”, monitorização e manutenção.
Com o interregno do período 2008 a
2013, continuei a dedicar tempo e
esforço à gestão universitária, tendo
sido Diretor do DEC de 2013 a 2015,
Membro eleito da Comissão Científica do DEC de 2009 a 2019, Membro
eleito do Conselho Científico da
FCTUC de 2013 a 2019 e Membro
eleito do Conselho Geral da UC a
partir de Dezembro de 2016.

SUSCOS, 2014
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Prémio Personalidade do Ano
Journal Construction, 2013

Reunião Anual do ECCS
Hosting the Award ceremony
Lisboa, 2012

Membro da Academia da Engenharia, 2015

Grau de Doutor Honoris Causa , Liège, 2018

Capa de Revista
Keynote Speaker, 2013

Keynote Speaker, Roménia, 2015

“

na minha escala de valores, a distinção representa um reconhecimento independente e não solicitado da excelência de um percurso
profissional que é atribuído a um
número muito reduzido de pessoas.
Esta distinção aumenta ainda mais
a minha motivação para tentar
chegar mais longe...

”
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Finalmente, a minha carreira profissional culminou este ano com o
Doutoramento Honoris Causa atribuído pela Universidade de Liège.

Período futuro a partir de data incerta: “Decay” = Resiliência
A beleza da vida está precisamente
aqui. O futuro é desconhecido e pode ser sempre uma surpresa. Amo a
vida e lutarei continuamente para
que o “Decay” aconteça o mais tarde possível...
O que sentiu, qual foi a sua reação
quando recebeu a notícia de que
tinha sido escolhido para receber o
grau de Doutor Honoris Causa pela
Universidade de Liège?
Em primeiro lugar, foi uma total surpresa a atribuição do doutoramento
Honoris Causa. Por vezes, sabemos
que existe a intenção de nos atribuírem um determinado prémio ou distinção, embora tal possa não se concretizar. Tal não aconteceu neste
caso: recebo um e-mail com essa
informação, o que literalmente
“swept me off my feet”. Nesse momento senti-me muito emocionado!
Naturalmente que me encheu de
satisfação esta distinção pois, na

ISISE Day Out, 2017
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minha escala de valores, representa
um reconhecimento independente e
não solicitado da excelência de um
percurso profissional que é atribuído
a um número muito reduzido de
pessoas. Esta distinção aumenta ainda mais a minha motivação para
tentar chegar mais longe. Não posso
deixar de associar a esta distinção
pessoal todos os companheiros de
trabalho que comigo trabalham no
dia a dia, alguns já há muitos anos, e
sem os quais tal não teria sido possível.

çam um esforço para dominar as
ferramentas que os estudantes têm
de aprender e utilizar proficientemente (estou a falar de “softwares”
comerciais de análise e dimensionamento estrutural, sistemas de informação geográfica, ferramentas de
programação, etc.). É ainda essencial
que os docentes sejam continuamente confrontados e interiorizem
os desafios da realidade profissional.
Claro que não é fácil implementar
soluções para este problema pois a
verdadeira experiência só se conseComo vê atualmente o ensino da gue trabalhando em contexto empresarial, com a inerente responsaEngenharia Civil em Portugal e em
bilização. O enquadramento atual da
especial no DEC? Como o compara
carreira docente universitária não
com o que conhece lá fora?
permite ultrapassar este problema,
Olhando apenas para a meia dúzia pela obsessão bibliométrica e, funde escolas de referência em Portu- damentalmente, pela consequente
gal, todas dotadas de um corpo do- implementação simplista e superficicente altamente qualificado (100% al da avaliação de desempenho dos
de doutorados), considero que al- docentes pelos responsáveis pela
guns docentes não fizeram o esforço gestão universitária, associada a
de se atualizar devidamente, refugi- uma prática de gestão que negligenando-se em ensinar com base naqui- cia os objetivos estratégicos e apelo que aprenderam nas suas licencia- nas privilegia os aspetos orçamenturas ou mestrados integrados. tais de forma cega e normalmente
Olhando para o DEC em particular, demagógica. Penso que este é um
considero essencial que todos os assunto em que deveria haver uma
docentes (nos quais me incluo) fa- reflexão aprofundado.

ISISE Jantar de Natal, Concurso, 2015

No contexto internacional, estamos
claramente acima da média europeia
em termos de ensino. Esta afirmação
é facilmente comprovada pelo sucesso profissional dos nossos diplomados que abraçam uma carreira profissional no estrangeiro, bem como o
mais recente sucesso na captação de
alunos brasileiros para os nossos cursos especializados. No entanto, o
nosso sucesso poderia ser maior se a
UC tivesse uma estratégia para o ensino e a investigação, tema sobre o
qual não me vou alongar pois daria
para uma nova entrevista!
Como é lá fora a aceitação/
reputação dos nossos formandos (ex
-alunos)?
As estatísticas mostram que o grau
de empregabilidade dos nossos diplomados é muito elevada. Isto continuou a verificar-se mesmo durante o
recente período de crise. Repetindo o
que já respondi na pergunta anterior,
o sucesso profissional dos nossos
diplomados no estrangeiro é assinalável. Considero, no entanto, que é
necessário combater alguma visão
provinciana que possa estar a ser
incutida aos nossos alunos e que decorre da falta de mecanismos de atualização que motivem os docentes a
acompanhar a evolução da sociedade
e do setor. Neste contexto, considero
muito interessante uma recente iniciativa do Diretor do DEC, Prof. Luís
Godinho, em promover visitas de
estudo exclusivamente dedicadas aos
docentes.

Quais lhe parecem ser as vantagens
e/ou desvantagens competitivas do
curso de Engenharia Civil no DEC
comparativamente com as outras
universidades nacionais e internacionais? Qual é a imagem da Universidade de Coimbra e do DEC no panorama universitário em Portugal e
no estrangeiro? Em que medida é a
Universidade de Coimbra afetada
pela centralização excessiva em Portugal?

volta, suscitando comentários simpáticos da sociedade em geral, mas não
motivando os jovens e as famílias
para a escolher como o destino da
sua formação universitária. Este status quo contrasta significativamente
com a realidade há trinta anos atrás
em que os estudantes oriundos de
fora da zona de Lisboa ou do Porto
escolhiam a Universidade de Coimbra
como primeira opção em pé de igualdade com Lisboa ou o Porto (vejam o
destino de estudantes madeirenses
O curso de Engenharia Civil forma ou açorianos que entram em primeiprofissionais com boa aceitação no ra escolha, por exemplo).
mercado, com uma preparação para
O curso de Engenharia Civil e a reso mercado de trabalho que se comtante oferta formativa gerida pelo
para favoravelmente com as congéDEC têm uma reputação alguns furos
neres nacionais ou internacionais.
acima da reputação média da UC,
Infelizmente, a excessiva centralizaapesar de alguns problemas estrutução do País em Lisboa tem tido um
rais de longo prazo que a Universidaresultado perverso que tem criado
de de Coimbra não tem a coragem de
concorrência desleal no mercado de
resolver. Note-se que sistematicatrabalho na procura do primeiro emmente, desde que existem indicadoprego sempre que o empregador esres (aproximadamente desde há cintá sediado em Lisboa. Isto é particuco anos) o DEC ocupa uma posição de
larmente gritante quando o empretopo na investigação científica em
gador pertence ao setor empresarial
comparação com as restantes escolas
do Estado.
(veja-se o recente ranking de Xangai),
A imagem da Universidade de Coim- isto apesar de se debater diariamenbra é bastante positiva a nível inter- te com a ineficiência das estruturas
nacional, em particular no Brasil. A centrais de gestão da Universidade
nível nacional, fruto da decadência de Coimbra. Não quero, no entanto,
da cidade de Coimbra não goza da deixar de afirmar de forma otimista
mesma reputação, o que em termos que penso que ainda existem condipráticos desvaloriza muito a sua ca- ções para embarcar num período de
pacidade de captação de estudantes prosperidade para o DEC!
portugueses. A Universidade de CoA minha colaboração com a Universiimbra persiste como uma recordação
dade da Beira Interior na década de
nostálgica de um passado que não
1990 permitiu-me ainda tomar consDEC Noticias | 2º Trimestre 2018 | 44

