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Após a Revolução Industrial e com a vivência e consciencialização das suas consequências, as preocupações com as questões ambientais começaram a intensiﬁcarse. Os impactos, como o alargamento do buraco na camada de ozono, a poluição de
recursos hídricos e do solo, a ex nção de biomas e as mudanças climá cas, entre
outros, começaram a alarmar a sociedade e a desmis ﬁcar a ideia de que a poluição
e os seus efeitos podiam ser controláveis. Face ao aumento indiscriminado e predatório do uso dos recursos naturais e o avanço tecnológico, as preocupações ambientais começaram a dominar as cimeiras internacionais.
Também o DEC acompanhava essas preocupações emergentes. A congregação de
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esforços dentro do DEC e com o apoio de departamentos da FCTUC, permi u
criar a Licenciatura em Engenharia do Ambiente, a qual se viria a cons tuir como
um passo marcante do desenvolvimento do DEC. Criado pelo Despacho nº18 187
de 16 de Agosto de 2002 (D.R. Nº188 – 2ª Série), o curso funcionou pela primeira vez
no ano le vo 2002/2003 e disponibilizou ao mercado os primeiros licenciados em
2007.
Este número é, por isso, dedicado maioritariamente à criação, evolução e relevância
da formação em Engenharia do Ambiente, apresentando uma compilação de temas e
de entrevistas que seguramente vão despertar o seu interesse.
É ainda com par cular agrado que o DEC No cias regista a entrada de dois docentes
do DEC na nova equipa reitoral da Universidade de Coimbra. Paralelamente dá-se
con nuidade a rúbricas habituais deste DEC No cias, destacando-se os prémios e
dis nções, visitas de estudo e a vidades de docentes e estudantes, fora do contexto
escolar.
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 informações/no cias para decno cias@dec.uc.pt.
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Um contributo para a história da Engenharia
do Ambiente na Universidade de Coimbra
Maria da Conceição Cunha
Co‐Fundadora do Licenciatura em Engenharia do Ambiente
Foi com grande entusiasmo que par cipei muito a vamente no processo
de criação da Licenciatura em Engenharia do Ambiente na Universidade
de Coimbra e, posteriormente, na
criação do Doutoramento em Engenharia do Ambiente e no processo de
Bolonha que transformou a estrutura
destes cursos.

maior frequência na discussão e cria- Revolução de Abril de 1974, reformução de compromissos por parte dos lando a sua Cons tuição em 1976,
países.
onde, desde logo, criou um espaço
Desde a Revolução industrial que o para a causa ambiental (orgulho para
homem tem vindo a conhecer um todos nós, pois foi um dos primeiros
progresso exponencialmente cres- países do mundo a verem a problecente. São notórios os bene cios que má ca ambiental inscrita no seu dodela advieram: o aumento da espe- cumento mais fundamental). Pouco
rança média de vida, melhores cuida- anos depois assiste-se à criação da
dos de saúde, maior conforto, apare- Secretaria de Estado do Ambiente.
cimento da alta tecnologia. Porém, Apesar de tudo, por todo o planeta,
paralelamente a esta exponenciação são evidentes as consequências de
do progresso, o homem, dada a sua um progresso desregrado e o nosso
ação, umas vezes por desconheci- futuro pode estar seriamente commento e outras por irresponsabilida- prome do.

Estávamos em 2001, momento em
que se viviam par culares preocupações nomeadamente relacionadas
com a preparação da Conferência de
Joanesburgo de 2002. Esta conferência iria ser realizada 10 anos depois
da Conferência do Rio de 1992. A de, causou mais danos, alguns irreconferência anterior dedicada ao versíveis, nestes dois úl mos séculos
Meio Ambiente e também promovida do que nos muitos milhares de anos
precedentes. Foi apenas no úl mo quarto
Ao corrente das principais questões mundiais do séc. XX, aquando
e sensível às mesmas, não podia deixar de da conferência de Esestar a mais antiga Universidade do país e tocolmo (1972), que
começou a dar-se aluma das mais antigas do mundo...
guma importância às
questões ambientais.
pela ONU nha acontecido em Esto- Muito se tem feito desde então pela
colmo em 1972, 20 anos antes da causa ambiental. Portugal, por exemCimeira do Rio. A urgência dos pro- plo, “beneﬁciou” da transição para
blemas ambientais obrigava a uma um regime democrá co, aquando da

“

“

A crescente pressão sobre o ambiente provocada pelas diferentes a vidades humanas e as catástrofes resultantes de inadequadas u lizações dos
recursos naturais contribuíram para
despertar as sociedades para os problemas ambientais. Esta consciencialização resultou na necessidade de se
promover um desenvolvimento equilibrado e sustentável. Para a prossecução deste obje vo é sem dúvida
relevante o papel desempenhado
pelos Engenheiros do Ambiente. A
este propósito, lembramos a deﬁnição apresentada no Anuário dos Engenheiros do Ambiente (1998): “A
Engenharia do Ambiente é o ramo da
Engenharia que estuda os problemas
ambientais de forma integrada nas
suas dimensões ecológica, social, económica e tecnológica, com vista a
promover o desenvolvimento sustentável”.
A importância dada a este ramo da
Engenharia ﬁcou bem patente na sua
inclusão, à época, como Especialidade pela Ordem dos Engenheiros, com
a criação do respe vo Colégio.
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Créditos: US Coast Guard

“

A crescente pressão sobre o ambiente provocada pelas diferentes atividades humanas e as
catástrofes resultantes de inadequadas utilizações dos recursos naturais contribuíram
para despertar as sociedades para os problemas ambientais.

Em Portugal, a formação em Engenharia do Ambiente era possível em
diversas Escolas, mas não na Universidade de Coimbra. Ao corrente das
principais questões mundiais e sensível às mesmas, não podia deixar de
estar a mais an ga Universidade do
país e uma das mais an gas do mundo. Assim, dentro de um contexto
económico menos favorável, mobilizou todos os esforços para a imple3 | DEC No cias | 1º Trimestre 2019

“

mentação na Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC) da Licenciatura em Engenharia do Ambiente, a única das Engenharias mais clássicas que aí ainda
não exis a. De facto, a FCTUC, atenta
à variedade de valências cien ﬁcas
que vinha cul vando, estava numa
situação privilegiada para propor a
criação de uma Licenciatura em Engenharia do Ambiente. Constatava-se,

também, estar a aparecer um número
signiﬁca vo de jovens manifestando
atração por cursos que versassem a
temá ca ambiental.
Foi do Laboratório de Hidráulica do
Departamento de Engenharia Civil
(DEC) que surgiu uma proposta de
plano de estudos para a Licenciatura
em Engenharia do Ambiente.

OBJECTIVOS
E FORMAÇÃO
O ensino da Engenharia do Ambiente
nas Universidades vinha surgindo para
responder às preocupações com a
qualidade do ambiente, em par cular
na vertente da degradação antropogénica dessa qualidade, mas também na
das modiﬁcações e impactes induzidos
por mecanismos naturais.

vos planos de estudo. A componente
água estava presente em todos os
cursos, e as componentes ar e solo na
maioria deles. As variações também se
notavam na parte das tecnologias incluídas nos planos de estudo, por
exemplo no que diz respeito ao tratamento de resíduos e à mi gação de
problemas acús cos e térmicos.

Tendo em conta o futuro dos nossos
formandos e a dimensão do mercado
português, optou-se por uma formação abrangente que permi sse lidar
Para desenvolver o Plano de Estudos com os variados problemas com que
que iria ser proposto ao Conselho Ci- os futuros Engenheiros pudessem vir a
en ﬁco da FCTUC foi realizada uma confrontar-se.
análise detalhada dos cursos da mes- Não perdendo de vista a deﬁnição de
ma área ministrados nas melhores Engenharia do Ambiente apresentada
universidades europeias e norte- anteriormente, o plano de estudos
americanas (entre as quais se salien- então proposto visava ministrar uma
tam a EN Ponts et Chaussées, MIT, formação que permi a aos futuros
Yale, Berkeley, Princeton, Stanford, licenciados analisar e resolver problePolitecnico de Milano). Encontraram- mas especíﬁcos em diferentes domíse vários modelos e uma categoriza- nios, ao nível do planeamento, proção inicial levar-nos-ia a dizer que ha- jeto, construção, exploração e reabilivia cursos dedicados à Engenhara do tação. Este curso proporcionaria uma
Ambiente e outros casos em que a sólida formação cien ﬁca de base e
Engenharia do Ambiente era associa- privilegiaria a interdisciplinaridade no
da a outras áreas de saber, como por que respeita à formação em ciências e
exemplo, a Agricultura ou a Energia. tecnologias da engenharia e do ambiCentrando-nos nos cursos denomina- ente, rando-se par do das diferentes
dos como “de Engenharia do Ambien- valências existentes na FCTUC. A
te”, foram encontradas grandes varia- transversalidade caracterís ca deste
ções nas componentes e nas tecnolo- ramo de Engenharia ﬁcava assim assegias ambientais tratadas nos respe -

gurada, permi ndo uma visão integrada dos sistemas e tornando possível o
diálogo com técnicos de outras formações.
Esta perspe va deu origem à classiﬁcação das disciplinas nas várias áreas
do saber (Quadro 1). No Quadro da
página13 encontra-se o Plano de Estudos que então foi aprovado no Departamento de Engenharia Civil e submedo à aprovação ao Conselho Cien ﬁco da FCTUC. O Plano de Estudos foi
acompanhado dos programas de todas as disciplinas propostas. As matérias de especialização ambiental cobriam diversos domínios, desde a qualidade da água, ar, solos/resíduos sólidos e ruído até ao equilíbrio de ecossistemas, gestão e monitorização dos
recursos naturais, etc.. Esta abordagem abrangente da problemá ca ambiental proporcionava a versa lidade
necessária para que fossem encontradas as soluções de questões complexas, envolvendo múl plas facetas, que
habitualmente se colocam nesta área.
Dentro da FCTUC, e à semelhança do
que se passava nas Escolas de Engenharia mais conceituadas do Mundo,
parecia ser o Departamento de Engenharia Civil o mais adequado para desenvolver a licenciatura em Engenharia do Ambiente.

Quadro 1. Distribuição das Disciplinas por Áreas Cien ﬁcas (Unidades de Crédito)

A

1º

Semestre
Ciências Básicas
Ciências da Engenharia
Ciências do Ambiente
Direito
Economia
Tecnologias de Engenharia
Tecnologias do Ambiente

1º
16

Total

23

2º
2º
21

2

1º
21
5

3º
2º
16
5
5

4º

1º

2º

20

10
10

1º

5º
2º

5

10

15

23 21

74
35
37
3
4
15
63

25

24

23

23 21

242

10

5
3

4
5

5
26

5
26

26

25

T

1º 2º
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Da discussão no Conselho Cien ﬁco da FCTUC surgiram algumas
alterações quanto a disciplinas
do plano proposto, embora não
descaracterizando a estrutura
anteriormente descrita, dando
lugar ao Plano de Estudos que
veio a ser aprovado em Senado
da Universidade de Coimbra, sob
proposta da Faculdade de Ciências e Tecnologia, em Janeiro de
2002, sendo Licenciatura em

A GESTÃO

DO

Engenharia do Ambiente criada
pelo Despacho nº18 187 de 16
de Agosto de 2002 (D.R. Nº188 –
2ª Série) e correspondendo-lhe o
Registo R/177/2002.
O curso funcionou pela primeira
vez no ano le vo 2002/2003 e
manteve o mesmo Plano de Estudos até às alterações decorrentes do Processo de Bolonha.

