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A licenciatura em Engenharia Civil foi criada pelo Decreto‐Lei 259/72 de 28 de Julho
de 1972, simultaneamente com outras engenharias da FCTUC. Muitas foram as per‐
sonalidades que contribuíram para a evolução e desenvolvimento do DEC ao longo
dos anos, desde a sua criação, trabalhando em conjunto com a comunidade acadé‐
mica em torno de um objec vo comum: o de criar um ensino de excelência!
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Para isso contribuiu decisivamente o empenho e o saber do Engenheiro Joaquim
Laginha Seraﬁm, um dos fundadores do DEC, falecido em 28 de novembro de 1994.

: Isabel Pinto e Ana Bastos
: Aldina San ago,

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

E

: Departamento de Enge‐

nharia Civil, FCTUC, Polo II, Rua Luis
Reis Santos, 3030‐788 Coimbra
decno cias@dec.uc.pt

Edição em papel ﬁnanciada pela ACIV
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24 anos após o seu desaparecimento, a Ordem dos Engenheiros atribuiu‐lhe a Meda‐
lha de Ouro a tulo póstumo, no âmbito das comemorações do “Dia Nacional do
Engenheiro” que decorreram no Porto no passado dia 24 de novembro. Este número
do DEC No cias dá par cular relevo a esse momento, onde o DEC se fez representar
por diversos colegas e amigos.
O DEC con nua a angariar um conjunto alargado de prémios e dis nções, fruto da
intensa e pro cua a vidade pedagógica e cien ﬁca desenvolvida pelo seu corpo do‐
cente, dando‐se neste número, par cular destaque às dis nções atribuídas a docen‐
tes do DEC, no âmbito das comemorações dos 246 anos da FCTUC.
Destaca‐se ainda a rúbrica “Visitas de estudo“, onde são apresentadas as múl plas
visitas organizadas durante o ﬁnal do ano de 2018.
Esperamos com este número do DECNo cias, con nuar a corresponder às expecta ‐
vas dos leitores e colaboradores, aproximando‐os e potenciando a disseminação do
conhecimento cien ﬁco/pedagógico aqui divulgado.
Reiteramos o convite para que con nuem a colaborar através do envio de informa‐
ções/no cias para decno cias@dec.uc.pt.

Medalha de Ouro
Professor Laginha Serafim
(a título póstumo)
A Ordem dos Engenheiros, no Dia Nacional do Engenheiro,
dia 24 de novembro, atribuiu a Medalha de Ouro, a tulo
póstumo, ao Prof. Joaquim Laginha Seraﬁm. Foi a primeira
vez que a OE atribuiu a medalha de ouro, a tulo póstumo.
Segundo as palavras do Bastonário, era uma dívida histórica
que devia ser paga, e que nunca é tarde para reparar os erros do passado. A medalha foi recebida pela sua ﬁlha, Engenheira Margarida Laginha.
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O Dia Nacional do Engenheiro,
decorreu no dia 24 de novembro,
na Fundação Engenheiro António
de Almeida, no Porto.
A Ordem dos Engenheiros (OE)
atribuiu a Medalha de Ouro, pela
primeira vez, a tulo póstumo, ao
Prof. Joaquim Laginha Seraﬁm,
pela mão da sua ﬁlha, Engenheira
Margarida Laginha. Segundo as
palavras do Bastonário, Enge‐
nheiro Carlos Mineiro Aires, era
uma dívida histórica que devia
ser paga, pelo que, dirigindo‐se
diretamente à ﬁlha, jus ﬁcou da
seguinte forma esta atribuição:
“Os engenheiros são pessoas
agradecidas, alguns dos nossos
pares se dis nguiram durante a
vida, e que, por uma razão ou por
outra, a sua Ordem proﬁssional
na altura não lhes prestou a devida homenagem e reconhecimento público. Foi entendimento do
atual Concelho Dire vo Nacional,
apesar da distância do tempo que

nos faz com que a presença sica
do nosso colega Laginha Seraﬁm,
nós temos uma dívida de gra dão … recordo-me que naquela
altura foi talvez o engenheiro a
nível internacional mais conhecido como barragista, toda a gente
sabe, que criou uma grande empresa, mais tarde em Portugal, e
portanto, esta era uma dívida
histórica, que devia ser paga, que
devíamos aos Portugueses, e que
devíamos a nós próprios. E nunca
é tarde para reparar os erros. Foi
um esquecimento! E é isso que
estamos a fazer, hoje, e espero
que sejamos acompanhados, por
todos, com o mesmo sen mento
de gra dão em relação ao seu
pai.”
Durante a sua intervenção, a ﬁ‐
lha, de forma emocionada, agra‐
deceu a homenagem: “… A homenagem que é hoje prestada a
Joaquim Laginha Seraﬁm, dá alto
sen do e dignidade proﬁssional
aos engenheiros portugueses.
Nome de grande importância que
dentro e fora de Portugal deu
fama e pres gio rela vamente às
conquistas cien ﬁcas e técnicas
no domínio da engenharia das
barragens e dos aproveitamentos
hidroelétricos,
nomeadamente
através da fundação da empresa
COBA, em 1962. A sua obra, foi
sem dúvida um paradigma de um
esforço individual em prol do esforço cole vo. Interessado, a vo
na análise e no empenhamento
dos problemas sociais e humanos, pronto conselheiro, Joaquim
Laginha Seraﬁm foi também para
os seus colegas, alunos e colaboradores, um amigo! O rasto que
transmi u pela sua paixão pelo
saber e pelo estudo, bem como
pela sua grandeza de ser corajoso, verdadeiro e honesto, deixanos muitas saudades...
Antes que termine permitam-me
Excelências e Sr. Bastonário que
exprima, invocando o meu pai, o
nosso agradecimento pela honra
que nos foi concedida em exaltar
a sua memória, 24 anos após a
sua morte. Muito obrigada!“
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Seguiu‐se a intervenção do Dr. Ricardo
Oliveira, enquanto colega, amigo e repre‐
sentante da COBA. A sua intervenção é
aqui reproduzida quase na totalidade: “É
com muita sa sfação, e é para mim uma
honra, associar-me, ao convite do Bastonário, para estar presente na homenagem da OE a Laginha Seraﬁm (LS). Par cipei já em várias homenagens, em sua
memória, já lá vão 24 anos, com destaque para as inicia vas da COBA, da Universidade de Coimbra e da Comissão Nacional Portuguesa das Grandes Barragens. Coube-me naturalmente, tal como
hoje, recordar e enfa zar a sua ação como inves gador, proje sta, empresário,
professor e homem do mundo. Por o ter
acompanhado em muitas dessas a vidades, nos cerca de 30 anos do nosso permanente convívio, e de ter assegurado a
presidência da COBA já após a sua saída,
bem como da saída dos seus sócios e dos
seus amigos fundadores também da empresa. LS, como digo, foi um dos fundadores da COBA em 1962, e foi sem dúvida
o principal impulsionador da empresa
durante os primeiros 25 anos da sua existência, durante os quais ele presidiu aos
seus des nos e à sua a vidade.