muito, alterando a forma como valorizam o desempenho dos seus docentes e, consequentemente, a atitude
de muitos docentes.
Como vê atualmente o nosso país, a
Engenharia Civil tem futuro? Que
recomendações daria aos nossos
alunos com vista ao melhor aproveitamento da oferta formativa do DEC
para uma vida profissional futura de
maior sucesso?
Ensinando crianças da Escola João de Deus, 2017

ciência das perversidades da centralização. Coimbra, que dista em linha
reta 79 km da Covilhã, estava há quase 30 anos a duas horas e meia da
Covilhã, duas horas e meia essas que
se mantêm hoje, com praticamente
as mesmas acessibilidades que efetivamente impedem que a Região Centro atue como um núcleo económico
coeso. Em contrapartida, Lisboa, que
dista em linha reta 227 km da Covilhã, estava a mais de cinco horas de
distância, está já há mais de 10 anos
a duas horas e cinquenta e cinco minutos de distância, com vias rodoviárias confortáveis e muito mais seguras. É por isso muito caricato ouvir
falar hoje de descentralização, o que
só demonstra a falta de honestidade
e competência por parte dos nossos
políticos, supostamente os nossos
representantes.
Considera que o mercado nacional
valoriza devidamente a formação
académica avançada (Mestrados,
Doutoramentos)? O que poderão
fazer as universidades para melhorar
essa situação?
Um grau académico não é por si só
condição suficiente para o reconhecimento pelo mercado de trabalho. A
valorização dos graus académicos
tem necessariamente de estar associada ao desempenho e ambiente de
trabalho. Sendo este princípio válido
hoje em dia para qualquer profissão,
considero que o mercado de trabalho
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valoriza adequadamente a qualificação de Mestre e, progressivamente
valoriza cada vez mais os profissionais com doutoramento. Esta afirmação é facilmente suportada por estudos estatísticos que têm aparecido na
imprensa e que revelam que a remuneração média de diplomados com
mestrado é superior à dos diplomados com licenciatura.
No que diz respeito aos doutoramentos, começo por deixar as seguintes
estatísticas: mais de 50% dos doutorados do Programa Doutoral em
Construção Metálica e Mista que obtiveram o seu grau no quinquênio
2013-2017 estão a trabalhar em empresas. Embora sem dados estatísticos objetivos e apenas de forma casuística, verifico o mesmo com alguns
doutorados de outros cursos, imediatamente recrutados para trabalhar
em gestoras de aeroportos, cadeias
de logística ou na indústria aeroespacial. Em contrapartida, vejo também
em Portugal muitas escolas que produzem doutoramentos apenas com o
objetivo de produzir “papers” para os
seus orientadores, o que resulta muitas vezes em profissionais com uma
formação desequilibrada, que têm
depois muita dificuldade em entrar
no mercado de trabalho pois medem
a sua competência apenas pela capacidade em publicar “papers” e não na
geração de valor para os seus empregadores. É precisamente neste aspeto que considero que as universidades portuguesas têm de melhorar

A Engenharia Civil é uma das grandes
áreas de intervenção da sociedade e
constitui um dos pilares do seu desenvolvimento sustentável. Os desafios societais atuais, tais como os
efeitos das alterações climáticas, a
segurança, a qualidade de vida, entre outros, estão intrinsecamente
ligados e dependem das contribuições da Engenharia Civil. Como será
possível viver em Marte sem o contributo decisivo da Engenharia Civil? Ou
limpar os oceanos? Ou adaptarmonos aos efeitos das alterações climáticas, em particular à irreversível subida do nível da água do mar que vai
inundar zonas costeiras densamente
povoadas nos próximos 50 anos?
No entanto, estas preocupações não
estão a ser devidamente enquadradas no DEC, da mesma forma que a
sociedade em geral (a reboque agora
de Trump) continua a ignorar a realidade e a caminhar alegremente para
o abismo. Considero essencial que o
DEC assuma a responsabilidade de
liderar uma consciência coletiva que
tem de pôr estes problemas na primeira linha das prioridades sociais,
substituindo nesse “ranking” a futilidade do futebol que atua como anestesia e mecanismo de desresponsabilização coletiva. Os valores da honestidade, ética e uma intolerância
completa para com a corrupção devem também ser uma bandeira dos
profissionais de Engenharia Civil,
fazendo parte integrante da missão
da carreira universitária.
Como em qualquer profissão, os alu-

depois, continuo com motivação
crescente para fazer mais e melhor, e espero que possa motivar
outros para encararem com coragem e otimismo os obstáculos que
a vida nos coloca continuamente
E que conselhos daria aos jo- no caminho.

nos do DEC devem encarar o
curso com paixão e ser exigentes com a formação que lhes é
ministrada. Este é na minha
opinião o segredo do sucesso.

vens docentes, ainda em início
de carreira, para um percurso Qual foi a pior e a melhor decisão que tomou na vida?
académico de excelência?
Trabalhar com paixão e humildade.
Trabalhar em equipa. Ter como
meta aprender todos os dias qualquer coisa de novo. Tentar continuamente extrair ensinamentos do
que nos rodeia. Usar o mundo como referencial e não apenas a sua
quintinha. Cumprir as metas e os
objetivos coletivos. Não se acomodar nunca. Não ter medo de arriscar e de defender os seus pontos
de vista. Ter autoconfiança. Nunca
se contentar em analisar as questões e os problemas superficialmente.

Encaro todas as decisões que tomei na minha vida como uma
aprendizagem contínua. Assim
sendo, não registo a pior ou a melhor decisão da minha vida, mas
sim experiências que me permitiram ser mais eficiente, mais justo
e, em última análise, mais feliz,
procurando sempre aprender com
o passado e com o que me rodeia.

Tem algum hobby? Sendo um
hobby, por princípio, uma atividade de caracter pessoal, em
que medida o relaciona com a
atividade profissional? quão
sério o leva e quanto tempo
Tem algum episódio marcante
lhe dispensa?
na sua vida que queira partiSempre gostei muito de desporto e
lhar connosco?
Em 2008 foi-me detetado cancro
do pulmão em estádio 2, com uma
probabilidade de sobrevivência a
cinco anos de 70%. Esta experiência marcou-me naturalmente de
forma muito profunda e ajudoume a tentar ser uma pessoa melhor, com maior tolerância para
com as falhas e os erros que todos
inevitavelmente cometemos. Tornou-me, curiosamente, uma pessoa mais forte. Por outro lado, a
perspectiva de um doente com
cancro, que só pode ser verdadeiramente compreendida por quem
o sente na primeira pessoa, crioume uma urgência de atingir objetivos, sempre numa lógica de curto
prazo, nunca planeando para lá
dos seis meses, o que por vezes
não é compreendido pelos meus
colegas que não podem perceber
esta vontade de concluir coisas em
tempo útil.

competição, quer com os outros
quer comigo próprio, tentando-me
superar continuamente. Gosto
particularmente de experimentar
todo o tipo de desportos, radicais
incluídos. Hoje em dia, apesar da
minha doença, vou religiosamente
ao ginásio cerca de 3 vezes por
semana desde 2008. Adoro música,
que ouço continuamente e que me
dá uma sensação de paz interior
muito grande. Trabalho ao som da
música desde muito novo. Gosto
muito de blues, embora seja muito
eclético no meu gosto musical.