CURSO

‐ O

“
A aprovação do curso no início de
2002 colocou enormes desaﬁos à abertura da sua primeira edição em
2002/2003. A Licenciatura era ministrada por dez Departamentos da
FCTUC: Antropologia, Botânica, Ciências da Terra, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia Química,
Física, Matemá ca, Química e Zoologia
(a fusão dos Departamentos de Antropologia, Botânica, Zoologia, que juntamente com a Bioquímica vieram a dar
origem ao Departamento de Ciências
da Vida, só ocorreu no momento da
aprovação dos Estatutos da FCTUC em
2009).
Desde o início, houve a preocupação
de criar um ambiente dialogante com
todos departamentos envolvidos na
Licenciatura. No entanto, o facto de se
tratar de um curso novo lecionado por
dez departamentos, criou algumas
diﬁculdades no estabelecimento de
procedimentos comuns. Rapidamente
se constatou que, apesar dos dez departamentos pertenceram à mesma
5 | DEC No cias | 1º Trimestre 2019

…. a primeira edição do curso viu preenchidas todas
as suas 60 vagas colocadas a concurso nacional.

faculdade, havia diferentes formas e
níveis de organização em cada um deles. A necessidade de pôr o curso a
funcionar num curto espaço de tempo,
par ndo-se de uma situação em que
nenhuma regra se encontrava estabelecida, exigiu um conjunto de a tudes
fundadoras de preceitos a serem observados no futuro.
A proposta e implementação de procedimentos comuns permi u reaﬁrmar a
posição do DEC como departamento
coordenador da Licenciatura e contribuiu para que o curso abrisse sem sobressaltos e com sucesso no ano le vo
de 2002/2003.
A distribuição do serviço docente teve
de contar com este novo curso e as
decisões próprias de cada Departamento verem, em vários casos, de ser
revistas (por exemplo a concessão de
licenças sabá cas). Veriﬁcaram-se problemas de espaço laboratorial nalguns
Departamentos para acomodar um
novo conjunto de aulas prá cas. Nessa
época, o DEC, para além de ter em

“

curso vários Mestrados de especialização, ministrava uma Licenciatura de
Engenharia Civil muito pujante no que
dizia respeito ao número de alunos.
Reorganizar o sistema existente para
albergar a chegada de novos alunos
requereu também um grande esforço
de compa bilização. O número de turmas prá cas era diferente de acordo
com o po de disciplina e o Departamento dela responsável. Para além
deste aspeto e embora vesse sido
decidido que as aulas, desde que possível, funcionariam no DEC, houve que
contar com a integração dos horários
laboratoriais que teriam de funcionar
obrigatoriamente no Polo I. Organizar
espaços e produzir horários harmonizando todos os requisitos referidos
revelou-se uma tarefa árdua.
Com a congregação de esforços dentro
do DEC, em consonância com os outros departamentos, a primeira edição
do curso viu preenchidas todas as suas
60 vagas colocadas a concurso nacional.

os primeiros ﬁtados

DEC No cias | 1º Trimestre 2019 | 6
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1º Folheto

A

L
E
U

Depois deste arranque conseguido
com grande voluntarismo, houve que
procurar estabilizar a gestão do curso
não só no que nha a ver com a interação com e entre os diferentes departamentos e com a forma como o
DEC encarava este novo curso, mas
também com a maneira de incen var
e apoiar a inserção dos alunos da Licenciatura em Engenharia do Ambiente no Departamento de Engenharia
Civil.

A

‐
‐

C

coordenação, que redigi em março de
2004 e são apresentados de seguida,
dão a ideia do trabalho realizado pela
Coordenação para a ngir os obje vos
referidos. Tratou-se de um trabalho
con nuado que ao longo dos anos
permi u reﬂexões e discussões sobre
matérias variadas. Para além dos aspetos que aparecem claramente mencionados no referido relatório, muitos
dos quais se avaliavam e discu am
todos os anos, muitos outros emergiram. Momentos par cularmente senOs excertos do primeiro relatório de
síveis surgiram quando se tratou de

colocar em funcionamento as disciplinas de Estudos de Impacte Ambiental
e Projecto Ambiental. Tratava-se de
disciplinas coordenadas pelo DEC, mas
em que par cipavam outros departamentos. As reuniões da Coordenação
com a Comissão de Acompanhamento, que ocorriam com grande frequência, permi ram que se limassem arestas e se apresentassem sempre propostas previamente consensualizadas
sobre todos assuntos à Comissão Cien ﬁca do DEC, ao Conselho Cien ﬁco
da FCTUC ou à Comissão Pedagógica.

A
Do Relatório referido consta o seguinte texto:

dendo perante os respec vos Presidentes das Comissões
Cien ﬁcas.

“O trabalho de coordenação e ligação aos outros departa‐
mentos iniciou‐se com uma reunião para a qual foram con‐ [...]
vidados a estar presentes os dez departamentos com res‐
Os assuntos tratados nas reuniões de coordenação dizem
ponsabilidade na leccionação de disciplinas da Licenciatura. respeito a:
Nessa ocasião ﬁcou deﬁnida a realização periódica de reu‐
niões de coordenação com uma comissão de acompanha‐ 1. Apresentação de informação compilada pela Coordena‐
ção no que diz respeito à caracterização dos alunos que
mento do andamento da Licenciatura ins tuída para o efei‐
são colocados na Licenciatura em cada ano le vo
to. Nesta comissão de acompanhamento estão presentes
(número de candidaturas, notas de entrada, opção a
representantes de todos os departamentos. Essa represen‐
que corresponde a respec va entrada, disciplinas espe‐
tação é feita através dos presidentes das comissões cien ﬁ‐
cíﬁcas que realizaram), resultados dos inquéritos reali‐
cas (ou elementos por estes designados para o efeito) que
zados aos alunos para aquilatar das mo vações da es‐
poderão ser acompanhados pelos docentes responsáveis
colha do curso de Licenciatura em Engenharia do Ambi‐
pela leccionação das disciplinas da Licenciatura em Enge‐
ente e da escolha da Universidade de Coimbra, etc. No‐
nharia do Ambiente, caso seja entendido adequado.
te‐se na Figura 1 que, embora o curso passasse a cons‐
tuir primeira opção para um maior número de alunos,
Para efeito de nomeação da Comissão de Acompanhamen‐
se veriﬁcou uma evolução nega va no que diz respeito
to foi enviada a seguinte nota aos diferentes Departamen‐
à classiﬁcação de entrada.
tos:
A C
A
da Licenciatura em
Engenharia do Ambiente terá duas funções:
1. Função de coadjuvar a Coordenação da Licenciatura, no
âmbito das competências para ela deﬁnidas pela FCTUC;
2. Função consul va rela vamente a matérias de caracter
pedagógico e cien ﬁco. Os membros desta Comissão de‐
vem expressar, durante as reuniões, as opiniões dos seus
Departamentos em relação às matérias em análise, respon‐

2. Programação do funcionamento dos semestres
(número de turmas necessárias por disciplina, necessi‐
dades materiais de cada disciplina, local de lecionação ‐
Polo I ou Polo II, po de avaliação).
3. Discussão de alguns programas e compa bilização de
programas (a este propósito salienta‐se a intervenção
havida no que diz respeito ao programa e à estrutura
da disciplina de Introdução à Engenharia do Ambiente).
4. Deﬁnição das opções a oferecer em cada ano le vo (no
DEC No cias | 1º Trimestre 2019 | 8

ano le vo 2004‐05 funcionarão as disciplinas de opção de
Ecologia Geral II e de Gestão de Energia em Edi cios), do
número máximo de alunos por opção e das regras de se‐
lecção de candidatos.
5. Análise dos resultados dos exames das diferentes discipli‐
nas (Quadro 2) e formas de melhorar o aproveitamento
naquelas em que há maior taxa de insucesso. Salienta‐se
aqui a decisão de alteração do programa e do método de
avaliação de Física Geral I e II (por proposta do docente
por elas responsável) após a discussão havida na reunião
de coordenação e, ainda, a deliberação quanto à realiza‐
ção de uma prova de aferição de conhecimentos nas disci‐
plinas de Física Geral I, Química Geral e Matemá ca I
dirigida aos alunos que entram para o 1º ano.
6. Análise do número de presença dos alunos nas aulas.
7. Análise das implicações do Tratado de Bolonha no plano
de estudos (conclusões adiadas para o momento em
que se conhecer a forma da sua implementação em Figura 1. Resultados do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior
Portugal).
Quadro 2. Alunos Inscritos, Avaliados e Aprovados no Ano Le vo 2002‐2003
Sem.

Para além das reuniões de coordenação, a
interação com e entre os diferentes departa‐
mentos tem sido realizada através de reuni‐
ões sectoriais e de reuniões informais.
Nas reuniões sectoriais são tratadas questões que di‐
zem respeito apenas a alguns dos departamentos envolvi‐
dos na Licenciatura. Destaca‐se a este propósito a realiza‐
ção de uma reunião a pedido do Departamento de Física
para alteração dos programas de Física Geral I e II, em
que par ciparam os departamentos que leccionam disci‐
plinas que com elas se relacionam.
Através de pequenas reuniões informais/contactos infor‐
mais a Coordenação tem estado sempre disponível para
discu r e resolver questões que se colocam no dia‐a‐dia
do funcionamento do curso. Estas reuniões informais têm
permi do aquilatar de aspectos par culares do funciona‐

A

1º

2º

Disciplina

Avaliados

Aprovados

58
52
55
53
56
42
46
54
55
48

58
21
54
46
9
7
32
44
53
2

Um aspeto relevante para que o primeiro ano decorresse
com normalidade foi a disponibilização de meios para a
aquisição de material, que permi u o arranque sem per‐
turbações de algumas disciplinas da responsabilidade de
outros departamentos (so ware, livros, cartas, etc.), e
também para a organização e realização de algumas visi‐
tas de estudo, etc.. Deve notar‐se que o DEC não recebia
um orçamento suplementar para a coordenação da nova
Licenciatura.”

L

A

Também no mesmo Rela- Engenharia do Ambiente num curto
tório era incluída a seguinte reﬂexão: espaço de tempo, teve de haver algum
“voluntarismo” da parte da Coordena‐
“A Coordenação não pode deixar de
ção que acabou por ter a cargo pra ‐
referir a necessidade de progressiva‐
camente todas as tarefas. À medida
mente se caminhar para a criação de
que o curso vai avançando é necessá‐
ro nas no funcionamento da Licencia‐
rio que os procedimentos se regulari‐
tura em Engenharia do Ambiente idên‐
zem e se tenha em consideração que
cas às existentes na Licenciatura em
as duas licenciaturas se encontram sob
Engenharia Civil.
a alçada do mesmo norma vo do DEC
Para o lançamento da Licenciatura em e dos mesmos Órgãos de Gestão. Faz‐
9 ! DEC No cias | 1º Trimestre 2019

61
61
60
62
60
54
58
60
61
58

mento de algumas disciplinas e aﬁnar formas de contri‐
buir para o melhorar o seu desempenho.