Conheci o LS em Janeiro de 1960 quando
então ingressei no LNEC, como assistente, e com ele aí privei até 1963, quando
da sua saída do laboratório, então, ele,
chefe do serviço de barragens. Apesar da
diferença de idades, criou-se entre nós,
desde logo, um clima de franca conivência de amizade nas tertúlias diárias que
em breves minutos animavam o início
dos nossos dias de trabalho. Foi justamente em razão desse relacionamento e
da amizade que em múl plas situações
fui cimentando também com o Eng. António Ferreira da Silveira, que o subs tui
na cheﬁa do serviço de barragens, fui por
eles convidado para, em acumulação ao
LNEC, colaborar regularmente na COBA,
na área da Geotecnia, nos ﬁnais de 68,
colaboração essa que se mantém e que
tem hoje 50 anos de idade. Com ele viajei
por todo o país e um pouco por todos os
con nentes, estudando locais de barragens, par cipando em reuniões com clientes privados e ins tucionais, contactando com o Banco Mundial, as Nações
Unidas, e outras ins tuições ﬁnanciadoras dos programas bilaterais, par cipando em simpósios e congressos internacionais, enﬁm, com ele aprendendo todas
estas vertentes da vida proﬁssional, ao

mesmo tempo que cimentávamos profunda amizade, numa base de respeito
mútuo e, pela minha parte, de grande
admiração das suas qualidades intelectuais e pessoais, que lhe permi am a penetração fácil em todas as ins tuições e o
acesso direto aos seus mais importantes
responsáveis.
LS foi inves gador dis nto, engenheiro
inspirado, professor brilhante, personalidade eminente. Teve uma carreira invulgar reconhecida em Portugal e mais ainda no estrangeiro, onde, como já foi dito,
recebeu várias dis nções, entre elas os
doutoram honoris causa da Universidade
Federal do Rio de Janeiro e da Universidade de Liège. A ela sempre se entregou
com o melhor do seu saber e a energia
da sua prolongada juventude. Era um
espírito irrequieto, que sempre buscava
inovação nas oportunidades de intervenção que se lhe deparavam. A sua independência e o engenho resultante da sua
inteligência foram durante anos os principais ingredientes, os responsáveis pelo
desenvolvimento da COBA, e pela criação
de outras COBAS noutros países, como,
nomeadamente no Brasil, em Espanha e
na Grécia, que veram uma a vidade
notável.
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associa va, com realce para a desenvolvida no seio da Comissão Internacional
das Grandes Barragens, onde foi presidente de comissões, relator geral de congressos, animador de debates e ﬁnalmente seu presidente no período entre
1988 e 1991.
O gosto do ensinar, que pra cava constantemente na COBA junto dos seus colaboradores, levou-o até ao pres giado
MIT nos EUA, onde foi professor visitante
no ano le vo 1964/65, e a ingressar, em
1972, como também já foi referido aqui,
na Universidade de Coimbra, onde iniciou
o primeiro curso de Engenharia Civil, e
onde permaneceu cerca de 20 anos, até
Faço uma referência (peço licença para o à sua jubilação.
fazer), para dizer que os presentes, a
Lutador pelos seus ideais, também polí maioria dos presentes sabe que o Brasil,
cos, sofrendo por isso algumas consehoje em dia é um grande país, com um
quências, mas sendo, por seu lado, ele
número notável de barragens de aproveipróprio consequente, LS rumou a Motamento hidroelétricos. A única barraçambique em 1977, para lecionar, por
gem de betão abóbadas múl plas que
um ano, como professor de engenharia
ainda existe no Brasil é a barragem do
civil na Universidade de Eduardo MondFunil, projetada pela COBA, projeto esse
lane, em resposta a um desaﬁo pessoal
liderado pelo LS, nos anos 60. Em paraledo Presidente Samora Machel, que lhe
lo, ele próprio, graças ao pres gio interdisse: “o meu amigo está sempre a dizer
nacional justamente granjeado no domíque é amigo de Moçambique, o meu
nio das barragens e da Mecânica das
amigo foi um dos principais responsáveis
Rochas, ia desenvolvendo signiﬁca va
pelo projeto da barragem de Massingir,
a vidade de consultor independente pamas só quer vir cá e vai embora…” Ele
ra alguns dos mais importantes empretomou isso como um desaﬁo, aceitou o
endimentos mundiais, no âmbito dos
desaﬁo, e foi para África, com a sua muaproveitamentos hidroelétricos. Por tudo
lher, durante o ano de 1977, onde foi
isto, e porque nha fácil poder de comuprofessor na Universidade
Eduardo
nicação em várias línguas, foi igualmente
Mondlane, deixando as a vidades, temnotável a sua a vidade internacional,
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porariamente, obviamente, as a vidades
que nha na UC e também na COBA.
Homem culto, e de cultura, interessou-se
igualmente por outros temas, com realce
para a História, a Filosoﬁa, as Ciências
sociais e a Literatura, chegando mesmo a
publicar, para além de numerosos textos
sobre esses temas, o livro Irecaldom,
historiador humanista, editado em 1983
pela Editorial Europen. A sua clarividência, e também, não esquecendo nesse
aspeto os seus dois companheiros de
aventura, levou-o à conclusão, então
com pouco mais de 65 anos, que o esforço sico e psicológico exigidos para assegurar a gestão da empresa começava a
ser exagerado, já nha cerca de 400 pessoas, tendo conduzido a questão de forma a criar condições para que um novo e
jovem concelho de administração surgisse do interior da empresa, para, numa
solução de con nuidade, prosseguir a
obra que, com tanta dedicação e esforço
ele fez nascer no início da década de 60.
Por tudo isto, não podia ser, na minha
modesta opinião, mais merecida, esta
homenagem que a OE hoje lhe presta.
Em nome da COBA e da sua amizade,
muito obrigado também!”.
Na plateia, foram vários os docentes do
DEC que ﬁzeram questão de estar pre‐
sentes nesta sessão e assim homenagea‐
rem aquele que foi um dos fundadores e
das personalidades mais notáveis que
passaram pelo DEC.
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A programação é cada vez mais uma ferramenta base das engenharias, sendo, atualmente, uma ajuda vital no
rigor, na eﬁciência e gestão de recursos. Reconhecendo esta importância da programação na Engenharia Civil e na
Engenharia do Ambiente, os professores António Alberto, José Abreu, Paulo da Venda e Rita F. Carvalho desaﬁaram os alunos do DEC para a criação de um “Clube de Programação”, como complemento da formação curricular
dos respe vos cursos. Esta inicia va foi desde logo acarinhada pelo DEC, e o clube começou as suas a vidades no
primeiro trimestre do presente ano le vo.
Este é um clube onde essencialmente se desenvolvem
programas respondendo a desaﬁos, ram‐se dúvidas
sobre programação, com aplicação prá ca em grande
parte das disciplinas do DEC .
O Clube tem como obje vo a promoção das diversas
linguagens de programação, nomeadamente na área
das CTEM (Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemá‐
ca), promovendo o desenvolvimento de capacidades
transversais, tais como o pensamento analí co, a reso‐
lução de problemas, a criação de ferramentas e meto‐
dologias para u lização futura, o trabalho colabora vo
e a cria vidade.
Procura:
 o es mulo e desenvolvimento das capacidades