Por volta de 2005, comecei a planear escrever alguns romances,
hobby que tenho cultivado de forma irregular, por vezes com períodos mais intensos, intercalados
com largos períodos de inatividade. Tenho um romance meio escrito, com mais de 200 páginas
escritas, que espero conseguir terminar um destes dias, para além
Este testemunho pode ser descon- de mais meia dúzia de maquetes
fortável para algumas pessoas, mas de outros romances apenas esboacima de tudo mostra que, 10 anos çados.

1991

Lulea, Suiça, -200C, 2015
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TÓPICOS COM RECONHECIMENTO INTERNACIONAL SIGNIFICATIVO
DO PONTO DE VISTA CIENTÍFICO
Tópico 1: Estabilidade estrutural de elementos, componentes ou sistemas metálicos

Contribuições significativas para o desenvolvimento de conhecimento teórico, implementação prática e transferência de
tecnológica, destacando-se os seguintes aspetos
Desenvolvimento e implementação de uma formulação teórica consistente
A maioria destes desenvolvimentos estão
para colunas, vigas e vigas-coluna com secção variável, suportada por ensairelacionados com projetos de investigação
os experimentais a escala real.
financiados (HILONG, SAFEBRICTILE, STROBE,
TAPERSTEEL, ULTIMATE PANEL e OUTProposta de uma metodologia detalhada para a avaliação probabilística da
BURST), os quais já resultaram em 5 teses de
segurança das regras de dimensionamento, baseada nos procedimentos gePhD e 10 teses de MSc, 5 livros, 36 artigos
rais do Anexo D da EN 1990, suportada por uma caracterização sistemática
em revistas indexadas no SCI, 122 artigos em
das variáveis de base relevantes, através da criação de uma base de dados
conferências e 5 palestras por convite. Estes
Europeia.
resultados tiveram impacto direto numa
Avaliação sistemática da segurança das regras de dimensionamento da EN
correção do Eurocódigo 3 e num Anexo novo
1993-1-1.
(E), o qual recomenda parâmetros estatístiExtensão em curso das regras de dimensionamento para aços de alta resiscos para as propriedades dos perfis metálitência, incluindo colunas com tirantes pré-esforçados.
cos
Desenvolvimentos inovadores para painéis curvos metálicos, conduzindo a
metodologias para o dimensionamento de painéis curvos reforçados e não
reforçados em pontes, estruturas offshore e aplicações navais.

Tópico 2: Análise e dimensionamento de ligações metálicas e mistas
Contribuições significativas para o desenvolvimento de metodologias baseadas no desempenho focadas na previsão do
comportamento de ligações sujeitas a ações arbitrárias, contemplando: (i) a ductilidade das ligações (1997-); (ii) o comportamento ao fogo de ligações (1998-); (iii) comportamento sísmico de ligações (1995-); (iv) comportamento semi-rígido de ligações de eixo fraco e ligações entre vigas I e colunas tubulares (1995-); (v) ligações sujeitas a momento fletor e esforço axial
(2001-); (vi) ligações mistas aço-betão (1995-); (vii) ligações com vigas de altura desigual; (viii) ligações sujeitas a impacto;
(ix) comportamento tridimensional de ligações metálicas.
Estes desenvolvimentos experimentais, numéricos e analíticos conduziram a:
Desenvolvimento e implementação de um macro-elemento
genérico 3D que simula o comportamento de um nó estrutural (incluindo todas as ligações) sujeito a ações estáticas
monótonicas e cíclicas.
Desenvolvimento de um modelo cíclico no contexto do método das componentes para a previsão do comportamento
de ligações sob ação sísmica.

A maioria destes desenvolvimentos foram atingidos através
de projetos financiados em regime competitivo
(COMDYNCOMPST, SJOINTSEXTEV, INFASO, ROBUSTFIRE, HSS
-SERF, COMPFIRE, FRAMEUP, INFASO+, EQUALJOINTS, FREEDAM, INNO3DJOINTS, EQUALJOINTS+, IMPACTFIRE,
3DJOINTS), os quais resultaram em 2 livros, 66 artigos em
revistas indexadas no SCI, 204 artigos publicados em atas de
conferências, 5 palestras por convite, 10 teses PhD e 21 teses
de MSc.

Tópico 3: Sustentabilidade, “life-time engineering”, monitorização e manutenção
Contribuição para a introdução dos princípios da sustentabilidade
no domínio da engenharia de estruturas ao propor uma rede Europeia em Sustentabilidade das Construções – uma abordagem integrada para “life-time structural engineering”, em 2005, a qual conduziu ao desenvolvimento de metodologias para a análise de ciclo
de vida de edifícios e pontes, incluindo a fase operacional dos edifícios, bem como o desenvolvimento de conceitos inovadores para
habitação modular baseados em industrialização.
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A maioria destes desenvolvimentos foram atingidos
através de projetos financiados em regime competitivo (COOLHAVEN, ECOSTEELPANEL, SBRI, SB_STEEL,
LVS3, MODCONS, OPTIBRI, SBRI+, PROLIFE)e a rede
temática COST C25, que conduziram a 2 livros, 23
artigos em revistas indexadas no SCI, 71 artigos publicados em atas de conferências, 3 palestras por convite,, 2 teses PhD, 8 teses de MSc e a criação de uma
empresa spin-off.

Fernando Eduardo Rodrigues Marques
Engenheiro Civil desde 1995, especialidade: Geotecnia

Atualmente: Professor Adjunto na Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(Brasil)
Porque escolheu a Engenharia Civil
e o DEC para estudar? Que memórias guarda desse tempo? Depois
de terminar os estudos, o DEC saiu
da sua vida?

uma referência sempre presente,
tanto a nível profissional, pelos
conhecimentos que obtive lá, como
pessoal, pelos amigos que fiz, enquanto estudante e também como
docente. Ainda mantenho laços de
Sempre gostei muito de matemátiamizade com colegas do DEC .
ca, mas não desejava seguir um ramo ligado unicamente a essa disci- De que forma o curso o preparou
plina. A construção civil era uma para o percurso profissional que
área que me agradava e na escola seguiu? Que memória lhe traz a
secundária que frequentei havia vida académica ?
uma área destinada à construção
civil e cursos técnico-profissionais. A formação académica do DEC é
Aí decidi seguir um curso de Desen- muito boa, o que me tem garantido
hador de Construção Civil. A opção um bom desempenho profissional
pela Licenciatura em Engenharia ao longo dos anos. O nível de
Civil foi natural ao final do ensino formação dos seus docentes é muito
alto e tenho plena certeza de que os
secundário.
conhecimentos que adquiri no DEC
A escolha do DEC acabou por ser me têm ajudado imenso ao longo de
resultado da influência de uma pro- toda a minha vida profissional e têm
fessora do ensino secundário que marcado a diferença. Excelentes
tinha estudado em Coimbra. Após a memórias. Eu tive o privilégio de
conclusão da Licenciatura continuei frequentar a Licenciatura ainda nas
no DEC como docente. Foi uma instalações do Pólo I da Univerligação que durou 18 anos, desde sidade. Apesar das limitadas in1990, ano em que iniciei os estudos, stalações físicas na altura, havia uma
até 2008, ano em que resolvi residir grande proximidade, quer com os
no estrangeiro. O DEC é para mim colegas do curso, bem como com os