DEC
E

Inscritos

Introd. à Eng. do Ambiente
Matemática I
Geologia Geral
Práticas de Computação
Física Geral I
Química Geral
Matemática II
Biologia Geral
Cartografia
Física Geral II

se questão de salientar que a Coorde‐
nação se dispõe a con nuar a realizar
todas as tarefas que permitam asses‐
sorar os diferentes Órgãos de Gestão
nas decisões que são da respec va
competência (preparar propostas,
analisar situações quando solicitada,
transmi r o sen r dos diferentes de‐
partamentos rela vamente a assuntos
especíﬁcos, etc,).”

I

L
E

A

DEC

se tem revelado frutuosa. De facto o
acompanhamento de perto dos alunos
da Licenciatura tem possibilitado avali‐
ar quais as principais diﬁculdades de
inserção, esclarecer aspectos organiza‐
cionais e de funcionamento do curso,
clariﬁcar os objec vos e o leque de saí‐
das proﬁssionais, etc.

Sobre este assunto também se debruça o referido Relatório de Coordenação
e dele consta o seguinte texto:
“O facto de o DEC acolher alunos de
outra Licenciatura diferente daquela
que tradicionalmente tem albergado
levou a que houvesse uma especial
preocupação na inserção dos alunos
desta nova Licenciatura. A sessão de
abertura do ano lec vo com a presença
da Coordenação da Licenciatura permi‐
te mostrar aos alunos que existe no
departamento uma vontade de os en‐
quadrar adequadamente. Este primeiro
contacto formal com a Coordenação
tem incen vado uma aproximação que

A decisão tomada inicialmente (não
sem alguma oposição) rela va ao local
de funcionamento das aulas, que deﬁ‐
niu o DEC como o departamento em
que seriam lecionadas todas as discipli‐
nas (com exceção daquelas cujas ne‐
cessidades laboratoriais o impedissem)
permite que os alunos sintam que têm
um departamento âncora. Na realiza‐
ção dos horários tem‐se dado par cu‐
lar atenção à distribuição diária das
disciplinas leccionadas no Polo I e no
DEC, evitando tempos mortos e deslo‐
cações durante os tempos lec vos (as
deslocações têm lugar ao princípio do
dia ou durante a pausa alargada de
almoço). A organização no DEC, no
âmbito da disciplina de Introdução à
Engenharia do Ambiente, de ciclos de
palestras rela vas aos grandes temas
ambientais tem sido relevante para a
visão que os alunos vêm construindo
do nosso departamento. De facto, tra‐
ta‐se de ac vidades pelas quais os alu‐
nos desta Licenciatura manifestam
grande interesse e são ocasiões propí‐

cias para o estabelecimento de diálogo
com especialistas exteriores, com Pro‐
fessores do DEC e de outros departa‐
mentos, e por vezes com alunos da
Licenciatura em Engenharia Civil. A
propósito destas palestras, podem re‐
ferir‐se, também, outros obje vos al‐
cançados: por um lado dão um panora‐
ma do que será o exercício da proﬁssão
nas suas diferentes vertentes e por ou‐
tro mostram a importância das ciên‐
cias básicas na resolução dos proble‐
mas concretos expostos (os diferentes
conferencistas são habitualmente soli‐
citados a de alguma maneira fazerem
a ligação dos assuntos apresentados
com as matérias ministradas nas disci‐
plinas de Matemá ca, Física, Química,
Geologia e Biologia).
A Coordenação tem ainda estado dis‐
ponível para certas acções do NEEC
que visam melhorar a integração dos
estudantes da Licenciatura em Enge‐
nharia do Ambiente: entrevista conce‐
dida por um dos elementos da Coorde‐
nação ao Pilar – edição de Novembro
de 2002, disponibilização de informa‐
ção e elementos de consulta sobre a
Engenharia do Ambiente, aconselha‐
mento para a concre zação do logo ‐
po do curso a usar na Queima das Fitas
(anexa informação sobre os primeiros
ﬁtados da Licenciatura em Engenharia
do Ambiente, etc.)”.
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Sobre a visão dos estudantes quanto à forma como foram recebidos e se encontram integrados no
DEC, saliente-se o resultado do inquérito por eles realizado e publicado na edição do Pilar de Março
de 2003. Pôde concluir-se que os alunos desta nova licenciatura se sen am bem no DEC e frequentavam um curso que correspondia às suas expecta vas.
Os alunos de EA foram bem recebidos no DEC?

Os alunos de EA estão bem integrados no DEC?

O curso de EA corresponde às suas expectativas?

A
L

E

Para o efeito de apresentação e divulgação foram criadas as
seguintes pologias de comunicação:

A
sultoria, em laboratórios e ins tuições de inves gação, no
ensino.

1. Desdobrável (pp. 7) para publicitar o curso nas escolas de 2. Cartaz (pp 12), que veio a ser publicado na separata “Guia
do Estudante” do Semanário Expresso de 20 de Julho de
Ensino Secundário de todo o país e em eventos adequados
2002. Nos anos que se seguiram houve de novo inves para o efeito. Note-se que, rela vamente às saídas, semmentos em publicitação em diversos meios de comunicapre se transmi u a ideia de uma licenciatura que tratava
ção social.
um largo espetro de matérias (conforme se constata no
desdobrável anexo). Com tais capacidades de intervenção,
3. Guia do Estudante, sendo o primeiro apresentado logo no
o futuro engenheiro do ambiente estaria apto a exercer
início do ano le vo 2003-2004. Este guia passou a ser disfunções na indústria, na administração central, regional e
tribuído na sessão de abertura do ano le vo e aí podiam
local, em organismos estatais e privados relacionados com
ser encontradas várias informações sobre o curso.
o Ambiente, em gabinetes e empresas de projeto e con-

qualquer ramo do saber. Assim, propõe‐se a criação de
uma nova Área de Doutoramento no Departamento de
Engenharia Civil – a Área de Doutoramento em Engenharia
do Ambiente. São numerosos os campos de inves gação
em aberto neste domínio, permi ndo esta nova Área de
Doutoramento estruturar e enquadrar cien ﬁcamente os
“A Universidade de Coimbra rando par do das valências
trabalhos a desenvolver”.
existentes no seu seio, sobretudo na FCTUC, criou
recentemente uma Licenciatura e um Mestrado em Este é o contributo que posso dar na primeira pessoa para
Engenharia do Ambiente. Para completar a formação se fazer a história da criação da área de ensino e
universitária nesta área importa também, preparar inves gação em Engenharia do Ambiente na Universidade
inves gadores que dominem as metodologias e os de Coimbra. Haverá naturalmente outros contributos que
conteúdos que a caracterizam. Aprender, descobrir e poderão adicionar mais informação e outras perspe vas.
desenvolver capacidades para criar conhecimento e
Numa próxima edição poderemos dar con nuação a este
comunicar
esse
conhecimento
são
ac vidades
breve contributo, debruçando-nos sobre o Processo de
fundamentais para se a ngir a maioridade cien ﬁca em
Bolonha nesta área do saber.
Em 5 de Maio de 2004 foi aprovada a Área Cien ﬁca de
Doutoramento em Engenharia do Ambiente no Senado da
Universidade de Coimbra. A proposta foi subme da pela
FCTUC, mas teve origem no DEC. Do texto dessa proposta
apresenta-se o seguinte excerto:
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Cartaz de divulgação da Licenciatura em Engenharia
do Ambiente, 2002
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P

1º ANO

E

MIEA

1ºSemestre

T

TP

P

u.c.

2ºSemestre

T

TP

P

u.c

Intr. Prob. Amb.

2

0

0

2

Álgebra Lin.Geom. Anal.

3

0

2

4

Análise Matemá ca I

3

0

3

4

Análise Matemá ca II

3

0

3

4

Química Geral

2

0

3

4

Biologia Geral

3

0

2

4

Informá ca

2

0

3

3

Desenho e Cartograﬁa

2

0

3

3

Física Geral I

3

0

2

4

Física Geral II

3

0

2

4

Total:

23

17

Total:

26

2ºSemestre

T

TP

P

u.c

19

2º ANO
1ºSemestre

T

TP

P

u.c.

Métodos Esta s cos

3

2

0

4

Teoria de Sistemas

3

0

2

4

Análise Matemá ca III

0
2

3
0

4
4

Análise Matemá ca IV

Métodos Numéricos

3
3

Geologia da Engenharia

3
3

0
0

3
2

4
4

Química Orgânica

2

0

2

3

Química Analí ca

2

0

2

3

Microbiologia

3

0

2

4

Ecologia

3

0

2

4

Total:

25

Total:

25

19

19

3º ANO
1ºSemestre

T

TP

P

u.

Saneamento Básico

3

0

2

4

4
3

Fís. da Atmos. e Oceano
Processos de Transporte

3
3

0
0

2
2

4
4

2

4

Pla. Gest. Sist. Amb.

3

0

2

4

2

4

Ambiente e Território

3

0

2

4

T

TP

P

u.c

Hidrologia e Rec. Hídricos

3

0

2

4

Mecânica dos Fluidos
SIG

2
2

2
0

1
3

Análise de Riscos Amb.

3

0

Geotecnia Ambiental

3

0

Total:

25

2ºSemestre

19

Total:

25

20

4º ANO
1ºSemestre

T

TP

P

u.c

Sistemas Energé cos

3

0

2

4

3
4

Direito do Ambiente
Resíduos Sólidos

3
3

0
0

0
2

3
4

2

4

Qualid e Trat. de Ef. Líquidos

3

0

2

4

2

4

Poluição e Recuperação de
Solos

3

0

2

4

T

TP

P

u.c

Est. de Impacte Ambiental

3

0

2

4

Econ. e Polít. Ambientais
Poluição Sonora

3
3

0
0

1
2

Qualid. e Trat. de Águas

3

0

Qualidade do Ar e Trat. de Ef. Gasosos

3

0

Total:

24

2ºSemestre

19

Total:

23

19

5º ANO
1ºSemestre

T

TP

P

u.c

Ecologia Aplicada II

3

0

2

4

4

Redes, Ordena/e Ambiente

3

0

2

4

2

4

Cer ﬁcação Ambiental

3

0

0

3

1

0

4

Opção 3

3

1

0

4

1

0

4

Opção 4

3

1

0

4

T

TP

P

u.c

Ecologia Aplicada I

3

0

2

4

Aterros Sanitários

3

0

2

Monitorização Ambiental

3

0

Opção 1

3

Opção 2

3
Total:
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23

20

2ºSemestre

Total:

21

19

Participação do Professor João Pedroso de Lima em Palestra na
Unibra - Centro Universitário Brasileiro

O Unibra que iniciou
as suas a vidades em
2005, conta atualmente com cerca de 30 mil
alunos, oferece um
conceito inovador de
produção, desenvolvimento e difusão do
conhecimento. O UNIBRA oferece cursos
nas áreas de comunicação, negócios e saúde e recentemente
iniciou recentemente
o curso de primeiro
ciclo em Engenharia
Civil (formação de 5
anos no Brasil). A UNIBRA
preocupa-se
igualmente com a promoção de a vidades
acadêmicas e extracurriculares, no intuito
de contribuir com a
ampliação do conhecimento nas mais diversas áreas complementares.