de programação em espírito livre (fora das aulas)
com constantes desaﬁos;
 a transmissão de conhecimento entre os alunos

dos vários anos e eventualmente alunos de ou‐
tras engenharias (informá ca, mecânica e eletro‐
tecnia) para demonstração da u lidade da pro‐
gramação e da ajuda que pode permi r na execu‐
ção de trabalhos futuros;
 o desenvolvimento de ferramentas para aplica‐

ção em várias disciplinas do curso e eventual‐
mente para apoio à comunidade;
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 a melhoria na perceção da necessidade de pro‐

gramação, através de contacto com alunos de
outras engenharias, contacto com empresas; de
promoção de conferências e visitas de estudo a
empresas como a Cri cal So ware, Wit So ware,
Central de Projetos, IPN, para demonstração da
u lidade da programação e tomarem contacto
com o meio empresarial;
 a resolução de exercícios e a colmatação de algu‐

mas diﬁculdades que alguns alunos possam sen‐
r;
O incen vo à par cipação dos alunos que se de‐
dicam às a vidades do clube, através de desaﬁos
mensais (pelo menos nos meses sem exames)
com pequenos prémios sob a forma p. ex. de bi‐
lhetes para cinema/ teatro/queima das ﬁtas.

O Cube reúne semanalmente às Quartas feiras à tarde. Até esta
data, o jovem clube organizou já 5 Sessões especiais:

 24 de setembro Sessão pública de apresentação do Clube de
programação à comunidade académica do DEC, Prof.ª Rita F.
Carvalho: Programação É Para Ti ‐ Eu quero, posso, programo
e resolvo

 10 de outubro, Prof. António Alberto : Introdução ao MatLab
 24 de outubro, Md. Nazmul Beg, aluno de doutoramento em
Engenharia Civil ‐ Hidráulica, Recursos Hídricos e Ambiente:
Data prepara on with MatLab

 7 de novembro, Joel Cunha, Mestre em Engenharia Eletrotéc‐
nica e de Computadores, com especialização em Automação:
Introdução ao MatLab GUI

 21 de novembro, Pedro Lopes, PhD em Engenharia Civil, es‐
pecialidade de Hidráulica, Recursos Hídricos e Ambiente, Si‐
mula on Engineer at MATEREO, e Tiago Cristóvão, Mestre em
Engenharia Mecânica, Founder and Buissiness Developer at
UNDERSEE: O uso de programação nas empresas ‐ potenciali‐
dades do programa Open Foam e o seu uso em projetos espe‐
cíﬁcos da sua empresa
Em 2018‐2019 o clube de programação tem como coordena‐
dores os Professores António Alberto e Rita F. Carvalho, sen‐
do a sua direção cons tuída pelos alunos:
Rita Malaguerra (MIEC) – Presidente
Miguel Rochinha (MIEC) – Vice‐Presidente
Sara Oliveira (PhD CMM)‐ Comunicação e Imagem

Saiba mais acerca do Clube de Programação em:
E-mail: clubeprogramacao@dec.uc.pt
Site: h ps://clubeprogramacao.dec.uc.pt/
Facebook: www.facebook.com/clubeprogramacaodec/
Instagram: www.instagram.com/clubeprogramacao_dec/
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WORKSHOPS

PLURIS 2018

8º CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO para o Planeamento Urbano, Regional, Integrado e Sustentável. Cidades e Territórios - Desenvolvimento, atratividade e novos desafios

O PLURIS representa a con nuidade da parceria entre in‐
ves gadores do Brasil e de Portugal, que se realiza desde
2005. Cons tui‐se como uma associação técnico‐cien ﬁca,
de caráter mul disciplinar, reunindo proﬁssionais que atu‐
am principalmente nos seguintes temas: Ambiente e Ener‐
gia; Cidades Inovadoras e Inteligentes; Mobilidade e Trans‐
portes e Planeamento Regional e Urbano. Este Congresso
teve a sua oitava edição em Coimbra, no DEC, de 24 a 26
de outubro.

qualidade de vida dos seus habitantes.

O Turismo é uma a vidade económica que desempenha
um papel fundamental na atra vidade (e consequente de‐
senvolvimento) de uma região. No contexto das temá cas
do congresso, foi interessante avaliar e comparar as meto‐
dologias e os exemplos de sucesso desta a vidade, privile‐
giando o equilíbrio entre as sustentabilidades económica,
social e ambiental (garan ndo aumento do PIB, emprego,
proteção do ambiente, facilidade de deslocação, eﬁciência
O evento foi aberto a diversos perﬁs de par cipantes: in‐ energé ca, apoio digital e proteção do património), não só
ves gadores, estudantes e proﬁssionais ligados aos temas dentro das cidades, mas também nos territórios que as
abordados. Assim, esta edição pretendeu reforçar e enri‐ envolvem.
quecer os contatos estabelecidos nas edições anteriores e Embora este tenha sido um aspeto central deste congresso
integrar novos par cipantes cujos trabalhos académicos e (dada também a vocação turís ca da cidade de Coimbra e
proﬁssionais se enquadrem nos referidos temas.
seus arredores), foram muito bem‐vindos trabalhos que
No PLURIS 2018, o desaﬁo esteve à altura do que são as correspondam a um dos quatro temas gerais do Congres‐
temá cas privilegiadas neste congresso, no âmbito abran‐ so:
gente do Planeamento e numa perspe va mul disciplinar
em que os aspetos rela vos à mobilidade e transportes,
cidades inovadoras e inteligentes, ambiente e energia e
planeamento regional e urbano são considerados de forma
integrada na gestão das cidades, de modo a potenciar o
desenvolvimento económico dos aglomerados urbanos e a

(1) Ambiente e Energia;
(2) Cidades Inovadoras e Inteligentes;
(3) Mobilidade e Transportes;
(4) Planeamento Regional e Urbano.