colegas de outros cursos da FCTUC e
das restantes faculdades. Foram
tempos ótimos. A mudança para o
Pólo II, que ocorreu mais tarde,
quando eu já tinha concluído o Mestrado e era docente, trouxe melhorias nas instalações, mas na minha
opinião promoveu um maior afastamento entre as pessoas .
Há algum episódio marcante na
sua vida de estudante no DEC que
queira partilhar?
Durante o decorrer do curso o meu
pensamento, as minhas preocupações, era conseguir uma boa formação, concluir o curso rapidamente e
arranjar emprego. Acabei por no
último ano participar de um concurso para Monitor e fui escolhido para
o Laboratório de Geotecnia. Isso
acabou por fazer com que os meus
planos iniciais mudassem e fez com
que a minha vida profissional e pessoal acabasse por tomar um rumo
completamente diferente do que eu
tinha inicialmente pensado.
Porque e quando decidiu sair de
Portugal? Quais as maiores
dificuldades de teve de enfrentar,
tanto a nível pessoal como profissional?
Decidi sair de Portugal em 2008. Sou
casado com uma luso descendente,
filha de emigrantes portugueses radicados no Brasil há muitos anos, e
que desejava voltar para próximo da
família. Acabamos por decidir por
razões familiares fazer essa mudança. Em relação às dificuldades, do
ponto de vista pessoal foram relativamente pequenas, dada a relação
familiar.
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Do ponto de vista profissional, a maior dificuldade foi
conseguir o registro profissional junto do Conselho de
Engenharia, que regulamenta a profissão. Foi um processo muito demorado e burocrático, que felizmente hoje
em dia já está mais facilitado.
Pode fazer-nos um breve retrato da sua vida profissional
desde que acabou o curso? Como chegou a Professor
Adjunto na Universidade do Estado do Rio de Janeiro ?
Quando terminei a Licenciatura em Engenharia Civil no
DEC, já era Monitor no Laboratório de Geotecnia, onde
me mantive e frequentei o curso de Mestrado. Durante
o período do Mestrado passei no concurso para Assistente Estagiário do DEC. O meu percurso profissional inicial foi, portanto, académico, pois após a conclusão do
Mestrado passei a Assistente e dei continuidade na realização do Doutoramento.
Durante o Doutoramento tive uma experiência no Brasil,
pois o trabalho experimental para a a tese foi realizado
na Universidade de Brasília. Com a conclusão desse trabalho experimental voltei ao DEC, onde conclui o Doutoramento e passei a Professor Auxiliar. Dois anos após a
conclusão do Doutoramento ocorreu então a mudança
para o estrangeiro, mais concretamente para o Rio de
Janeiro.
Inicialmente exerci como Engenheiro de projetos numa
empresa construtora que também tinha um setor de
projeto. Fiquei nessa empresa durante cinco anos, após
os quais ingressei numa empresa de projetos e
acompanhamento técnico de obras de maior porte,
onde tive a oportunidade de estar envolvido em obras
de grande importância, como barragens, túneis e aeroportos. Após três anos nessa empresa e devido à crise
em que o Brasil tinha entrado, acabei por sair da empresa e ingressei novamente na vida académica,
Hoje, passados dois anos, sou Professor Adjunto na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e colaboro
também com uma empresa de projetos. Estou completando 10 anos de residência no Brasil e posso dizer
que, no geral, a experiência tem sido boa .

Cortina atirantada para estabilização de talude na faixa de dutos
Rio de Janeiro – Belo Horizonte (desenvolvi o projeto)

Estabilização de talude com solo reforçado na estrada RJ 152
(desenvolvi o projeto)

Como decorreu o processo de reconhecimento das
habilitações enquanto engenheiro, de modo que lhe
permitisse exercer a profissão sem limitações resultantes
da sua formação ter sido feita noutro país que não
aquele onde exerce a profissão?
O reconhecimento dos diplomas (Licenciatura, Mestrado
e Doutoramento) pela Universidade de Brasília foi ex- Túnel da BR-040 em Petrópolis / Rio de Janeiro (trabalhei como
tremamente simples e rápido dado o reconhecimento Supervisor da Equipe de Assistência Técnica de Obra)
que a FCTUC tem e o valor dos cursos.

“

Conseguir o registro profissional foi um processo muito demorado e burocrático, que felizmente hoje
em dia já está mais facilitado…
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que realiza. As dificuldades surgiram
com o registro profissional junto do
CREA/RJ (entidade correspondente
à Ordem dos Engenheiros). Aí, o
processo foi muito demorado
(quase 3 anos) e burocrático. A todo
o momento surgiam novas pendências e exigências de documentos.
Essa dificuldade, provavelmente
esteve ligada com a restrição que
existia no Brasil à entrada de profissionais estrangeiros.
O que pensa dos processos atuais
de reconhecimento ?
Atualmente existe um protocolo
assinado entre a Ordem dos Engenheiros e os Conselhos de Engenharia
Brasileiros, o qual veio facilitar esse
processo de registro profissional .

gal passe por um período de falta de Que conselhos daria aos atuais esprofissionais no mercado de tra- tudantes do DEC, face às atuais perbalho.
spetivas da futura vida profissional?
que áreas devem ser privilegiadas
Como compara o exercício da
na sua formação ?
profissão de engenheiro e a indústria da construção em Portugal O principal conselho é dedicarem-se
aos estudos para terem uma sólida
e no Brasil?
base de conhecimento, que no fuO exercício da profissão de engenturo lhes permitirá ter um bom desheiro, enquanto aplicação dos
empenho profissional. Sou da opinconhecimentos técnicos é semião de que um engenheiro deve ter
elhante. No entanto, o Brasil é um
uma boa formação geral, reforçada
país conhecido mundicalmente por
com um aprofundamento na área
problemas graves no que diz reespecífica com a qual mais se identispeito à corrupção, que afetam difica .
versas áreas, inclusive a construção
civil. Devido a isso, os aspectos téc- Há algum episódio marcante na
nicos acabam por ser colocados em sua vida profissional que queira parsegundo plano e prevalecem os in- tilhar?
teresses políticos e financeiros de
quem detém o poder .
No Brasil, tive algumas situações de

Como vê atualmente Portugal? A
Engenharia Civill tem futuro? Algo O que nos pode dizer sobre a aceit- estar envolvido em obras realizadas
comunidades
carentes
que necessite ser mudado? quais os ação/reputação dos engenheiros em
(localmente conhecidas como faveprincipais desafios que enfrentam formados no DEC ?
las). As condições de trabalho são
hoje as empresas portuguesas?
Até onde sei, a aceitação é boa. Di- extremamente difíceis, não só deviTenho acompanhado de forma versos colegas dos tempos do DEC do aos acessos, mas também devido
muito distante a situação em Portu- mantém até hoje cargos relevantes ao fato de serem locais extremagal. A crise económica abalou muito em diversas empresas que actuam mente perigosos e dominados por
“foras-da-lei”.
a Engenharia Civil, que levou a um no país e também no estrangeiro .
fluxo enorme de saída de pessoas
de Portugal, mas com a retomada
do crescimento económico, o moO principal conselho (aos atuais estudantes) é dedicarem-se aos
vimento em sentido contrário já
está ocorrendo. Acredito que com o
estudos para terem uma sólida base de conhecimento, que no fuêxodo que ocorreu nos últimos anos
turo lhes permitirá ter um bom desempenho profissional
dos cursos de Engenharia Civil / Ambiente, num futuro próximo Portu-