No dia 15 de fevereiro de 2019,
o Prof. João Pedroso de Lima
visitou o Unibra - Centro Universitário Brasileiro, onde deu
uma palestra sobre a área da
hidrologia e recursos hídricos,
seguida de um debate sobre
assuntos relacionados com o
problema da água no Brasil,
nomeadamente a questão das
secas, a poluição do rio São
Francisco (na sequência da rotura de uma barragem de aterro, tragédia que ocorreu no
município de Brumadinho, no
estado de Minas Gerais, onde
uma avalanche de lama e resíduos minerais causaram um

número bastante elevado de ví mas mortais), o saneamento básico no Recife, e a conservação do solo e da
água no Nordeste Brasileiro. O convite para o Prof. João
Pedroso de Lima veio na sequência de uma visita da Reitora Renata Maia ao Departamento de Engenharia Civil
da Universidade de Coimbra.
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Risco de Alergia Respiratória no Polo II
Emília Faria
Medica Especialista em Imuno‐Alergologia
Vice‐ Presidente da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica
(SPAIC) no biénio 2017‐2019

Alergia em

ambiente
escolar e
laboral
A problemá ca da abordagem do
risco de doença alérgica em ambiente escolar e laboral é da maior importância, pois cada vez mais se permanece mais horas por dia nesses
ambientes. Sabe-se que o risco de
aparecimento de manifestações de
doenças alérgicas depende diretamente da carga gené ca, mas sabese também que a doença só se manifesta quando o ambiente e es lo de
vida lhe forem favoráveis.

(comichão), corrimento nasal (nariz a
pingar), congestão nasal (nariz entupido), tosse e irritação na garganta. A
rinite associa-se frequentemente a
asma, que se manifesta em geral
com tosse, pieira, falta de ar ou cansaço ao esforço ou conjun vite alérgica, que se manifesta por olho vermelho, lacrimejo e prurido ocular. A
alergia pode desencadear uma reação bastante mais grave, generalizada e, por vezes, mesmo com consequências que podem
regista-se um aumento exponencial de to- ser fatais, designada
de anaﬁlaxia ou chodas as doenças alérgicas. Em cada 10 anos as que anaﬁlá co, que
doenças alérgicas aumentaram 10 a 20 por
pode acontecer, por
exemplo, após picada
cento...
de veneno de abelha
em pessoas alérgicas.
As doenças alérgicas são doenças
sistémicas que podem manifestar-se Nos estudos epidemiológicos realizaem qualquer órgão: pele, vias respi- dos nas úl mas décadas na Europa
ratórias, olhos ou aparelho diges vo. observou-se um aumento exponenciA forma mais habitual da doença é a al, de todas as doenças alérgicas. Em
rinite alérgica, que se traduz por cri- cada 10 anos as doenças alergias
ses de espirros, prurido nasal aumentaram 10 a 20 por cento, prin-

…
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cipalmente a rinite e o eczema atópico. Em Portugal es ma-se que 20%
da população sofra hoje de rinite, 10
% de asma, 10 % de eczema atópico
e 5% de alergia alimentar. Em mais
de 80% dos casos é na idade pediátrica que se iniciam as primeiras manifestações de doença alérgica.
O desenvolvimento de alergias depende em grande medida da exposição aos alergénios presentes no ambiente onde crescemos e vivemos.
Em Portugal predominam as alergias
aos ácaros, fungos ou animais presentes no ambiente domés co ou no
local de trabalho, mas também aos
pólenes das ervas, árvores e arbustos.
A análise do risco de alergias respiratórias no campus do Pólo II da Universidade de Coimbra obriga a considerar dois aspetos muito importantes: as condições dos edi cios e do
ambiente que se respira no seu interior; o ambiente exterior envolvente.

Edifícios
É nos edi cios mais an gos e nos locais mais húmidos, pouco arejados, com pouco sol e acumulação de
grande quan dade de material (incluindo livros, papel) de di cil limpeza, que se deteta maior concentração de ácaros e fungos. Pelo contrário, nos edi cios mais arejados, com menos humidade, e com boa
exposição solar, como tudo indica ser o caso dos do
Polo II, incluindo o do DEC, as condições não são favoráveis ao crescimento de ácaros e fungos, pelo que
será consideravelmente baixa a sua concentração no
ar que se respira.
Há que ter em atenção que o látex, produtos químicos e orgânicos e animais de laboratório são alergénios importantes que podem desencadear a doença
alérgica.

Ambiente
envolvente
O baixo nível de poluição na envolvente ao Pólo II é
um elemento determinante para as crises de doenças alérgicas, par cularmente nas pessoas com asma
e rinite. Está muito bem documentado, em publicações e em estudos epidemiológicos, que o fumo do
tabaco e dos poluentes atmosféricos, como o CO2 e
o NO, são muito importantes no agravamento do
processo inﬂamatório que carateriza a asma, a rinite
e a sinusite.
É durante a época polínica, em geral de março a julho, mas que varia com o po de planta e sobretudo
com as condições meteorológicas, que são detetadas
altas concentrações de pólenes de ervas e arvores aí
presentes como gramíneas, pinheiro e acáciamimosa. O pólen de gramíneas tem grande capacidade de provocar rinite, conjun vite, asma e eczema,
mas o risco é menor com os pólenes do pinheiro e da
mimosa.
Nem todas as pessoas têm manifestações de alergia
a pólenes na mesma altura do ano porque podem ser
alérgicas a diferentes pos de pólenes e a concentração de pólen no ar em determinado mês varia de
planta para planta.
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Assim, cada indivíduo tem uma altura do
ano em que apresenta queixas de rinite,
conjun vite ou asma a pólenes, que é geralmente a mesma todos os anos e que
corresponde à época em que a planta que
desencadeia a alergia se encontra em ﬂor.
Durante a época polínica, as concentrações
dos pólenes são maiores nos dias quentes e
secos e, principalmente, nos dias ventosos.

níveis atmosféricos dos pólenes e a gravidade das crises alérgicas, o que explica porque pessoas gene camente predispostas,
mas com baixa sensibilização tenham cada
vez mais queixas nestes períodos com altos
níveis de pólenes no ar. As crianças são
par cularmente sensíveis com início de
sintomas de rinite e conjun vite e asma
cada vez mais cedo, mesmo em idade préescolar.

Em Portugal, a principal causa de alergia a
pólenes são as gramíneas (“fenos”), presentes tanto em áreas rurais como urbanas, e que polinizam de março a julho.
Também é comum a alergia à erva parietária (“alfavaca de cobra”), com uma polinização com dois picos: de março a julho e de
setembro a outubro. Rela vamente aos
pólenes de árvores, a oliveira é a principal
responsável por alergia em Portugal, sendo
o seu período de polinização de maio a julho. Outras plantas responsáveis por alergia
são: Artemísia, Plantago (tanchagem ou
língua de ovelha), Chenopodium (pé-deganso), Labaça, Pinheiro, plátano, bétula,
cipreste, castanheiro, carvalho, acácias e
salgueiro.

Ao contrário do que se poderia pensar, as
pessoas que vivem em cidades não estão
mais protegidas contra a alergia aos pólenes rela vamente às que habitam em ambiente rural. A realidade é que o mesmo
pólen em meio urbano é signiﬁca vamente mais agressivo, devido ao maior nível de
poluição aí existente. A poluição tem o
efeito de destruir a camada protetora externa do pólen, ﬁcando o interior, responsável pela alergia, em contato direto com
as fossas nasais, olhos, pele ou brônquios.
Esta é uma das principais razões por que a
população das cidades sofre cada vez mais
cedo e com maior intensidade os sintomas
das alergias, na chegada da primavera.

As alterações climá cas fazem com que as
plantas cada vez polinizem mais cedo. Veriﬁca-se que há picos de concentração dos
pólenes muito elevados na primavera,
quando deixa subitamente de chover, as
temperaturas são elevadas e os dias são
ventosos. Há uma relação direta entre os

A Sociedade Portuguesa de Alergologia e
Imunologia Clínica (SPAIC) disponibiliza,
semanalmente, através da sua página
(www.spaic.pt), informação sobre os níveis de pólenes existentes no ar atmosférico em nove cidades de Portugal, incluindo Coimbra.

17 | DEC No cias | 1º Trimestre 2019

O site da Rede Portuguesa de Aerobiologia (RPA): h ps://www.rpaerobiologia.com/
permite acesso direto à rede de pólenes.
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“PROLIFE” prolonga em mais de 50 anos
a vida útil de pontes antigas
Um consórcio europeu, cons tuído
por inves gadores da FCTUC, da Luleå University of Technology (na Suécia) e por cinco empresas das áreas
de projeto de estruturas e de produção de elementos em aço, desenvolveu, no âmbito do projeto de inves gação PROLIFE – Prolonging Life Time of old steel and steel-concrete
bridges um conjunto de soluções
que visam garan r um prolongamento da vida ú l das pontes metálicas e mistas (aço e betão) an gas.
O Prof. Carlos Rebelo é o coordenador da equipa portuguesa.
A rede europeia de infraestruturas
de transporte (rodoviária e ferroviária) é caracterizada por uma grande
variedade de pontes metálicas. Dado
que um grande número destas infraestruturas já apresenta um tempo
de vida consideravelmente longo, os
efeitos do envelhecimento dos materiais e o aumento do nível de tráfego podem colocar em causa os
19 | DEC No cias | 1º Trimestre 2019

níveis de segurança estrutural, os em ﬁm de vida. Dependendo do po
requisitos de desempenho e a sua de intervenção adotada, o ciclo de
vida deste po de pontes consegue
durabilidade.
ser aumentada em mais de 50 anos.
Muitas das pontes an gas estão
No desenvolvimento do estudo, foclassiﬁcadas como património culturam realizados ensaios de longa dural o que inviabiliza a sua subs tuiração, à escala real, em quatro ponção por uma nova infraestrutura.
tes an gas. Em Portugal, o caso de
Para além disso, nem sempre a subsestudo foi o da ponte da Portela, em
tuição da ponte original por uma
Coimbra.
nova é a solução mais vantajosa se
se verem em conta os custos de A reabilitação de pontes an gas é de
impacto ambiental associados ao grande complexidade. Foram em
ciclo de vida da estrutura, bem como geral dimensionadas sem contabilios custos diretos associados à sua zar o bene cio estrutural da interaconstrução. Daí a importância do ção entre os componentes em aço e
desenvolvimento de estratégias de os componentes em betão, princireparação e reforço também numa palmente por não incluírem disposiperspe va de sustentabilidade e vos que garantam a transferência
das forças de corte longitudinal. De
preservação ambiental.
acordo com o Prof. Rebelo, as técniAs técnicas de reforço desenvolvidas
cas convencionais de reabilitação
no âmbito do projeto combinam
obrigam à remoção parcial do betão,
diferentes estratégias de reabilitaà interrupção do tráfego e eventualção, permi ndo uma melhoria muito
mente a destruição da armadura
signiﬁca va do desempenho estrutransversal da laje, pelo que, no
tural de pontes metálicas e mistas

gatórias para manutenção ou reparação das máquinas de ensaio.
O programa experimental levado a
cabo pela equipa do ISISE inclui também a construção e ensaio de treliças metálicas com nós reforçados
com UHPC (betão de alta resistência). Foram efetuados 5 ensaios em
escala real em que inicialmente são
ensaiados provetes não reforçados
para comparação, e seguidamente
são ensaiados provetes reforçados
com UHPC sendo que um dos ensaios é feito sob carregamento cíclico.
Foram variados principalmente dois
parâmetros, o recobrimento e a dimensão do reforço no nó .