CITTA 11th Annual
Conference on Planning
Research
A conferência do CITTA ocorreu em
paralelo com o 1º dia do PLURIS, am‐
bas as conferências par lharam a
sessão de abertura e de encerramen‐
to. As sessões paralelas foram inde‐
pendentes.
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ARAMIS - Teste de Componentes e Materiais

WORKSHOPS

No passado dia 09 de novembro, decorreu o
workshop ARAMIS ‐ Teste de Componentes e Ma‐
teriais no Departamento de Engenharia Civil da
Universidade de Coimbra. A apresentação esteve a
cargo da empresa S3D.
O ARAMIS é um sistema ó co de medição indepen‐
dente do material, que não necessita de contacto e
é baseado no princípio da Correlação Digital de
Imagem (DIC). É ideal para medições tri‐
dimensionais de deformação em componentes e
materiais reais, fornecendo ao u lizador resulta‐
dos com uma resolução e precisão elevadas.

O workshop iniciou com a apresentação das potenciali‐
dades do equipamento e de seguida foi realizada uma
demonstração ao vivo do mesmo, nomeadamente a
medição de deslocamentos, velocidades, acelerações e

extensões em provetes ou componentes sujeitos a car‐
regamento está co ou dinâmico. Foram realizados en‐
saios de tração, de impacto e de medição 3D de uma
super cie .
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Mestrado em reabilitação de Edifícios
em “Memórias Habitadas” na Vila da Lousã
O Mestrado de Reabilitação de Edi cios (MRE) associou-se à câmara Municipal da Lousã, em parceria com o Ins tuto Pedro Nunes, para a realização de um evento cole vo de observação e registo técnico e fotográﬁco do ediﬁcado corrente no núcleo urbano an go da Vila da Lousã, in tulado
“Memórias Habitadas”, integrado nas Jornadas Europeias do Património.

O evento teve lugar no passado dia
29 de setembro e reuniu mais de
meia centena de pessoas (entre alu‐
nos e professores do MRE, colabora‐
dores do município e habitantes da
Lousã). Além da sua componente
técnica contou ainda com uma com‐
ponente ar s ca e literária, conju‐
gadas para que todos quantos se
interessam pela reabilitação e pre‐
servação dos centros históricos con‐
tribuíssem para um retrato de al‐
guns edi cios do núcleo mais an go
da Lousã.
Foram deﬁnidos três obje vos ge‐
rais: obter, num só dia, uma imagem
global da pologia, valores princi‐
11 | DEC No cias | 4º Trimestre 2018

pais e caracterís cas arquitetónicas
e constru vas de alguns edi cios
cons tuintes do património corren‐
te da Lousã, para melhor conheci‐
mento desta realidade constru va e
sua posterior par lha com toda a
comunidade; captar a atenção da
comunidade para o núcleo mais an‐
go da vila e contribuir para a sua
valorização através de uma a vida‐
de cultural e técnica aberta à par ci‐
pação de todos; convocar, acolher e
integrar as diversas sensibilidades
para o domínio da reabilitação e da
sua importância.
Os par cipantes foram divididos em
grupos aos quais foram atribuídas

tarefas especíﬁcas de modo a a ngir
estes obje vos. Além do preenchi‐
mento de ﬁchas de levantamento
exterior de edi cios e da fotograﬁa
sistemá ca de fachadas de edi cios,
foi solicitado aos grupos que produ‐
zissem desenhos esquemá cos e
pequenos textos sobre os edi cios.
Com este evento a organização pre‐
tendeu criar um momento de conví‐
vio e par lha entre gerações de ex‐
periências proﬁssionais, memórias e
vivências, bem como aproximar o
meio académico e cien ﬁco às co‐
munidades locais.
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SOLUÇÃO ANTISSÍSMICA PARA ESTRUTURAS METÁLICAS
Participação do DEC
A equipa do Departamento de Enge‐
nharia Civil da Faculdade de Ciências
e Tecnologia da Universidade de
Coimbra (FCTUC), liderada pelo Prof.
Luís Simões da Silva, foi responsável
por grande parte do trabalho de
inves gação experimental e numéri‐
ca de uma nova solução para estru‐
turas metálicas, a “ligação metálica
sem dano”, que garante que a ocor‐
rência de sismos não compromete a
estrutura sica do edi cio. Neste
projeto, que envolveu todo o ciclo
de inovação, desde a inves gação
fundamental até à introdução no
mercado, foram desenvolvidas liga‐
ções especiais entre viga ‐ pilar, liga‐
ções essas que concentram em com‐
ponentes subs tuíveis toda a dissi‐
pação da energia que o sismo trans‐
mite à estrutura. As ligações especi‐
ais entre viga ‐ pilar são capazes de
suportar assim, sem qualquer dano,
eventos sísmicos, e os componentes
subs tuíveis podem, de forma mui‐
13 | DEC No cias | 4º Trimestre 2018

to simples, ser subs tuídos após o to do projeto europeu FREEDAM –
evento.
FREE from DAMage Steel Connec ‐
ons, que teve o ﬁnanciamento de
A parte experimentar do estudo foi 1,5 milhões de euros através do pro‐
desenvolvida no laboratório de Es‐ grama europeu Research Fund for
truturas e Mecânica Estrutural do Coal and Steel (RFCS) e da Fundação
Departamento de Engenharia Civil, e para a Ciência e a Tecnologia (FCT).
posteriormente foi construído um A inves gação foi realizada ao longo
edi cio propositadamente para o dos úl mos três anos e envolveu,
estudo do protó po. Está já em cur‐ além da FCTUC, as universidades de
so o processo de registo de patente. Liège (Bélgica), Nápoles e Salerno
Esta técnica an ssísmica está inclu‐ (Itália), e dois parceiros industriais
sivamente já a ser comercializada (FIP Industriale, Itália, e OFELIZ, Por‐
pela empresa italiana FIP Industriale tugal).
O estudo foi desenvolvido no âmbi‐

É obje vo do Prof. Luís Simões da Silva que seja
“democra zada a aplicação desta técnica, que poderá
ser adaptada para outros fenómenos extremos que indu‐
zam vibrações nos edi cios, como tornados e furacões”.
As vantagens “são tanto económicas como de redução
substancial nas perdas em vidas humanas. Se por um
lado, teremos uma poupança decorrente da redução de
custos de reparação da estrutura após sismo; por outro
lado, o desenvolvimento destas ligações é também um
passo importante para o projeto e construção de edi ‐
cios livres de dano face a ações acidentais”.