“

”

Obras de ampliação do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro
(novo terminal de passageiros e pátio (trabalhei na equipa de projeto e na equipa de Assistência Técnica de Obra)

Estabilização de talude na Usina Hidroelétrica de Sinop – Mato
Grosso do Sul (colaborei com a equipa que desenvolveu o projeto
de estabilização do talude rompido durante a construção)
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Roberto da Silva Morgado
Engenheiro Civil desde 2008, especialidade: Estruturas

Atualmente: Diretor de Obra na empresa PETIT (Filial de Edificação da VINCI
CONSTRUCTION FRANCE) , em Paris
Porque escolheu a Engenharia Civil Que preocupações lhe suscitavam, prisão, projetos que variam entre os
e o DEC para estudar? Que memó- na sua época de estudante, o curso 30M€ e os 130M€. Tem sido uma
experiencia muito enriquecedora.
rias guarda desse tempo?
e a Universidade?
Como decorreu o processo de reconhecimento das habilitações enquanto engenheiro, de modo que
lhe permitisse exercer a profissão
sem limitações resultantes da sua
formação ter sido feita noutro país
Porque e quando decidiu sair de
que não a França?
Portugal? Quais as maiores dificuldades de teve de enfrentar, tanto a
Foi bastante fácil. Em França, existe
nível pessoal como profissional?
uma entidade do Ministério da EduResolvi sair em finais de 2011. Tinha cação, chamada ENIC NARIC que
3 anos de experiência, e não sentia trata das equivalências de cursos.
De que forma o curso de Engenha- estabilidade profissional. Existiam Não tive problemas com isso.
ria Civil o preparou para o percurso muitos contratos a recibos verdes, O que pensa dos processos atuais
profissional que seguiu? Que me- de curto prazo, mas não me davam de reconhecimento?
garantia nenhuma para o futuro.
mória lhe traz a vida académica?
Creio que estamos atrasados nesse
Sentia que se continuasse em Portuprocesso na União Europeia. Já deHoje posso dizer que o curso de Engal teria de ficar a viver em casa dos
veríamos ter um diploma universal
genharia Civil no DEC é exigente e
meus pais até aos 40 anos.
europeu. Quando me comparo com
bem estruturado. Adquirimos bases
teóricas sólidas, bases importantes Pode fazer-nos um breve retrato da colegas franceses oriundos das mepara a nossa aprendizagem do futu- sua vida profissional desde que aca- lhores escolas de engenharia francesas, sinto que o nosso curso no DEC
ro. A vida académica, as tradições bou o curso?
tem muito valor e é muito compleajudam bastante para a integração
Comecei
em
2008
numa
empresa
de
to .
dos caloiros. Recordo-me do ótimo
fiscalização,
primeira
experiencia
espirito de camaradagem e de enComo vê atualmente Portugal? A
treajuda, dos copos entre os estu- enriquecedora. Passado 16 meses,
Engenharia Civil tem futuro? Algo
dantes. Sinto muitas saudades, mes- mudei para um major da estrutura
que necessite ser mudado? quais
metálica,
que
me
levou
a
trabalhar
mo!
uns meses em Marrocos e França. os principais desafios que enfrenO que destacaria, enquanto antigo Passados outros 16 meses voltei à tam hoje as empresas portuguesas?
estudante do DEC, na experiência primeira empresa. Não me sentia
seguro, e comecei a enviar o CV pa- Segundo dizem, Portugal têm hoje
no cargo que ocupa atualmente?
ra França. Às primeiras convocató- um dos melhores crescimentos ecoDestaco o reconhecimento da Unirias viajei para Paris, para umas en- nómicos da União Europeia. E atrai
versidade de Coimbra, mais conhetrevistas, até integrar a VINCI CONS- cada vez mais investidores, princicida do que Porto ou Lisboa pelos
TRUCTION. Trabalhei até agora co- palmente estrangeiros. A taxa de
seus costumes e tradições. Destacamo diretor de obra (com especiali- desemprego baixou bastante nos úlria também a qualidade do ensino, a
dade nas fachadas, impermeabilizavariedade das disciplinas, é um curções, estrutura metálica e serralhaJá deveríamos ter um diploma
so muito completo e enriquecedor.
ria) em grandes projetos de edifícios
universal europeu
de escritórios, hotéis e até numa
Escolhi Engenharia Civil pelo desafio
de qualquer projeto de construção,
desde a fase de conceção, passando
pela execução, estendendo-se até à
entrega da obra ao Cliente. O DEC,
pela proximidade com a minha cidade, POMBAL. Guardo muitas recordações fantásticas que jamais esquecerei, conheci amigos para a
vida. Sempre quando posso continuo a ir à sagrada Queima e ao jantar com os antigos alunos no DEC .

Recordo-me das épocas de exame,
passávamos muitas horas na biblioteca a estudar em grupo, aquele
espírito de entreajuda para tirar dúvidas, para arranjar apontamentos.

“
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timos anos, e já existe falta de
mão de obra qualificada, de
engenheiros. São sinais positivos para os que estão para acabar o curso. Para os que estão
fora de Portugal, resta saber a
que preço estão dispostos a
voltar? essa é a questão, vamos ver, mas temos de ser otimistas.
Como compara o exercício da
profissão de engenheiro e a
indústria da construção em
Portugal e em França?
Destaco duas grandes diferenças. A primeira para uma mesma tarefa, os meios empregues
em Portugal são bastantes reduzidos tanto a nível de meios
materiais, como de meios humanos. Em França, dá-se muita
importância à preparação de
obra, ao projeto, ao BIM
(Building Information Modeling) - modelação em 3D, ao
modus operandis, aos desenhos de compatibilização das
varias especialidades. Formase a mão de obra qualificada às
tarefas que se planeiam. Uma
vez que tudo está pensado,
começa-se a obra. Assim, em
fase de execução os erros são

“

minimizados e as horas de mão
de obra são otimizadas. Obviamente que, com este nível de
preparação, o tempo total
(preparação mais construção)
é menor do que o de uma qualquer obra em Portugal.
A segunda é o investimento na
segurança de uma obra. Em
caso de acidentes mortais as
multas às entidades patronais
são tão elevadas, que existe
uma real vontade de progredir
nesse especto, e dá-se muita
importância à integridade física
de cada um. Leva-se muito
tempo a preparar um Plano de
Segurança e Saúde (PSS), p.ex,
e a dar formação à mão de
obra qualificada. Por semana
faz-se uma sessão de 15 min,
sobre segurança.
O que nos pode dizer sobre a
aceitação/reputação dos engenheiros formados no DEC?

A reputação é muito boa, a
Universidade é muito reconhecida pela qualidade do seu ensino e pelas suas tradições.
Nesse aspeto, não pode mudar!