âmbito do projeto, foram estudadas
soluções alterna vas. Entre as várias
opções foi também estudado «o uso
de treliças horizontais entre os banzos inferiores das longarinas das
pontes em viga, as quais tornam a
secção transversal mais rígida no
que respeita aos efeitos da torção
permi ndo reduzir signiﬁca vamente os esforços de fadiga gerados pelo
tráfego». As técnicas de reforço desenvolvidas vão permi r a u lização
de materiais novos em contacto com
os materiais an gos, melhorando o
comportamento das pontes.
As operações de reforço em construções an gas rebitadas usam em muitos casos parafusos de injeção. No
entanto, esta tecnologia tem sido
essencialmente estudada em situação quase-está ca ou em estudos de
ﬂuência. Muito poucos estudos po-

dem ser encontrados na literatura
sobre a caracterização da fadiga de
ligações aparafusadas injetadas com
resina.
No âmbito do projeto de inves gação PROLIFE foram ensaiadas ligações metálicas de corte simples e
duplo para avaliar a resistência à
fadiga ao usar parafusos injetados
em comparação com parafusos não
injetados. Foi também comparada a
resistência em fadiga quando se ligam aços modernos com os aços
originais das pontes centenárias. Um
total de 48 provetes foram ensaiados até à rotura por fadiga, o que
representa cerca de 4 meses de ensaio dinâmico con nuo, se não exissse qualquer interrupção. Na realidade, o tempo de ensaio pode estender-se por vários meses, que
muitas vezes incluem paragens obri-

Por ﬁm, foi analisado o ciclo de vida
e o custo dos varias técnicas de reforço, tendo sido desenvolvida uma
base de dados com a sistema zação
da aplicação das várias técnicas de
reforço estudadas e com a avaliação
do custo ﬁnal incluindo os impactos
ambientais.
O projeto PROLIFE teve um ﬁnanciamento de perto de um milhão de
euros da Comissão Europeia através
da medida Research Fund for Coal
and Steel. As empresas apontadas
como integrando o consórcio europeu foram: Alessio Pipinato & Partners
Architectural
Engineering
(Itália), Movares Nederland B.V.
(Holanda), Ramböll Sverige AB
(Suécia), Schime a Consult Zivil Techniker GMBH (Áustria), empresas
de projeto de estruturas, bem como
a Arcelormi al Belval & Diﬀerdange
S.A (Luxemburgo), produtora de elementos em aço.
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O DEC na nova equipa Reitoral
A eleição do Reitor da Universidade de Coimbra é feita, desde
2011, em reunião plenária do
Conselho Geral da ins tuição. O
organismo é cons tuído por 35
membros: 18 representantes
dos professores e inves gadores, cinco representantes dos
estudantes, dois representantes
dos funcionários não-docentes e
não-inves gadores e dez personalidades de reconhecido mérito, externas à Universidade.
O Conselho Geral da UC, em
reunião plenária de 11 de fevereiro, elegeu o Professor Amílcar Falcão, Professor Catedrá co na Faculdade de Farmácia,
para o cargo de Reitor, para o
mandato 2019-2023. O seu programa de ação é in tulado
“Ci us,
Al us,
Forus” (inspirado no lema olímpico “mais alto, mais forte, mais
longe”). Os outros candidatos à
eleição do Reitor da Universidade de Coimbra para o mandato
2019-2023 foram Duília Fernandes de Mello, Ernesto Costa e
José Pedro Paiva.
A inves dura do novo Reitor e a
tomada de posse da restante
equipa reitoral teve lugar na
Sala dos Grandes Atos (Sala dos
Capelos), no dia 1 de março, dia
da Padroeira da Universidade de
Coimbra, dia que a UC comemorou 729 anos de existência. A
equipa que vai acompanhar o
Reitor é composta por oito vicereitores e dois pró-reitores, e
inclui dois Professores do DEC, o
Prof. Luís Simões da Silva e o
Prof. Alfredo Dias.
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Professor Luís Simões da
Silva
O Prof. Luís Simões da Silva
foi nomeado Vice-Reitor para
o pelouro da Inovação e Empreendedorismo

Professor Alfredo Dias
Professor Alfredo Dias foi
nomeado Vice-Reitor para o
Pelouro do Património, Ediﬁcado e Infraestruturas

Reitor

Vice‐Reitor

Vice‐Reitor
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Professor Paulo Santos

Prémio Melhor Artigo de Revisão Década 2008-2017
PRÉMIOS E DISTINÇÕES

A revista Energy and Buildings, em
reconhecimento da alta qualidade
dos trabalhos subme dos, atribui,
por década, prémios a 5 ar gos de
inves gação e a 2 ar gos de revisão. Entende, como “melhor trabalho”, aquele que resiste ao passar
do tempo, que se reﬂete parcialmente pela frequência de citações,
mas também pela qualidade dos
comentários que suscita nos trabalhos onde é citado.

e Paulo Santos
(DEC). Este trabalho foi desenvolvido no âmbito do
programa doutoral
em Sistemas Sustentáveis de Energia, do programa
MIT-Portugal, para
O trabalho in tulado “Review of passi- a tese de Doutoramento de Nelson Soave PCM latent heat thermal energy sto- res, sob o tema “T
rage systems towards buildings’ energy
eﬃciency ” recebeu o prémio para o (PCM )
melhor ar go de revisão bibliográﬁca
”.
publicado entre 2008 e 2017 na revista
Energy and Buildings (uma das várias Ar go: N. Soares, J.J. Costa, A.R. Gaspar, P.
Santos, Review of passive PCM latent heat
revistas Publicadas pela Elsevier).
thermal energy storage systems towards builOs autores são inves gadores do ISISE e dings’ energy eﬃciency, Energy and Buildings,
Volume 59, 2013, Pages 82-103, ISSN 0378do ADAI-LAETA: Nelson Soares (DEM),
7788 . DOI: org/10.1016/j.enbuild.2012.12.042
José Costa (DEM), Adélio Gaspar (DEM)



O Fluviário de Mora lançou no seu
3º Aniversário, a 21 de março de
2010, em conjunto com o seu Núcleo de Inves gação (NIFM), o Prémio Fluviário – Jovem Cien sta do
Ano. Este prémio pretende dis nguir um aluno (PhD, MSc, Lic.) que
tenha publicado, como primeiro
autor, um ar go (revista SCI), no
ano a que se refere o concurso, na
temá ca conservação e biodiversidade de recursos aquá cos con nentais (Estuários e Rios).
As oito primeiras edições, que totalizaram 129 candidaturas consideradas e a dis nção de treze jovens
inves gadores, entre premiados e
menções honrosas, consagraram
esta inicia va no plano nacional
como um galardão dis nto e inovador, que garante a divulgação e
valorização do importante papel
dos jovens inves gadores para o
desenvolvimento do conhecimento
nas áreas da Conservação e Biodiversidade dos Recursos Aquá cos
Con nentais (Rios e Estuários).

Professora Elisabete Monteiro

Prémio Fluviário - Jovem Cientista de 2018
Elisabete
Monteiro,
aluna do
doutoramento em
Engenharia Civil na
especialização de
Hidráulica, Recursos Hídricos e Ambiente do DEC—FCTUC foi consagrada vencedora da nona edição do Prémio Fluviário – Jovem Cien sta do Ano 2018. É
orientada pela Professora Cidália Fonte
do Departamento de Matemá ca e pelo
Professor João Pedroso de Lima do De-
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partamento de Engenharia Civil, ambos
professores da UC.
A publicação cien ﬁca que deu origem
ao prémio é: “Elisabete S.V.Monteiro,
Cidália C. Fonte, João L.M.P. de Lima
(2018), “I
G
D
E
M
O S
M
”,
Jornal of Hidrology and Hidromecha‐
nics, 66 (3): 285—294.
O Prémio Fluviário – Jovem Cien sta do
Ano 2018 foi atribuído no dia 22 de
Março de 2019, nas instalações do Fluviário de Mora, na cerimónia de entrega, tendo a inves gadora Elisabete
Monteiro sido dis nguida com o reconhecimento da qualidade e importância
do seu trabalho e com um prémio monetário de 500 euros.

Orientadores do Doutoramento



PROVAS ACADÉMICAS

Professor Gonçalo Correia

Nos dias 24 e 25 de
janeiro 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 Gonçalo Correia.
Aprovado por Unanimidade, a prova decorreu
com a apresentação da
Lição “Discrete choice
models: es ma on and
applica on in transportaon studies “ e do relatório sobre “Land use and transport
systems ”.
Fizeram parte do júri das Provas de
Agregação, Professores da FCTUC,
da Faculdade de Engenharia da Uni-



versidade do Porto, do Ins tuto Superior Técnico da Universidade de
Lisboa, e da École Polytechnique
Fédérale de Lausanne, Suiça.

Professor Paulo da Venda Oliveira

As Provas de Agregação
do Professor Paulo da
Venda Oliveira, provas
em Engenharia Civil, especialidade de Geotecnia,
realizaram-se na Sala dos
Capelos da Universidade
de Coimbra nos dias 21 e
22 de fevereiro .
Aprovado por Unanimidade, a prova incluiu a
apresentação da Lição
“Aterros sobre Solos
Moles. Da Inves gação à
Prá ca “ e do relatório
sobre “Obras de Terra“.
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,
do Laboratório de Engenharia Civil, e
da Universidade do Minho.
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VISITAS DE ESTUDO



VISITAS DE ESTUDO

Visita de reconhecimento – Quinta da Várzea

No passado dia 22 de fevereiro, os
alunos da disciplina de Projeto Urbano, do 4º ano do MIEC realizaram
uma visita ao local alvo do trabalho
de projeto no presente ano le vo.
Na mesma linha dos trabalhos realizados em anos anteriores, a zona de
intervenção (ZI) selecionada para
este estudo situa-se na Quinta da
Várzea. O trabalho a desenvolver
inicia-se com uma análise de diagnós co da ZI considerando o seu
estado e enquadramento atuais na
estrutura urbana em que se insere,
sendo potenciado com esta visita ao
local. O posterior trabalho de projeto procura integrar vários conhecimentos aprendidos ao longo do curso, tais como de Planeamento Regional e Urbano, Hidrologia, Vias e
Desenho Técnico, conjugados com
novos conhecimentos adquiridos na
disciplina de Projeto Urbano, com o
obje vo de projetar uma área da
cura habitacional, a qual é atravescidade que ﬁcou até agora por presada pela Estrada Principal das Laencher.
ges, uma importante via distribuidoA ZI selecionada este ano implica a ra principal. O trabalho é apresentaresolução de um problema comple- do e defendido em diferentes moxo de valorização de uma zona no- mentos perante técnicos especialibre da cidade, potencialmente dota- zados da Câmara Municipal de Coda de uma vasta área verde de re- imbra. A apresentação dos Esboços
creio e lazer e de uma elevada pro- iniciais propostos pelos alunos já
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decorreu entretanto, tendo estado
presentes, além do docente da disciplina (Prof. João Zeferino), o Eng.º
Carlos Duarte e o Arq.º Paulo Fonseca, que deram a sua experiente contribuição com comentários bastante
enriquecedores.