Veja um dos ensaios realizados no âmbito do projeto aqui: h ps://www.youtube.com/watch?v=PBea eIG_I
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O DEC Distinguido no dia da FCTUC

PRÉMIOS E DISTINÇÕES

A 12 de outubro de 1772 acontecia
a abertura solene das aulas da Fa‐
culdade de Matemá ca e Filosoﬁa
Natural, génese da Faculdade de
Ciências e Tecnologia da Universida‐
de de Coimbra (FCTUC).
246 anos depois celebrou‐se o “Dia
da FCTUC”. A sessão solene come‐
mora va decorreu no auditório do
edi cio central no Polo II e contou
com várias a vidades programadas.

A sessão arrancou com as intervenções
do Director da FCTUC, Prof. Luís Neves,
do presidente da Assembleia da Facul‐
dade, Prof. José António Paixão e do
vice‐reitor da UC, Prof. Luís Filipe Me‐
nezes.
A palestra “Universidades do Século
XXI: Que Competências? Que Pedago‐
gias?”, por António Dias de Figueiredo,
foi um dos pontos altos de um dia que
a FCTUC deu ainda a conhecer a ADAI
e alguns projetos de estudantes e in‐
ves gadores que se destacaram no
úl mo ano.



As celebrações incluíram, também, o
espetáculo “Mensageiro das Estrelas”
pela companhia de teatro Marionet,
com encenação de Mário Montene‐
gro.
Do programa fez ainda parte a atribui‐
ção de Menções Honrosas a docentes.
Ao Departamento de Engenharia Civil
foram atribuídas quatro menções hon‐
rosas: ao Professores Adelino Ferreira,
Jorge Almeida e Sousa, e Luís Simões
da Silva, e ainda ao aluno do Mestrado
Integrado em Engenharia Civil João
Mar ns Ferreira.

Professor Adelino Jorge Lopes Ferreira

O Prof. Adelino Jorge Lopes Ferreira recebeu uma menção honrosa na catego‐
ria “Inves gação—publicações internacionais ”.

15 | DEC No cias | 4º Trimestre 2018



Professor Jorge Almeida e Sousa
O Prof. Jorge Almeida e Sousa
recebeu uma menção honrosa
na categoria “Desempenho pe‐
dagógico ”.
Por incompa bilidade de agen‐
da este não pode estar presen‐
te, pelo que foi representado
pelo Prof. Luís Leal Lemos.



Professor Luís Simões da Silva

O Prof. Luís Simões da Silva recebeu,
pela terceira vez consecu va, uma
menção honrosa, na categoria
“Inves gação—projetos e a vida‐



des” . Esta é uma dis nção que lhe
tem sido atribuída, ano após ano,
desde que a FCTUC começou com
esta inicia va.

O Decreto Lei n.º 259/72, de 28
de Julho, dispunha no seu ar go
1.º: “A Faculdade de Ciências da
Universidade de Coimbra passa
a denominar‐se Faculdade de
Ciências e Tecnologia”; no Art.º
2.º “Na Faculdade de Ciências e
Tecnologia serão professados,
além dos atuais cursos da Facul‐
dade de Ciências, também os
cursos de Engenharia Civil, En‐
genharia Mecânica, Engenharia
de Minas, Engenharia Electro‐
técnica e Engenharia Química,
conforme os planos de estudo a
ﬁxar por decreto; e no Art.º 3.º
“A Faculdade compreende, quer
no ramo da ciência, quer no
ramo da tecnologia, departa‐
mentos e serviços cien ﬁcos
cujo número e funções serão
especiﬁcados no seu regula‐
mento”. Nestes 3 ar gos deﬁne‐
se a missão e a estrutura organi‐
zacional da atual FCTUC. Não
obstante duas importantes revi‐
sões estatutárias, em 1994 e em
2008, estas permanecem no
essencial inalteradas, o que
comprova a visão e o alcance
com que o processo foi tratado
em 1972. Ao longo destes mais
de 40 anos, a FCTUC graduou
cerca de 11 000 proﬁssionais,
prestando um contributo rele‐
vante à região e ao país, num
tempo marcado por grande ace‐
leração do desenvolvimento.

João Mar ns Ferreira

Ao aluno do Mestrado Integrado em Engenharia Civil, João
Mar ns Ferreira, a FCTUC atribuiu uma menção honrosa
pela a vidade que exerceu no âmbito do “Associa vismo”.
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Professor Alfredo Dias
Nos dias 30 e 31 de outubro realizaram‐se, na Sala dos Capelos da Universidade
de Coimbra, as Provas de Agregação em Engenharia Civil, na especialidade de Es‐
truturas, do Professor Alfredo Dias.

PROVAS ACADÉMICAS

Aprovado por Unanimidade, a
prova
decorreu
com
a
apresentação
da
Lição
“Estruturas Mistas Madeira‐
Betão – Conceção, análise e di‐
mensionamento “ e do relatório
sobre a unidade curricular
“Estruturas de Madeira ‐ Ba‐
ses”.
Fizeram parte do júri das Provas de Agregação, Professores da FCTUC, da Faculdade de
Engenharia da Universidade do Porto, do Ins tuto Superior Técnico da Universidade de
Lisboa, e da Universidade de Aveiro.