O episodio mais marcante, é o dia da receção da
obra de um cliente satisfeito

”

Que conselhos daria aos atuais perspetivas
da futura vida profissional?
Para não terem receio de se lançar para fora
de Portugal durante uns anos, se não se sentirem valorizados em Portugal. Paris é uma
cidade acolhedora, onde se pode ter grande
perspetiva de evolução. A cidade vai organizar os jogos olímpicos de 2024 e grandes
obras estão planeadas.
Há algum episódio marcante na sua vida
profissional que queira partilhar ?
O episodio mais marcante, é o dia da receção
da obra de um Cliente satisfeito. O orgulho
de chegar ao fim de mais uma etapa.
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Ina Vertommen
Engenheira do Ambiente desde 2009, especialidade: Território e Gestão do

Ambiente
Atualmente: investigadora na KWR Watercycle Research Institute, em Delft
Porque escolheu a Engenharia do
Ambiente e o DEC para estudar?
Que memórias guarda desse tempo? Depois de terminar os estudos,
o DEC saiu da sua vida?

tenho várias amizades no DEC com Que problemas ou preocupações
lhe suscitavam, na sua época de
quem vou mantendo contacto.
estudante no DEC, o curso e a UniPorque é que optou por prosseguir
versidade?
para doutoramento?
Preocupava-me o curso não ter a
Foi uma oportunidade que surgiu na qualidade e o reconhecimento (em
Escolhi Engenharia do Ambiente por
altura e foi um passo muito natural. Portugal) correspondente à minha
ser um curso abrangente e por sempre ter tido uma “paixão” por ques- De que forma o curso de Engenha- expectativa, e senti várias vezes que
tões ambientais. Além disso a mate- ria do Ambiente e toda a sua for- o MIEA era o irmão “menor” de Enmática era uma área forte minha, mação de base a preparou para o genharia Civil. Tive cadeiras em vários departamentos, dadas por dopelo que achei que um curso de en- percurso profissional que seguiu?
centes extremamente motivados
genharia seria uma boa opção para
nas suas áreas, mas senti muitas
O
curso
preparou-me
no
sentido
em
mim. A Universidade de Coimbra
atraiu-me por ser uma instituição que me ensinou a ter um raciocínio vezes que faltava um rumo, o querer
com prestígio e história. Após termi- estruturado e lógico, a interpretar -se distinguir, uma motivação forte
nar o mestrado o DEC ainda conti- um problema, e a saber procurar as ao curso. Fui aluna de Engenharia do
nuou na minha vida porque prosse- ferramentas que preciso para resol- Ambiente nos primeiros anos de
gui para o doutoramento em Enge- ver esse mesmo problema. Visto existência do curso, pelo que acredinharia Civil, na área de Hidráulica e que trabalho na área de distribuição to que agora talvez estas preocupaRecursos Hídricos. Acabei por sair de água, a cadeira respetiva que tive ções já não façam sentido.
“fisicamente” do DEC em 2013, mas no DEC deu-me as bases necessárias Pode fazer-nos um breve retrato da
continuo a trabalhar no doutora- para evoluir nessa área .
sua vida profissional desde que acamento, pelo que a ligação em parte
bou o curso? Como chegou a inse vai mantendo viva. Além disso
vestigadora na KWR? Qual a sua
atividade nessa empresa, e como se
relaciona com o seu percurso académico?
A Universidade de Coimbra atraiu-me por ser uma instituição

“

com prestígio e história.

”
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Após terminar o mestrado integrado, comecei o doutoramento no
DEC e após 3 anos emigrei para os
Países Baixos. Trabalhei alguns meses em casa no doutoramento, até
que surgiu a oportunidade de ir trabalhar para a KWR. Comecei por
trabalhar em projetos de investigação bastante diversificados (apesar
de serem todos na área de redes de
abastecimento de água), liderados
por colegas mais experientes. Entretanto já cresci bastante no meu cargo, e agora escrevo propostas e lidero vários projetos, focados em temas específicos como a variabilidade do consumo de água e o

dimensionamento e desenho de redes de abastecimento.
Sou também responsável por um grupo de trabalho
na área de modelação de redes em que participam
experts de empresas holandesas e belgas. O trabalho de investigação que realizo tem uma componente ligada à indústria, o que faz com que eu tenha um contacto muito próximo com as empresas
de abastecimento de água dos Países Baixos .
Como decorreu o processo de reconhecimento
das habilitações enquanto engenheiro, de modo
que lhe permitisse exercer a profissão sem limitações resultantes da sua formação ter sido feita noutro país que não a Holanda?
Os Países Baixos são um país muito fácil e simples a
nível burocrático. Basta apresentar um documento
de conclusão do curso e as minhas habilitações foram reconhecidas.
Foi mãe recentemente. Como tem sido conciliar as
tarefas familiares e profissionais? Considera que o
país onde reside reconhece e valoriza devidamente as jovens mães, nomeadamente quando comparado com Portugal?
Nos Países Baixos em geral é dado muito valor ao
equilíbrio entre a vida profissional e pessoal
(familiar). A minha entidade patronal é também
muito flexível e procura encontrar sempre boas
soluções para manter os empregados satisfeitos e
saudáveis (o que inclui as pessoas se sentirem felizes e terem o tempo necessário para a sua vida pessoal e familiar). Não é suposto trabalhar fora do
horário laboral e tanto a entidade patronal como os
colegas respeitam isso. Nesse sentido tem sido fácil
combinar as tarefas familiares e profissionais. Além
disso nos Países Baixos a licença de maternidade (e
paternidade) permite trabalhar menos nos primeiros anos após o nascimento de um filho.

“

Aqui, na Holanda...não é suposto trabalhar fora do horário laboral e tanto
a entidade patronal como os colegas respeitam isso.

No meu caso isso traduz-se em trabalhar 4 em vez de 5
dias por semana durante os primeiros 2,5 anos após o
nascimento da minha filha, o que tem sido fantástico.
Além do fim de semana, tenho um dia por semana só
com ela (e em que ela não vai à creche). A licença de
maternidade entra também em “vigor” 4 a 6 semanas
antes das 40 semanas de gravidez. Nessa altura (todas)
as grávidas são enviadas para casa para descansarem.
Claro que viver no estrangeiro traz também alguns de-

”

safios à vida familiar: os avós estão longe e não nos conseguem ajudar como o fariam se vivêssemos em Portugal. Quando a minha filha está doente por exemplo, ou
eu o meu marido temos de cancelar todos os nossos
compromissos, tirar um dia de férias e ficar com ela em
casa. Não há avós por perto para nos “acudirem” nestas
situações...
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Rafael José Abrantes Ferreira
Engenheiro Civil desde 2011, especialidade: Mecânica Estrutural

Atualmente: Project Manager na empresa Tetris Arquitectura SL, em Madrid
Porque escolheu a Engenharia Civil
e o DEC para estudar? Que memórias guarda desse tempo? Depois de
terminar os estudos, o DEC saiu da
sua vida?
Escolhi Engenharia Civil porque sempre foi o curso que tinha projetado
para a minha vida. É um curso muito
amplo e que nos permite desenvolver uma carreira profissional em diferentes sectores. O DEC foi escolhido por pertencer à Universidade de
Coimbra e, sendo natural da cidade,
desde o início que a única opção era
estudar em Coimbra.
A memória é de uma vida académica
muito intensa, desfrutada de todas
as maneiras, sempre com a dedicação necessária a cada coisa, estudos,
associativismo e ao lazer que este
percurso oferece.
Infelizmente o contacto com o DEC
já não pode ser o mesmo, mas logicamente que nunca será esquecido,
porque foi a “casa” que me preparou
para este longo percurso que é a

vida profissional .
De que forma o curso de Engenharia Civil o preparou para o percurso
profissional que seguiu? Que memória lhe traz a vida académica no
DEC?
O curso de engenharia civil no DEC é
um curso muito exigente, devido ao
seu conteúdo programático e logicamente aos professores que nele lecionam. Estes dois fatores obrigam a
uma aplicação constante e uniforme
dos alunos se assim querem obter o
sucesso. No final posso dizer com
todas as garantias que essa mesma
exigência se traduz numa boa preparação para iniciar uma vida profissional .

auto lição que o DEC e não só nos
oferece, é a gestão de recursos humanos. Penso que as skills para exercer esta função são adquiridas naturalmente, sendo que o DEC e os seus
Professores, na sua maioria, também
tem um papel muito importante .
Que problemas ou preocupações
lhe suscitavam, na sua época de
estudante no DEC, o curso e a Universidade?