VISITAS DE ESTUDO



Visita à área mineira reabilitada de Ázere

No passado dia 20 de março os alunos do 3º ano do MIEA realizaram
uma visita de estudo à área mineira
de Urânio (U) do vale da Abru ga,
Ázere, Tábua, no âmbito da unidade
curricular de Ecologia Aplicada. Foi
uma visita bastante par cipada pelos alunos a quem se procurou dar
uma visão global e integrada de todo o processo ambiental em causa.
Esta é uma das muitas crateras de U
da Região Centro que abasteciam a
fábrica de tratamento de minério da
Urgeiriça. Foi recentemente alvo
dum processo de reabilitação ambiental levada a cabo pela EDM
(Empresa de Desenvolvimento Mineiro). Portugal era um país produtor e exportador de U por excelência. Existem crateras de U espalhadas pelos concelhos de Tábua, Nelas, Viseu, Mangualde, Guarda e Bel-

monte, entre outros, sendo que
muitas destas crateras foram/estão
a ser alvo de medidas de reabilitação.

à presença do Radão, gás radioa vo
que se situa na cascata de decaimento natural do Urânio até Chumbo, agrava ainda mais o problema.

O Urânio é um combus vel nuclear
de excelência. É um metal pesado
(com uma densidade cerca de 1,7
vezes superior à do chumbo), e emite radiações, nomeadamente par culas alfa, que são das radiações
mais perigosas em termos biológicos, além de emi r ainda radiação
gama. Cons tui, portanto, um problema ambiental a combater, havendo necessidade de reduzir a exposição a este metal, seja exposição
através de poeiras, ou através das
águas de escorrência. Um fator importante é a localização próxima do
Rio Mondego, neste caso. O facto
das zonas de extração de U se situarem em zonas graní cas, associadas

Após uma análise de risco com a
determinação da concentração de U
no solo, na água etc., deu-se início
ao processo de reabilitação. Esta
incluiu, entre outras medidas, o tratamento passivo das águas (usando
a ﬁtoﬁltração com plantas aquá cas
e macróﬁtas), bem como neste caso
em par cular a transferência de escombreiras a céu aberto para a própria cratera/aterro devidamente
controlado, (com conﬁnamento da
base, lateral e cobertura), instalação
de rede de drenagem e de piezómetros de monitorização, e por ﬁm a
integração/recuperação paisagís ca.
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VISITAS DE ESTUDO


Visita ao CIRVER do ECO-PARQUE do RELVÃO - CHAMUSCA

Os alunos do 4º ano do MIEA visitaram, no dia 22 de março, o Centro
Integrado de Recuperação, Valorização e Eliminação de Resíduos (CIRVER)
da ECODEAL, no Eco-parque do Relvão, Chamusca, numa visita de estudo
integrada no âmbito da disciplina de
Gestão e Tratamento de Resíduos.
Foram acompanhados pelos docentes
da disciplina, José Góis e Margarida
Quina. A visita teve por obje vo mostrar aos alunos o po de resíduos que
são encaminhados para o CIRVER, as
formas de tratamento e encaminhamento ﬁnal dos resíduos.
As boas vindas foram dadas pelo Mestre Pedro Ferreira, ex-aluno do mesmo mestrado, que começou por falar
da sua carreira até chegar à posição
atual e depois fez uma breve apresentação da história do CIRVER-ECODEAL,
apoiada em diaposi vos. Seguiu-se a
visita às várias infraestruturas e equi-
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pamentos da unidade, tendo antes
sido disponibilizado equipamentos de
proteção e de iden ﬁcação e fornecidas algumas recomendações de segurança. A visita teve ainda o acompanhamento da Dra. Marta Costa, diretora do Laboratório do CIRVERECODEAL.
O processo de tratamento dos resíduos começa pela avaliação em laboratório de amostras dos resíduos, para
decisão da aceitabilidade ou não dos
resíduos e indicação do custo do tratamento. A unidade de dispõe de cais
próprio para a descarga de resíduos e
as zonas de armazenagem são impermeabilizadas e algumas delas são classiﬁcadas como zonas ATEX. A limpeza
de embalagens de matérias perigosas
para nova reu lização é um dos serviços prestados pela unidade. A limpeza
de embalagens de plás co e posterior
destroçamento para encaminhamento

para reciclagem é outros dos serviços
prestados. A unidade tem ainda capacidade para separação e recuperação
de óleos, e recuperação de resíduos
para preparação de combus veis alterna vos. Os resíduos cujo o des no
é a eliminação são depositados em
aterro, havendo atualmente três células. A camada subjacente à célula de
aterro é cons tuída por uma unidade
geológica silto-argilosa com muito
baixa permeabilidade e espessura até
valores da ordem dos 20 m. Foi completada a impermeabilização natural
com a aplicação de uma camada de
reforço da impermeabilização com
0,5m de espessura de material de natureza argilosa selecionado da própria
escavação, associada a um geocompósito bentoní co sob toda a super cie
inferior das células de deposição e
uma tela geotêx l de 500 g/m2. Um
sistema de monitorização cons tuído
por conjunto de elétrodos dispostos
em malha regular quadrada colocados
na base do aterro sanitário, abaixo da
tela de impermeabilização, ligados a
um painel de controlo por um cabo
elétrico permite detetar a localização
de eventuais fugas.

VISITAS DE ESTUDO


Visita a obra de reabilitação de um edifício no Bairro Alto em Lisboa
Os alunos do Mestrado em Mecânica dos Solos e
Engenharia Geotécnica (MMSEG) par ciparam, no
dia 27 de março, numa visita técnica a uma obra
de reabilitação de um edi cio no Bairro Alto em
Lisboa.
Esta visita cons tuiu uma excelente oportunidade
para observar no local algumas das matérias que
são objeto de estudo no MMSEG, tais como a execução de uma contenção periférica cons tuída por
uma cor na berlinense, num lote com espaço e
acessos muito limitados.
Após a visita, os alunos assis ram a uma Conferência Especial proferida pelo Prof. Paulo da Venda
Oliveira, no LNEC, no âmbito da 15ª Reunião Anual
da Sociedade Portuguesa de Geotecnia (SPG), sob
o tema “Aterros sobre Solos Moles. Da Inves gação à Prá ca”.
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VISITAS DE ESTUDO

Visita às obras de reabilitação do “Hotel Mondego”

No passado dia 27 de março os alunos do 5º ano
do Perﬁl de Estruturas: Estruturas de Madeira e
Alvenaria, e Conservação e Reabilitação de Estruturas, visitaram, acompanhados pela Prof.ª Sandra
Monteiro, o “Hotel Mondego”, que se encontra
com obras de reabilitação.
O edi cio, situado no Largo das Ameias – Coimbra,
era u lizado anteriormente para comércio de móveis, voltando, depois de concluída a sua reabilitação, à sua u lização original: a de hotel. A obra
tem como empreiteiro a empresa Oliveira & Paiva,
a arquitetura ﬁcou a cargo de Nuno Godinho Lopes
e as estruturas da TISEM. Trata-se de uma obra de
reabilitação em que foram man das as fachadas
do edi cio, tendo a estrutura interior sido concebida para serem usados painéis de madeira lamelada
cruzada (Cross-Laminated Timber, CLT). Este é um
material muito versá l já que permite aplicações
com carregamento no seu plano ou perpendicular
a ele. Apresenta ainda como mais-valia, neste po
de obra, rela vamente à u lização de betão armado, a rapidez de construção.
As fotos foram gen lmente cedidas pela aluna Viviane Barroso e pelo Diretor de Obra.
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Atividades dos nossos alunos

O NEEA (Núcleo de Estudantes de Engenharia do Ambiente) e o NEEC (Núcleo de
Estudantes de Engenharia Civil) cientes
de que o voluntariado é uma a vidade
inerente ao exercício de cidadania, tendo
como obje vo a solução de alguns dos
problemas que afetam a sociedade, pretenderam dar a conhecer algumas das
associações de voluntariado que existem
em Coimbra, bem como as a vidades
que estas promovem.
O obje vo foi fomentar o interesse dos
estudantes universitários nas ações de
voluntariado e levar a que par cipem
mais nestas a vidades. Durante a semana de 11 a 15 de fevereiro decorreu uma
feira, aberta a toda a comunidade universitária, estudantes, professores e funcionários do Pólo 2 e a demais interessados. No decorrer da semana foi feita uma
recolha de bens alimentares e roupa, e
todos estes bens foram doados para uma
ins tuição. No dia 13, os núcleos organizaram uma febrada que teve lugar no
DEC em que todos os lucros foram entregues à associação APPACDM Coimbra. No dia 14 organizou-se uma
feira de voluntariado que teve lugar no 4º piso do
DEC, que contou com a presença de várias ins tuições.
Esta foi a primeira vez que ocorreu uma a vidade des-

te cariz no Departamento e que os Núcleos veram
todo o prazer de organizar visto que o voluntariado é
uma ação que deve incen var todo o corpo estudan l.
NEEC & NEEA
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Atividades dos nossos alunos
Palestra: Especialização - MIEA
No dia 27 de fevereiro o Núcleo
de Estudantes de Engenharia do
Ambiente organizou uma palestra que incidia sobretudo nas
áreas de especialização em que
um Engenheiro do Ambiente
pode atuar. A palestra foi proferida pelo professor Sérgio Miguel
Lopes, futuro coordenador do
Colégio do Ambiente na Região
Centro. Esta a vidade teve um

cariz muito importante, pois foram abordados detalhadamente
os domínios com que um futuro
engenheiro do ambiente pode
ter de lidar na sua vida proﬁssional futura. No início da palestra
foram também abordados alguns
conceitos sobre o funcionamento, cons tuição e papel da Ordem dos Engenheiros.
NEEA

Jornadas pedagógicas
As jornadas pedagógicas do Mestrado
Integrado em Engenharia do Ambiente, rela vas ao 1º Semestre 20182019, decorreram no passado dia 6 de
março. Estas jornadas servem para
que alunos e docentes, em conjunto,
possam debater sobre algumas questões, rela vas ao curso, nomeadamente ao modo de funcionamento
das várias unidades curriculares, questões essas levantadas pelos alunos

através dos inquéritos pedagógicos.
Os problemas apresentados foram
discu dos nas jornadas, que contaram
com a presença de alunos e docentes
e foi organizada pelo pelouro da pedagogia do Núcleo de Estudantes de Engenharia do Ambiente .
NEEA

Fórum pedagógico
Queres melhorar os teus métodos
de estudo mas não sabes bem como começar? Tens dúvidas sobre
o funcionamento pedagógico da
UC?” Este foi o mote para os Núcleos de Estudantes de Engenharia
do Ambiente e de Engenharia Civil
organizarem um Fórum Pedagógico que decorreu no dia 20 de fevereiro. Este fórum contou com um
Workshop sobre métodos de estudo, que contou com a colaboração
da Dª Margarida Rodrigues, e ainda com uma Sessão de Esclarecimento Pedagógico, nomeadamente acerca do Regulamento pedagógico da UC, que contou com a co31 | DEC No cias | 1º Trimestre 2019

laboração de dois coordenadores
do pelouro da pedagogia de Direção Geral da Associação Académica de Coimbra. Pretendeu-se, com
esta a vidade, ajudar o corpo estudan l a adquirir melhores hábitos de estudo para um melhor
aproveitamento académico. As
vagas para o Workshop de métodos de estudo foram limitadas, de
forma a personalizar a aprendizagem a cada aluno.
NEEA & NEEC