Professor Luís Godinho
As Provas de Agregação do
Professor Luís Godinho, provas
em Engenharia Civil, especiali‐
dade de Construções, realiza‐
ram‐se na Sala dos Capelos da
Universidade de Coimbra nos
dias 11 e 12 de dezembro .
Aprovado por Unanimidade, a
prova incluiu a apresentação
da Lição “U lização de méto‐
dos numéricos de fronteira em
problemas acús cos exterior‐
es“ e do relatório sobre “O
Ciclo de Estudos de Mestrado
em Eﬁciência Acús ca e Ener‐
gé ca para uma Construção

Sustentável “.
Fizeram parte do júri das Provas de Agregação Professores da FCTUC, da Faculdade de
Engenharia da Universidade do Porto, do Ins tuto Superior Técnico da Universidade de
Lisboa, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, e da Uni‐
versidade de Aveiro.
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Visita à CIMPOR
No âmbito da disciplina de Segurança e Processos Gerais de
Construção (SPGC) do 5º ano do MIEC, perﬁl de Construções,
realizou‐se dia 17 de outubro uma visita técnica de estudo às
instalações de produção da CIMPOR, em Souselas. Esta visita
teve como obje vo principal ver em fábrica as principais eta‐
pas do processo de fabrico de cimento. A visita teve início com
uma receção do diretor de fabricação, Eng. João Rolim, que
fez uma breve apresentação da empresa e dos procedimentos
de segurança a cumprir durante a visita. De seguida, foram
distribuídos aos visitantes os Equipamentos de Proteção Indi‐
vidual (EPIs) necessários. A visita foi conduzida pelo diretor da
fábrica.



Visita ao Colégio da Trindade e às estufas tropicais do Jardim Botânico

No dia 26 de outubro, no âmbito da disciplina de Reabi‐
litação e Manutenção de Edi cios do Mestrado de Cons‐
trução Metálica e Mista, foram visitadas algumas das
obras que a Universidade de Coimbra recentemente
reabilitou, nomeadamente o Colégio da Trindade e as
estufas tropicais do Jardim Botânico. Nestas visitas fo‐
ram explicadas as metodologias e os critérios u lizados
nas intervenções de reabilitação destes dois espaços.
O Colégio da Trindade começou a ser contruído na alta
universitária em 1562 para servir a Ordem da San ssima
Trindade. Durante anos, após a ex nção das ordens reli‐
giosas teve várias ocupações: quartel, colégio, habita‐
ção, sede da AAC, comércio e serviços, entre outras u ‐
lizações. As obras de recuperação decorreram entre
2014 e 2017 e o projeto tem a assinatura dos arquitetos
Aires Mateus. O projeto das várias especialidades ﬁcou
a cargo das empresas: BETAR, GPEC Trofa, JOULE, José
Galvão Teles.

uma coleção rica de plantas, com cerca de 200 espécies
de ecossistemas tropicais húmidos. O projeto de remo‐
delação da Estufa é de João Mendes Ribeiro, e foi dis n‐
guido diversas vezes ao longo do úl mo ano por preser‐
var a traça original daquele que é um dos primeiros
exemplos do vidro e do ferro na arquitetura em Portu‐
gal e incorporar novas tecnologias de clima zação. O
projeto de estruturas foi da responsabilidade do gabine‐
te GPEC Trofa.

As estufas do Jardim Botânico de Coimbra foram as pri‐
meiras a ser contruídas no século XIX aquando a vulgari‐
zação da arquitetura do ferro e da sua u lização em
equipamentos públicos. Albergam, nas suas três salas,
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Visita à Mina da Urgeiriça

No dia 7 novembro, um grupo de
alunos do Mestrado Integrado em
Engenharia Civil ‐ perﬁl de Geotec‐
nia, e alguns alunos do Mestrado de
Mecânica dos Solos e Engenharia
Geotécnica, realizaram uma visita à
an ga mina da Urgeiriça, acompa‐
nhados pelos professores Isabel Pin‐
to e Paulo da Venda. A visita foi pro‐
movida pela Ordem dos Engenheiros
Região Centro, através dos seus Co‐
légios Regionais de Engenharia do
Ambiente e de Engenharia Geológica
e Minas e foi conduzida pelo Eng.
Rui Pinto da EDM (Empresa de De‐
senvolvimento Mineiro) que, de
uma forma bastante interessante e
esclarecedora, fez uma breve descri‐
ção da história da mina bem como
das principais intervenções e a vida‐
des que têm sido levadas a cabo
com vista à recuperação e requaliﬁ‐
cação ambiental.

conhecer o processo de recuperação
e requaliﬁcação ambiental das áreas
degradadas, processo que foi fasea‐
do de acordo o Plano estabelecido
no “Estudo Diretor de Áreas de Mi‐
nérios Radioa vos – 2ª Fa‐
se” (EXMIN, 2002/2003). As inter‐
venções efetuadas, que incluem o
recondicionamento de 280.000 m3
de resíduos, 8 ha de recuperação
paisagís ca, quan ﬁcação dos níveis
de radioa vidade em materiais me‐
tálicos, materiais de construção e
outras estruturas da an ga área in‐
dustrial da Urgeiriça, e ainda demoli‐
ção de algumas construções e estru‐
turas existentes, veram início em
2006 e encontram‐se atualmente na
sua fase ﬁnal.

A visita teve início junto do elevador
do poço mestre (1), de cerca de 600
m de profundidade, que liga os 19
pisos de galerias da mina onde era
A visita à mina, localizada em Canas extraído o urânio. O fundo da mina
de Senhorim, Nelas, Distrito de Vi‐ encontra‐se a cerca de 200 m abaixo
seu, teve como principal obje vo do nível da água do mar. A explora‐

ção desta mina, considerada em da‐
da altura como um dos mais impor‐
tantes jazigos da Europa, começou
em 1913. Até 1944, com a produção
de rádio e a par r de 1950/51 com
tratamento químico para produção
de óxido de urânio (U3O8). A par r
de 1970, iniciou‐se a exploração por
lixiviação está ca in situ, dos an gos
desmontes. No período de explora‐
ção, chegaram a trabalhar, direta‐
mente na mina, cerca de 500 a 600
pessoas. A Urgeiriça foi a úl ma mi‐
na Portuguesa de urânio a encerrar,
o que aconteceu em 2004.
A visita prosseguiu para a zona da
“Barragem velha”, termo u lizado
para designar um aterro construído
para conﬁnamento de rejeitados da
escombreira de Santa Bárbara e da
escombreira de Minério Pobre. Foi
dado conhecimento de vários aspe‐
tos da sua construção, nomeada‐
mente da estabilização dos taludes,
bem como do sistema de selagem e
drenagem (2).