É uma fase da nossa vida em que
existe uma transição de preocupações. Passamos naturalmente a estar
preocupados com o sucesso académico (exames), a começar também a
ter uma pequena reflexão do que irá
acontecer no final do curso. Ou seja,
O que destacaria, enquanto antigo a entrada no mercado de trabalho
estudante do DEC, na experiência começa também a estar nos nossas
preocupações, ainda por cima, tendo
no cargo que ocupa atualmente?
eu terminado o curso de Engenharia
Teoricamente, temos sempre de Civil em plena crise na construção.
aplicar muitos conhecimentos adquiridos ao longo do curso. Ainda assim, Porque e quando decidiu sair de
o qual destaco mais e esse é uma Portugal? Quais as maiores dificuldades de teve de enfrentar, tanto a
nível pessoal como profissional?
Decidi sair por questões pessoais. A
maior dificuldade é a própria entrada no mercado de trabalho. Mas depois de estar inserido nele, as coisas
já acontecem com maior naturalidade. Dificuldades a nível pessoal, apenas a mudança de cultura. Sendo
que ao final de alguns meses, depois
de já inserido nos costumes da sociedade, a convivência e o dia a dia já é
perfeitamente natural.
Pode fazer-nos um breve retrato da
sua vida profissional desde que
acabou o curso?

WeWork em Barcelona

55 | DEC Noticias | 2º Trimestre 2018

Sapientia, em Coimbra

Desde que acabei o curso tive 4 experiências profissionais: Engenheiro
Civil Fiscal na VHM (durante 4 anos),
Gestor de Projeto na construção do
Sapientia Boutique Hotel (durante
dois anos) para o cliente final, Business Manager (durante 1 ano) na
empresa JD7 Group já em Madrid e
faz dois meses que comecei esta
nova aventura como Project Manager na Tetris Arquitetura SL – España .

colegas de trabalho. Ainda assim, cimento é muito positivo em Portutemo que seja novamente uma fase gal como no estrangeiro. Fora de
passageira e que ao final de 2/3 Portugal e neste caso em particular
anos a crise apareça novamente. O em Espanha, a reputação da Univerque penso que deveria ser feito é o sidade de Coimbra continua a ser
reconhecimento e valorização das muito boa. Realizei duas formações
empresas com os seus trabalhado- na UC, Mestrado Integrado em Enres, neste caso com os Engenheiros genharia Civil no DEC e um MBA paCivis. As exigências e responsabilida- ra Executivos na Faculdade de Ecodes imputadas as nossas funções em nomia e o seu reconhecimento em
nada se enquadram com as condi- Espanha é muito bom, ainda pelo
ções oferecidas. Paralelamente a prestigio que a nossa universidade
esta questão, penso que a Ordem continua a ter.
deveria ter uma posição mais ativa e
defender de uma maneira
diferente os jovens Enge... foi-me sempre solicitado os certificanheiros Portugueses .

Como decorreu o processo de reconhecimento das habilitações enquanto engenheiro, de modo que
lhe permitisse exercer a profissão
sem limitações resultantes da sua
dos de habilitação e não existiu qualComo
compara
o
exercício
formação ter sido feita noutro país
quer problema de reconhecimento
da profissão de engenheique não Espanha?
ro e a indústria da construNas experiências que tive, foi-me ção em Portugal e em Espanha?
Que conselhos daria aos atuais essempre solicitado os certificados de
tudantes do DEC, face às atuais
habilitação e não existiu qualquer Neste momento penso que Espanha
perspetivas da futura vida profissioproblema de reconhecimento. Ainda e Portugal atravessam dois bons
assim, reconheço e sei da experien- momentos na nossa área. A diferen- nal?
cia de alguns colegas em outros paí- ça está na valorização do trabalha- Que tenham um percurso consistenses que tiveram uma maior dificul- dor pelas empresas. O que sinto on- te e que não se desleixem na quantide trabalho é que as nossas opiniões dade de anos que ficam a efetuar o
dade .
e preocupações são tidas em conta.
Como vê atualmente Portugal? A Para além disso, penso que o esfor- curso. Por outro lado, deixo um conselho fundamental do meu ponto de
Engenharia Civil tem futuro? Algo ço e dedicação tem, de um certo
vista para poder integrar e interagir
que necessite ser mudado? quais os ponto de vista, a sua recompensa.
no mundo profissional de outra maprincipais desafios que enfrentam
O que nos pode dizer sobre a acei- neira: sejam ativos e envolvam-se
hoje as empresas portuguesas?
tação/reputação dos engenheiros com vontade e espirito no associativismo. A conjugação destas duas
Portugal de momento passa por formados no DEC? ?
experiencias ao longo da vida acadéuma fase muito positiva, não só pelo
O
DEC
é
uma
excelente
escola
de
mica é fundamental para o inicio da
que leio e vejo nas noticias mas tamEngenheiros
e
esse
mesmo
reconhevida profissional.
bém pelo feedback que tenho de

“

”
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Isa Catarina Pereira
Engenheira Civil desde 2017, especialidade: Construções

Atualmente: Civil Engineer / QA (Quality Assurance) Supervisor na empresa
Galldris Co. Ltd., em Londres
De que forma o curso de Engenharia Civil a preparou para o percurso
profissional que seguiu? Que memória lhe traz a vida académica no
DEC?
O curso de Engenharia Civil preparou
-me para o meu percurso profissional na medida em que me deu as bases necessárias para continuar a
aprender. Quando estava a estudar
achava que nunca sabia tudo sobre
uma matéria ou para um exame e
que quando fosse trabalhar ninguém
me ia empregar porque tinha a sensação de que não sabia nada. O
mundo do trabalho mostrou-me que
estava errada. É verdade sim que
não sabemos tudo mas sabemos, ou
temos oportunidade de aprender,
muito. E nenhum empregador (falo
pela experiencia de Londres) está à
espera que saibamos tudo.
É inevitável não falar da praxe quando se fala da vida académica principalmente quando associada ao DEC
e a Coimbra. Sempre defendi, não a
praxe, mas quem me praxou porque
quem faz a praxe é quem praxa. A
esses, agradeço todos os bons momentos que recordo da minha vida
académica e também com alguns
desses longas foram as horas a estudar as vezes para resultados que não
eram os que se queriam .
O que destacaria, enquanto antigo
estudante do DEC, na experiência
no cargo que ocupa atualmente?