Atividades dos nossos alunos
Semana Verde

Semana verde
A Semana Verde teve como obje vo trazer a Natureza e Sustentabilidade para mais perto dos estudantes, sensibilizá-los, de modo a tornar as suas
ações mais ecológicas e conscientes. Decorreu de
18 a 22 de março e o Núcleo de Estudantes de Engenharia do Ambiente, em colaboração com o Grupo Ecológico da Associação Académica de Coimbra,
organizou algumas das a vidades:
- No dia 20 decorreu uma palestra sobre Planos
inovadores para a gestão e prevenção de resíduos—A experiência do projeto “UrbanWINS”:
projeto europeu ﬁnanciado pelo Programa de Pesquisa e Inovação Horizonte 2020, que estuda a forma como as cidades consomem recursos e produtos e como eliminam os resíduos produzidos tratando assim de desenvolver e testar planos com
soluções inovadoras, des nados a melhorar a prevenção e a gestão desses mesmo resíduos. A palestra contou com a presença da oradora Joana
Bastos;
- Durante a semana decorreu também uma recolha
de medicamentos que se encontravam fora do prazo de validade com o obje vo de serem entregues
a farmácias e também uma recolha de alimentos e
bens para animais que mais tarde foram entregues
à associação Agir pelos Animais.
NEEA
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O Núcleo de Estudantes de Engenharia do Ambiente (NEEA) organizou a IV edição da Gala Gota
d’Ouro. Decorreu no dia 22 de
março no restaurante S ll Is, e
contou com a presença de docentes, alunos e funcionários.
Como é tradição, foram entregues prémios das várias categorias e foram também entregues
pequenas recordações aos ﬁnalistas do MIEA, para que estes
relembrem sempre o seu percurso académico. No ﬁnal da noite,
para animar ainda mais o jantar,
foram eleitos o Mister e Miss da
noite. O jantar de Gala contou
com muita animação, bom convívio, boa comida e também boa
música, uma vez que o evento
contou com a excelente atuação
do Grupo de Fados- Maio. Esta
foi mais uma noite de Gala que
ﬁcará decerto para boa memória
de todos os que es veram presentes.
NEEA
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Com o intuito de promover mais um
momento de convívio e de lazer, o
NEEC/AAC organizou mais uma edição da Gala Pilar d’Ouro. Esta Gala
decorreu no dia 29 de março nas Caves de Coimbra, um
espaço muito dinâmico e versá l.
Neste ambiente mais formal podemos contar com muitos par cipantes, entre os quais Professores de todos
os perﬁs do Mestrado Integrado em Engenharia Civil.
Durante o jantar de Gala ocorreu a tradicional entrega
dos vários prémios para os quais várias pessoas estavam eleitas, sendo que estes foram os vencedores das
seguintes categorias:
Débora Amorim – Obra de Arte Feminina
Caio Sales – Obra de arte Masculina
Gonçalo Fernandes – Caloiro d’Ouro
Mariana Fernandes – Caloira d’Ouro
Francisco Rodrigues – Prodígio d’Ouro
Ivan Pinto – Barril d’Ouro
João Zeferino – Docente d’Ouro
José Miguel Mar ns – Tacho d’Ouro
André Correia – Talento d’Ouro
Ricardo Ferraz – Personagem d’Ouro

Após o jantar houve tempo para um momento de convívio que se seguiu da ia para a discoteca NB Coimbra.
Como habitualmente, foram disponibilizamos autocarros de ida e volta para todos os par cipantes!
O NEEC/AAC gostaria de agradecer a todos aqueles que
par ciparam e ajudaram à realização de mais uma edição da Gala Pilar d’Ouro.
Luís C. Abreu
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Susana Brito Duarte Sousa
Engenheira do Ambiente desde 2015, especialidade: Território e Gestão
do Ambiente
Atualmente: Formadora na área de Ambiente e Sustentabilidade no
Centro Qualiﬁca da Adrimag
universidade que proporciona aos
Porque escolheu o curso de Engeestudantes outras experiências e
nharia do Ambiente e o DEC para
vivências complementares ao estudo
estudar?
e que contribuem para o crescimenAo longo do meu percurso do ensino to dos mesmos em diversas
secundário as matérias relacionadas vertentes. Falo por exemplo da
com o ambiente sempre es veram ligação com o associa vismo, um
muito presentes em diversas disci- importante meio de exercermos a
plinas, inclusive todos os projetos cidadania e de reforçarmos as nossas
desenvolvidos na disciplina de área competências interrelacionais e de
de projeto, na escola secundária que organização. O facto de receber muifrequentei, nham uma componente tos alunos de diversas zonas do país
ambiental e cien ﬁca muito forte. e o contacto que se estabelece esDesde então o meu interesse pela mula a união dos estudantes e conárea do ambiente foi constante. tribui para uma maior par lha e para
Quando chegou o momento de es- alargarmos a mente e o conhecicolher o percurso de ensino superior mento em diversas vertentes. Coimnão ve dúvidas. A Engenharia do bra é de facto uma excelente cidade
Ambiente é um curso que combina para estudar!
muitas áreas do conhecimento, que
procura soluções integradas para os Pode fazer-nos um breve retrato da
problemas da sociedade atual e da sua vida profissional desde que
sociedade do futuro intervindo acabou o curso?
diretamente para o desenvolvimento
sustentável. Concede-nos uma visão
crí ca e competências mul disciplinares e decisivas para atuar na
resolução de problemas que o mundo enfrenta.
A escolha pela Universidade de
Coimbra (UC) também foi fácil. Para
além da sua história enquanto universidade e da qualidade do ensino e
do trabalho dos proﬁssionais que
nela atuam, considero que é uma

reforçamos outras e é mais um
ponto na construção do currículo
proﬁssional, que é valorizado.
Assim que terminei o curso ve a
oportunidade de realizar um estágio
proﬁssional na LIPOR - Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto, na área internacional, no âmbito dos Programas
de Estágios Proﬁssionais na Administração Local (PEPAL). Foi uma ó ma experiência, em que coloquei em
prá ca os conhecimentos ob dos,
desenvolvi novas competências também e ob ve conhecimento
alargado sobre o setor da gestão dos
resíduos urbanos e seu funcionamento em Portugal.

Após esta experiência e porque nha
como obje vo tornar-me membro
efe vo da Ordem dos Engenheiros e
completar ainda mais a minha
preparação para o exercício da
Ainda enquanto estudante e para proﬁssão, integrei um grupo de tracomeçar a ter ligação com o merca- balho sobre Economia Circular da
do de trabalho propus-me a realizar Ordem dos Engenheiros- Região
um estágio de verão, durante um Norte (OERN), com o obje vo de
mês, na Câmara Municipal de divulgar informação obje va e de
Arouca, no âmbito do programa de caráter demonstrador sobre o proestágios de verão promovido pela cesso de transição para o modelo de
UC, tendo realizado um projeto economia circular. Neste período
piloto de uma unidade de vermicom- ve a oportunidade de contactar
postagem no
com divermunicípio.
… é uma Universidade que proporciona sas
enDe facto os
aos estudantes outras experiências e
dades
conhecimengoverna vivências complementares ao estudo ...
tos que já
vas, tamnha ob do até então permi ram- bém com o setor produ vo com trame realizar este projeto. Incen vo os balho efetuado no âmbito da Econoestudantes, que tenham oportuni- mia Circular e com o setor da I&I,
dade, a fazer o mesmo, pois para tendo também par cipado, em repalém de estabelecermos o contato resentação deste grupo de trabalho,
com o mercado de trabalho também no processo de debate e consulta
adquirimos novas competências, pública para o Plano de Ação
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para a Economia Circular em Portugal, em 2017. No âmbito deste trabalho foi também elaborado um
documento que estará disponível
para consulta “Economia Circular na
Ordem do Dia: um contributo para a
ação” que reúne informação sobre a
temá ca e contributos de diversas
partes interessadas no tema.
É de facto uma área que qualquer
Engenheiro do Ambiente terá um
papel preponderante. Atualmente
encontro-me
a
desempenhar
funções de formadora na área de
Ambiente e Sustentabilidade no
Centro Qualiﬁca da Adrimag, atuando diretamente na sensibilização,
educação e formação de adultos
para as questões do ambiente, algo
que considero premente trabalhar
para a construção de uma sociedade
mais consciente e a va neste âmbito, pois todos nós somos agentes ambiente que estão sempre em con- selho que apostem sempre na atualstante mudança.
de mudança.
ização dos conhecimentos, frequentando sempre que possível diversas
A Engenharia do Ambiente é um curso que combina muitas O
formações e par cipando em conáreas do conhecimento, que procura soluções integradas para
ferências e debates na área do ambios problemas da sociedade atual e da sociedade do futuro ...
ente, pois o mundo está em conDe que forma o curso de Engen- que diria aos atuais estudantes do stante mudança. Aconselho também
haria do Ambiente a preparou para DEC? Que áreas devem ser privilegi- que apostem na busca de alargar
o percurso profissional que seguiu? adas na sua formação?
conhecimentos nas áreas que as emComo salientei, o curso de Engen- Considero que toda a formação base presas estão a necessitar e que estão
haria do Ambiente é um curso que do curso de Engenharia do Ambiente a inves r, pois o ritmo do setor
agrega várias áreas do conhecimen- do DEC/FCTUC é importante para produ vo é muitas vezes diferente
to e a a vidade de um Engenheiro atuação no mercado de trabalho, do ritmo do meio académico .
do Ambiente é de natureza mul disembora dependendo do percurso
ciplinar e requer uma visão integrada e alargada e uma base ambiental, proﬁssional seguido, cada um de nós
social e é ca forte. Considero que o desenvolverá e trabalhará especiﬁcacurso me dotou diversas competên- mente determinadas áreas, pois o
cias a este nível, sobretudo também curso é abrangente e cada pessoa
ao nível da adaptação face à nature- terá muitas vertentes que poderá
za complexa dos temas na área do seguir e trabalhar. Contudo, acon-
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Laura Tarrafa Silva
Engenheira do Ambiente desde 2015, especialidade: Tecnologia e Gestão do Am‐
biente
Atualmente: Técnica de Ambiente na Confederação Nacional da Agricultura (CNA)
de Bolonha: pouco tempo para muita Ave, surgiu a oportunidade de traPorque escolheu o curso de Engematéria. O curso exige uma compo- balhar na Confederação Nacional da
nharia do Ambiente e o DEC para
nente prá ca mais forte, essencial- Agricultura – CNA, na área do ambiestudar?
mente execução de projetos, ente. Não pensei duas vezes.
No ﬁnal do ensino secundário sabia avaliação de casos reais, visitas a Atualmente assumo funções de técque queria prosseguir estudos. Sem- casos de estudo. Embora com- nica de ambiente na CNA, num propre considerei a formação académica preenda bem a dis nção entre a jeto cujo obje vo é a formação e infundamental para cada um, mas tam- missão de um Ensino Universitário e formação aos agricultores sobre
bém um precioso contributo para a a de um Politécnico, penso que esta questões ambientais, como o uso
sociedade. A verdade é que escolhi poderá ser uma das questões que eﬁciente da água e energia, alprimeiro a Universidade de Coimbra, pode ser melhorada.
terações climá cas, entre outros,
não só pelo seu pres gio académico, Considero também que seria uma através de informação digital e
mas também por toda a envolvente e mais valia a introdução do Direito sessões de esclarecimento (parte do
histórica organização estudan l. Es- Ambiental, e talvez fosse de consid- trabalho que faço está publicado no
tabelecidos os critérios, considerei o erar direcionar as disciplinas de Com- site: h p://inforcna.pt/Home). Tem
curso de Engenharia do Ambiente do petências Transversais I e II para es- sido um desaﬁo constante, neste
DEC uma boa escolha por várias ses conteúdos. A minha
razões: a forte componente de ma- experiência nessas duas
… qualquer estudante, independentemente
temá cas e sicas (que agora dou disciplinas não foi, na
da especialidade selecionada, está prepaainda mais valor) e pelo tronco co- verdade, a melhor, pois
rado para qualquer área de trabalho.
mum do curso, por no geral tocar as considero, ainda hoje,
áreas fundamentais para um engen- que não trouxeram
caso porque a nossa formação acadéheiro do ambiente (água, saneamen- conhecimentos importantes.
mica está mais associada às questões
to, ruído, química).
Desses tempos recordo a par lha e urbanas. Este facto obriga-me a ouvir
Penso que, qualquer estudante do entreajuda entre os colegas, e claro, com especial atenção os agricultores
MIEA-DEC, independentemente da os momentos de descontração que e técnicos, com quem tenho aprendiespecialidade
selecionada,
está todos par lhávamos, no ﬁnal dos do também muito, e obriga-me a espreparado para qualquer área de tra- semestres, bem como nas 4.ªf à tudar para procurar saber ainda mais.
balho. Como nos disseram na sessão tarde, em que no departamento não Sem os princípios que aprendi no DEC
de apresentação dos perﬁs (ﬁnal do havia aulas.
esta tarefa seria muito mais di cil.
4.º ano): “Agora estão preparados
Para além deste projeto de inpara aprender”.
De que forma o curso de Engenformação, tenho par cipado em alHoje tenho perfeita consciência da haria do Ambiente a preparou para guns grupos de trabalho ins tucionimportância da exigência da aprendi- o percurso profissional que seguiu? ais em representação da CNA: grupo
O que destacaria, enquanto antiga de trabalho da Agricultura para a Eszagem no DEC.
estudante do DEC, na experiência tratégia Nacional para Adaptação às
Que problemas ou preocupações no cargo que ocupa atualmente?
Alterações Climá cas (ENAAC 2020),
lhe suscitavam, na sua época de esComissão Consul va para a Alteração
Terminado o curso, tentei entrar no
tudante no DEC, o curso e a Univerdo Programa Nacional da Polí ca de
mercado de trabalho, mas sem sucessidade? O que recorda desses temOrdenamento do Território (PNPOT)
so. Tal como muitos colegas, acabei
pos?
e, mais recentemente, conselheira do
por rar a formação de Técnica SupeConselho Nacional do Ambiente e do
Parece-me que o curso, tal como as rior de Segurança e Saúde no TraDesenvolvimento
Sustentável
restantes engenharias, sofreu bas- balho. Quando estava a terminar o
(CNADS).
tante com a integração no processo estágio numa fábrica têx l do Vale do
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A nível internacional, par cipei na
Escuela de Acción Campesina (COAG)
e no Projeto BOND – Horizonte 2020.
Adicionalmente, por hobbie, estou a
rar o curso de técnica de radiodifusão na RUC. Também aqui aplico
conhecimentos de acús ca e sica.
O DEC foi fundamental, não só para a
minha formação académica, mas
também para o desenvolvimento a
nível pessoal. Recordo, a grande felicidade que foi a par cipação no
Núcleo de Estudantes de Engenharia
do Ambiente (NEEA) 2011/2012, em
conjunto com colegas e amigos. Realizámos muitas a vidades (em média uma por semana), como por exemplo a tenta va de revitalizar a
a vidade cultural no Centro Cultural
Casa da Pedra (na altura “as can nas
amarelas do Pólo II”), visitas técnicas, a receção aos caloiros ou o