(1)

19 | DEC No cias | 4º Trimestre 2018

VISITAS DE ESTUDO

(2)

(3)

A mina, subterrânea, foi inundada, para restabelecimen‐
to do nível hidrodinâmico natural e a surgência das
águas subterrâneas é conduzida para tanques de decan‐
tação (3). Como método de tratamento, foi ainda imple‐
mentado o uso de plantas (macróﬁtas) ﬂutuantes (4) e a
construção de uma lagoa de estabilização com descarga
ﬁnal.

(4)

Os materiais resultantes de ações de limpeza e recupe‐
ração dos vários terrenos contaminados estão conﬁna‐
dos num aterro designado por “Barragem Nova” (5). A
este aterro está associado um tanque de tratamento
passivo e uma ETAM (Estação de Tratamento de Águas
de Minas) que também foram visitados (6).

(5)

(6)
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Visita à Vidromax

No passado dia 9 de novembro, a empresa Vidromax recebeu os alunos do curso de mestrado de Construção Metálica e Mista (CMM) 2017-19, tendo proporcionado uma apresentação detalhada da empresa e seu por ólio, a que
se seguiu uma visita técnica guiada e comentada pela Sra Dra Sara Nunes, diretora execu va da empresa .

A Vidromax localiza‐se na região da
Mealhada e dedica‐se à transforma‐
ção e aplicação de produtos de vi‐
dro. Criada em 1994, hoje a holding
Ac va, S.G.P.S. inclui a Vidromax, a
Maxividro e a Vidromax Ibérica, e
tem uma forte implementação a
nível internacional.
A empresa encontra‐se orientada
para o mercado da construção e ar‐
quitetura com produção de vidros
que conﬁguram soluções técnicas
contemporâneas, com o mização

das caracterís cas relacionadas
com a sica de edi cios e aproveita‐
mento energé co. A produção in‐
clui também vidro estrutural. Os
principais produtos são o Vidro Du‐
plo, Vidro Laminado, Vidro Tempe‐
rado com HST, Vidro Curvo, Vidro
Duplo com Estore no Interior, Vidro
Termoendurecido e Impressão Digi‐
tal. No seu portefólio encontram‐se
obras de arquitetos reconhecidos,
algumas delas premiadas internaci‐
onalmente.

(2)

(1)

(3)

(1) Hotel Oasis Plaza Fi‐
gueira da Foz | Arquite‐
tura: Plarq
(2) Sambade House,
Penaﬁel | Arquitetura:
Spaceworkers | Winner
Building of the Year
2015 by ArchDaily (entre
outros)

(4)

(3) Terminal de Cruzeiros APDL Matosinhos | Arquite‐
tura: Luís Pedro Silva| Winner Building of the Year
2017 by ArchDaily (entre outros)
(4) Museu MAAT EDP, Lisboa | Arquitetura: Amanda
Levete Architects, e Central Tejo | Best Museum Ar‐
chitecture of the Year 2017 (entre outros).

Créditos das imagens: site da Vidromax
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Visita às obras de ampliação do Norte Shopping

No passado dia 23 de Novembro os
alunos do 5º ano, de Projeto de Edi‐
cios e Fundações, deslocaram‐se ao
Porto para fazerem um visita de es‐
tudo às obras de ampliação do Norte
Shopping, acompanhados pelos Pro‐
fessores Renato Bastos e Constança
Rigueiro. Foram recebidos pela res‐
ponsável de Direção de Obra e a
Responsável de Segurança e Higiene
do Trabalho (SHT). Estas obras inclu‐
em a ampliação do estacionamento
(de cerca de 4 mil para cerca de 5
mil viaturas), em três pisos abaixo da
atual soleira e na cobertura do edi ‐
cio ampliado, e a remodelação da
zona de lazer (cinemas e esplanadas)
e refeições do centro comercial. A

zona de intervenção (a construir e contenção existentes no contorno
remodelar) é de cerca de 80 000 m2. da área de construção e a realização
das juntas de dilatação do edi cio.
Nesta visita os alunos observaram as
etapas de construção de um edi cio Dada a necessidade de proceder à
em betão armado, recorrendo a la‐ demolição de partes da estrutura
jes fungiformes com capiteis. Assim, existente, foi explicado o faseamen‐
observaram a colocação de armadu‐ to da demolição e as questões cri ‐
ras em fundações, lajes fungiformes cas deste processo, nomeadamente
e muros de suporte onde puderam a demolição de uma laje com pré‐
constatar a disposição das armadu‐ esforço. Atendendo que os trabalhos
ras nestes elementos. Foram expli‐ desta obras estão a ser executados
cados vários aspetos inerentes à com o centro comercial em funcio‐
execução da obra, nomeadamente a namento, as questões relacionadas
execução das juntas de betonagem, com segurança não podem ser negli‐
o procedimento de cofragem e des‐ genciadas, conforme explicado pelas
cofragem das lajes, colocação de responsáveis da obra e da SHT.
prumos, a execução das paredes de
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Visita à JULAR madeiras e à Faustino & Ferreira SA

Realizaram‐se, no dia 28 de Novem‐
bro, duas visitas técnicas de estudo
às instalações da empresa JULAR
madeiras, na Azambuja, e às instala‐
ções de produção da empresa Faus‐
no & Ferreira SA, em Leiria. Estas
visitas técnicas decorreram no âmbi‐
to da disciplina de Segurança e Pro‐
cessos Gerais de Construção (SPGC)
do 5º ano do Mestrado Integrado
em Engenharia Civil (MIEC), perﬁl de
Construções, tendo contado tam‐
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bém com a par cipação de alguns nas instalações de produção da
alunos do perﬁl de Estruturas e de mesma. A visita à unidade de produ‐
Mecânica Estrutural.
ção da empresa Faus no & Ferreira
permi u conhecer prefabricação de
A visita à empresa JULAR madeiras
estruturas metálicas u lizando per‐
permi u aos alunos ﬁcarem a co‐
ﬁs laminados a quente, bem assim
nhecer os materiais estruturais, de
como a preparação de chapas e fa‐
acabamento, de isolamento e de
brico de perﬁs enformados a frio
impermeabilização, u lizados na
para acabamentos e construção em
Construção em Madeira, bem assim
LSF (Lightweight Steel Frame).
como visualizar os mesmos no
showroom da referida empresa e

NOVOS PROJETOS DE INVESTIGAÇÃO
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ACTIVE AND SUSTAINABLE MOBILITY IN THE CITY OF
THE FUTURE

direct contacts with the popula on, to iden fy their ne‐
eds and aspira ons;

Goals:

3) Development of a method to classify urban areas adap‐
ted to the elderly, with criteria and adequate weights. The
method developed will have as main result the produc ‐
on of a manual with guidelines for diagnosis and classiﬁ‐
ca on of this type of areas in any place.