O curso de Engenharia Civil faz-nos
perceber um pouco de todas as áreas, umas que se aproximam mais das
minhas tarefas agora outras menos.
Contudo, são todas úteis porque de
alguma forma estão sempre ligadas.
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Mais do que isso, para além do
conhecimento científico e técnico,
há competências que se adquirem e
que são igualmente fundamentais.
Quando passamos horas a estudar,
planeamos o estudo, organizamos
apontamentos, pedimos informação
a colegas, esclarecemos duvidas com
professores, e mesmo ao definir um
método de estudo que é um sistema
que eu tive que criar para mim própria e que resultasse comigo, eu não
tinha ideia que esse espírito de sacrifício de noites a estudar que pareciam não ter fim, a entreajuda, a comunicação para nos fazermos entender, cumprir datas para entrega
de trabalhos entre tantas outras, me
ia ser tão útil.
Que problemas ou preocupações
lhe suscitavam, na sua época de
estudante no DEC, o curso e a Universidade?
Durante o meu tempo de estudante,
e talvez por ter entrado em 2010,
quando já se falava na crise e que

“

Engenharia Civil não tinha futuro, o
que mais me preocupava, para além,
claro, de querer ser bem sucedida no
curso, era o facto de não conseguir
encontrar emprego na área que
gostava da engenharia civil e como
fazer para que quando acabasse o
curso, isso não fosse um problema.
Porque e quando decidiu sair de
Portugal? Quais as maiores dificuldades de teve de enfrentar, tanto a
nível pessoal como profissional?
É uma pergunta difícil. Fazer uma
retrospetiva e tentar perceber quando foi o “clique”. Penso que foi antes
de ir de Erasmus. Eu comecei o meu
percurso académico em 2010/2011 e
em 2014/2015 fui um ano para a
Bélgica, contudo todo o processo
começou a ser tratado em
2013/2014. Nessa altura escolhi
(também por grande incentivo da
minha família) ir para a Bélgica já a
pensar nas competências que esta e
poderia trazer nomeadamente a Língua Francesa e o facto que poder

Um Engenheiro Civil aqui é muito respeitado a nível profissional comparado com a situação de Portugal

”

estudar numa excelente Universidade. Contudo não sei se surgiu primeiro a vontade fazer Erasmus a
pensar no futuro ou se já sabia que
queria trabalhar no estrangeiro e
por isso surgiu o Erasmus como preparação mus como preparação.
Chegar a uma cidade onde não se
conhece praticamente ninguém, não
se tem trabalho nem se sabe quando se vai arranjar e começa a surgir
a “papelada para tratar”, não é fácil,
confesso. A nível profissional, e no
meu caso que queria ir trabalhar
directamente em obra, foi necessário fazer um teste sobre Segurança e
Saúde uma vez que aqui é um assunto extremamente importante. Relativamente ao Curso de Engenharia
Civil no DEC, aqui é muito reconhecido e apreciado

foram propostos. Neste momento
desempenho funções na area da
direcção de obra mais concretamente da fiscalização e controlo de qualidade. Estas funções relacionam-se
diretamente com a especialização
que escolhi (Construções) e com o
tema da tese de mestrado que
desenvolvi. Para além disso, na área
da fiscalização é necessário colocar
em prática outros conhecimentos
adquiridos ao longo do curso

que isso se foi perdendo. Londres, e
falo só pela cidade de Londres por
ser a realidade que conheço, têm um
grande volume de obras a decorrer e
também por iniciar. E quando falamos de obras, falamos de obras com
orçamentos elevados, na ordem dos
milhões. Outra grande diferença é
que nesta indústria, qualquer pessoa
pode chegar a cargos de chefia, mesmo sem ter qualquer curso superior,
Como decorreu o processo de reco- sendo esta progressão o resultado do
nhecimento das habilitações en- seu trabalho .
quanto engenheiro, de modo que
lhe permitisse exercer a profissão
sem limitações resultantes da sua
O curso deu–me as bases
formação ter sido feita noutro país
necessárias para continuar a
que não aquele onde exerce a proaprender
fissão?

O processo de reconhecimento é
bastante simples. Podemos optar
por estar inscritos no ICE – Institution of Civil Engineers, tudo é tratado online e de forma bastante simples, clara e célere ou então podemos pedir a certificação da
tradução do nosso diploma através
Terminei o Curso em Fevereiro de do UK NARIC. Contudo, para concor2017 quando já estava a trabalhar rer a propostas de trabalho, o diplonum gabinete de projeto. Mesmo ma traduzido é o suficiente.
antes de terminar o curso, sensivelComo compara o exercício da profismente um ano antes comecei a concorrer a propostas de emprego no são de engenheiro e a indústria da
estrangeiro não mas obtive resposta construção em Portugal e no Reino
e em Outubro de 2017 vim para Lon- Unido?
dres sem trabalho para procurar Um Engenheiro Civil aqui é muito
estando cá. Comecei nesta empresa respeitado a nível profissional comcomo Document Controller e fui
parado com a situação de Portugal.
evoluindo com trabalho e com as
oportunidades e desafios que me Sei que já foi respeitado mas neste
momento, dada a conjuntura, penso
Pode fazer-nos um breve retrato da
sua vida profissional desde que
acabou o curso? Como chegou a
Civil Engineer / Quality Assurance
Supervisor? Qual a sua atividade na
Galldris Co.Ltd. e como se relaciona
com o seu percurso académico?
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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/
https://wcqr.info

23 a 25 julho 2018, Kingston, Ontario, Canadá

The Sixth International Symposium on LifeCycle Civil Engineering

www.queensu.ca/wdsa-ccwi2018

28 a 31 outubro 2018, Ghent, Bélgica

22 a 26 julho 2018, Lisboa
https://paginas.fe.up.pt/~irf/IRF2018/

www.ialcce2018.org/#/home
Betão Estrutural 2018
7 a 8 novembro 2019, LNEC, Lisboa
https://be2018.pt

ICTWS’18 - The Eighth International Conference on ThinWalled Structures

The 98th TRB Annual meeting

24 a 27 julho 2018, Lisboa

13 a 17 janeiro 2019, Washington, USA

asccs2018.webs.upv.es

www.trb.org/AnnualMeeting/
AnnualMeeting.aspx

2018 World Conference on Timber Engineering
20 a 23 agosto 2018, Seul, Coreia

Towards a Resilient Built Environment – Risk
and Asset Management

wcte2018.kr/home

27 a 29 março 2019, Guimarães

www.11icg-seoul.org

www.iabse.org/IABSE/Events/
Guimaraes_2019/IABSE/events/
Conferences_files/Guimaraes2019/
Home.aspx?hkey=1315ed96-28ce-4daf-9a0da99c5ebe1991

11th Int. Conf. on Urban Drainage Modelling

The 15th World Conf. on Transport Research

23 a 26 setembro 2018 – Palermo, Italia

26 a 31 maio 2019, Mumbai, India

www.udm2018.org

www.wctrs-conference.com/

3rd International Conference on Information Technologies in
Geo-Engineering (3rd ICITG 2019)

7th International Conference Bituminous Mixtures and Pavements

29 setembro a 2 outubro 2018, Guimarães, Portugal

12 a 14 Junho 2019

www.3rd-icitg2019.civil.uminho.pt

iconfbmp.civil.auth.gr/

fib Congress 2018 - Better-Smarter-Stronger

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

11th International Conference on Geosynthetics
16 a 21 setembro 2018, Seoul, Coreia

7 a 11 outubro 2018, Melbourn, Autrália
fibcongress2018.com
4th Int. Conf. Progress of Recycling in the Built Environment
11 a 12 outubro 2018, LNEC, Lisboa

www. recycle18.lnec.pt
3rd World Conference on Qalitative Research (WCQR 2018)
17 a 19 outubro 2018 – Lisboa, Portugal

3a 5 julho 2019, Bradford, UK
www.brad.ac.uk/research/rkt-centres/
icsas19/
XVII European Conference on Soil Mechanics
and Geotechnical Engineering
1a 6 setembro 2019 – Reykjavik, Islândia
www.ecsmge-2019.com

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

Científicos

IRF 2018 6th International Conference - INTEGRITYRELIABILITY-FAILURE

Outros Encontros

1st Int. Water Distribution Systems Analysis / Computing and
Control for the Water Industry Joint Conference