This exploratory project aims to contribute to the promo‐
on of sustainable mobility for the elderly popula on,
which has been increasing.
Neither the urban public space nor the transport system ‐
in most of our ci es ‐ are adequate to the mobility needs
of this group.
The urban centers concentrate a large part of the popula‐
on aged in the ci es, where the oldest buildings are also
located. By deﬁni on and in most cases these are areas
where historical monuments and other factors of tourist
a rac on are concentrated. Senior tourism is also a con‐
sequence of the general aging of the popula on and has
been increasing. This situa on makes the urban centers,
especially the historical centers, where more elderly peo‐
ple are concentrated in comparison to other areas of the
city, both residents and visitors. In addi on to the usual
management and dissemina on tasks (with special em‐
phasis on the second), the following main tasks will be
considered:
1) Review of the literature on "urban space and the elder‐
ly" and "mobility and the elderly";
2) A comprehensive approach geared towards the elderly,
with the study of popula ons, urban space and transport
systems in the case studies (central historical areas of
Coimbra and Porto), including social innova on through
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PARA ALÉM DO TRABALHO

Almoço de Natal do DEC—2018
Realizou‐se, no passado dia 5 de
dezembro, o tradicional almoço de
Natal, que reuniu atuais e an gos
docentes, funcionários e demais
colaboradores do DEC. O almoço
teve lugar no Restaurante Tertúlia
dos Eventos, juntou cerca de 60
par cipantes, num ambiente aco‐
lhedor e de confraternização.
Foi um período de descontração,
e de grande alegria, que proporcio‐
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nou um salutar convívio entre to‐
dos os presentes e o reencontro
com todos aqueles que, ao longo
do tempo, colaboraram com o
DEC.
O Diretor do DEC, num breve dis‐
curso, agradeceu a presença de
todos e desejou Boas Festas e um
ano de 2019 cheio de realizações
pessoais e proﬁssionais. A Direção
do DEC, aproveitou ainda a opor‐

tunidade para presentear todos os
par cipantes com um bloco de
notas que incorpora a nova ima‐
gem e graﬁsmo do DEC.
Na sequência do almoço e como já
vem a ser igualmente hábito ao
longo dos úl mos anos, decorreu a
ul ma reunião da comissão cien ‐
ﬁca do DEC de 2018.

Almoço de Natal do DEC—2018
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16 a 18 de outubro 2019, Coimbra
h ps://www.corass2019.pt/

RILEM Spring Conven on and Sustainable Materials, Systems
and Structures Conference (SMSS2019 )
18 a 22 março 2019 – Rovinj, Croácia
www.grad.hr/rilem.smss
Towards a Resilient Built Environment – Risk and Asset Management
27 a 29 março 2019 – Guimarães

Encontros Científicos
no DEC

CoRASS 2019 — 3rd Interna onal Conference on Recent Ad‐
vances in Nonlinear Design, Resilience and Rehabilita on of
Structures

9th Int. Conf.on Steel and Aluminium Structures (ICSAS19)
3 a 5 julho 2019 – Bradford, UK
www.brad.ac.uk/research/rkt-centres/icsas19/
XVII European Conference on Soil Mechanics
and Geotechnical Engineering
1 a 6 setembro 2019 – Reykjavik, Islândia

13 e 14 maio 2019 – Stockholm, Suécia
h ps://wastemanagement.euroscicon.com
ﬁb 2019 Symposium - Concrete: Innova ons in materials, design and structures
27 a 29 maio 2019 – Cracóvia, Polónia
www.ﬁbkrakow2019.pl
9º Congresso Rodoviário Português
28 a 30 maio 2019 – LNEC, Lisboa
h p://9crp.lnec.pt/
The 15th World Conference on Transport Research
26 a 31 maio 2019, Mumbai, India
www.wctrs-conference.com7th Interna onal Conference on
Debris Flow Hazards Mi ga on
10 a 13 de junho 2019 – Golden, Colorado, EUA
www.geohazardassocia on.org/event/7th-interna onalconference-debris-ﬂow-hazards-mi ga on/

2 a 4 setembro 2019 – Cidade do Cabo, Africa
do Sul
www.semc.uct.ac.za/
6th Interna onal Conference on Geotechnical
and Geophysical Site Characteriza on
7 a 11 setembro 2019 – Budapeste, Hungria
www.isc6-budapest.com
The Interna onal Colloquium on Stability and
Duc lity of Steel Structures (SDSS 2019)
11 a 13 setembro 2019 – Praga, República
Checa
h p://sdss2019.cz/
CIVIL-COMP 2019
The 6th Int. Conf. on Civil, Structural and Environmental Engineering Compu ng
16 a 19 setembro 2019 - Riva Del Garda Congress Centre, Lake Garda, Italy
h p://www.bhvt.uk/c19/cc.html
Nordic Steel Construc on Conf. - NSCC- 2019

7th Interna onal Conference Bituminous Mixtures and Pave- 18 a 20 setembro 2019 – Copenhaga, Dinaments
marca
12 a 14 Junho 2019 – Thessaloniki, Grécia
www.copenhagencvb.com/nordic-steelconstruc on-conference-nscc-2019icon mp.civil.auth.gr
gdk1100118
ILCCC - First Interna onal Conference on Innova on in Low- TIS ROMA 2019—Transport Infrastructure and
Carbon Cement and Concrete Technology
Systems in a changing world
24 a 26 Junho 2019 – Londes, UK
23 a 24 setembro 2019 – Roma, Itália
www.aim-ilccc2019.com

h ps:// sroma.aiit.it/

Mantenha-se sempre atualizado, faça-se amigo do Departamento de Engenharia Civil no facebook.
Aceda à página do DEC:
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Conference on Water, Waste and Energy Management

Outros Encontros

www.ecsmge-2019.com
www.iabse.org/IABSE/Events/Guimaraes_2019/IABSE/events/
Conferences_ﬁles/Guimaraes2019/Home.aspx?
7th Int. Conf. on Structural Engineering, Mehkey=1315ed96-28ce-4daf-9a0d-a99c5ebe1991
chanics and Computa on (SEMC 2019)