“

… a nossa formação académica
associada às questões urbanas.

lançamento da revista Greenwhish
(1.ª Edição). Recordo especialmente
este úl mo projeto, que muito trabalho deu à equipa, mas que muito
nos orgulhou. Hoje, ﬁco feliz por saber que os colegas do NEEA tenham
compreendido a importância da revista e tenham dado con nuidade ao
trabalho, melhorando-o até.
Dadas as dificuldades iniciais que
enfrentou para entrar no Mercado
de trabalho, considerou, mesmo
que por breves momentos, sair de
Portugal?

Para mim, uma experiência fora do
País colocar-se-á apenas se temporária. E, mesmo assim, apenas como
experiência. Gosto muito do meu
País, e considero que tenho o direito
de viver e trabalhar aqui. Sei que os
salários em Portugal,
também na nossa
está mais área, são muito
baixos e as condições
laborais são cada vez
piores: contratos (quando existem) a
prazo, com horários loucos e ambientes de trabalho compe vos.
Mesmo assim, e embora haja retrocessos fundamentais no que à lei
laboral diz respeito (o novo acordo
laboral, por exemplo, prevê o
alargamento a 180 dias de experiência), Portugal já foi muito avançado
(e ainda de certo modo o é) nas
questões laborais. Se quero alterar
esta situação e melhorar as condições de todos os trabalhadores,
também dos engenheiros, tenho de

”

cá ﬁcar e lutar para transformar isso.
Que recomendações quer deixar aos
atuais estudantes do DEC?
O mercado de trabalho não está fácil.
Tentem ser o melhor que conseguirem em tudo o que fazem, colaborem uns com os outros e envolvam-se
na comunidade. Têm à vossa disposição uma Associação Académica
que vos permite pra car desporto,
aceder à cultura (teatro, cinema), envolvam-se poli camente como nos
núcleos de estudantes e assembleias
magnas. Se o ambiente é futuro e se
o engenheiro tem como missão
melhorar a vida das pessoas, não poderemos fazer um bom trabalho só
com boas folhas de cálculo. Não nos
podemos divorciar da par cipação
a va na sociedade.
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Mário Azevedo
Engenheiro do Ambiente desde 2010, especialidade: Tecnologia e Ges‐
tão do Ambiente
Atualmente: Responsável pelo Departamento de Ambiente da Tecnorém,
Engenharia e Construções, S.A.
conjunto alargado de disciplinas, Deba muitas vezes com o professor
Porque escolheu o curso de Engealgumas comuns a outras engenhari- o valor das ações de clubes de
nharia do Ambiente e o DEC para
as, nomeadamente Civil e Mecânica. futebol e nhamos um ó mo relaestudar?
Desse modo, os estudantes nham cionamento. Antes do exame,
Desde pequeno sempre gostei muito oportunidade de receber, não só apostei com o professor que ia rar
de desporto, tendo começado a uma formação especíﬁca de ambi- 18. Tirei 17. Fui ao exame de recurso
jogar futebol aos 6 anos, pelo que no ente, mas uma formação mais fazer melhoria, sem voltar a rever a
ensino secundário escolhi a área de abrangente de grande qualidade. matéria, para mostrar ao professor
desporto no agrupamento de ciênci- Isto e o facto dos professores serem que seria capaz e que não desis a da
as. Em contraponto, desde o ensino muito experientes, em muito con- aposta. Consegui rar 18.
básico, sempre gostei da área da ma- tribuiu para os estudantes con- Este resultado foi para mim um prétemá ca e sempre ve bons resulta- cluírem os estudos com
dos em cálculos. Ao acabar o ensino um certo “estofo” e uma
… as grandes mais valias são a diversidasecundário, percebi que o melhor base bastante sólida que
de das disciplinas e a qualidade dos propara o meu futuro seria seguir em muito contribui para
engenharia, independentemente da um bom desempenho na
fessores.
carreia
proﬁssional
nas
especialidade.
diversas áreas em que os engenheiA Universidade de Coimbra, tendo
mio pela minha persistência e por
ros do ambiente podem exercer.
em conta a sua reputação, tradição e
nunca deixar de acreditar. Theodore
história, foi sempre a única hipótese Que recordações guarda da sua Roosevelt, um an go presidente dos
considerada, tendo optado por esUSA, uma vez aﬁrmou “Acredita que
passagem pelo DEC?
colher a área do ambiente e o DEC,
consegues e já estás a meio camique considero ter sido uma decisão Relembro com nostalgia as zonas de nho”. Na vida, tanto proﬁssional comais do que acertada. Na Univer- estudo do quarto piso onde mo pessoal, penso que seja muito
sidade, ainda joguei futsal no meu passávamos tardes a estudar, onde assim.
primeiro ano, tendo sido campeão fazíamos trabalhos de grupo ou onde
nacional de Juniores. As exigências estávamos “naquela úl ma horinha” De que forma a participação no
do curso e a falta de tempo livre le- de estudo antes do exame a rever a programa de mobilidade o influenmatéria com a conﬁança que ia fazer ciou no seu percurso profissional? ?
varam-me a deixar de jogar.
toda a diferença.
O programa de mobilidade é uma
Qual a sua opinião sobre a qualiRecordo igualmente com saudade, experiência enriquecedora tanto a
dade do curso de Engenharia do os debates depois dos exames já no
nível académico como a nível pesAmbiente?
bar do DEC, para aferir quem nha soal, muda e marca para toda a vida
No que diz respeito ao curso em si, respondido de maneira correta à aquele que nele fez parte.
penso que as grandes mais valias são pergunta “X” ou se o nosso resultado
A experência académica fora do nosa diversidade das disciplinas e a do exercício “Y” era igual ao dos coso ambiente de conforto es mulaqualidade dos professores. Quando legas.
nos e fortalece-nos, pois obriga-nos
comecei os meus estudos no DEC,
a acompanhar um po de aprendizaem 2004, o curso de Engenharia do Há algum episódio marcante na sua
gem e ensino que é diferente do que
Ambiente era muito recente (exis a vida de estudante que queira partilé pra cado em Portugal.
há apenas 2 anos). No entanto, já har?
estava muito bem estruturado. Para Uma das cadeiras que mais gostei no No entanto, o que acaba por soalém das disciplinas muito especíﬁ- curso foi a de Economia Ambiental. bressair é a vivência. Permite-nos
conhecer muitas pessoas de todo o
cas de ambiente, o curso possuía um
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mundo, e claro a cultura e as pessoas do país que nos acolhe, que no
meu caso foi na Polónia. Conheci e
ﬁz muitos amigos de diferentes
nacionalides e, ao ﬁm de quase 10
anos, ainda mantemos contacto
com bastante frequência.
Viver e estudar no estrangeiro ainda
em tenra idade permite-nos olhar
para o futuro de uma maneira
diferente, abrir horizontes e a
desenvolver a parte social e de comunicação, caracterís cas de extrema importância em termos proﬁssionais.
De que forma o curso de Engenharia do Ambiente o preparou para
o percurso professional que se-

guiu ?

Tive de me desenrascar muitas vezes
sozinho, ser autodidata, falar com professores e colegas de curso para resolver as situações com que me ia confrontando ...

”

raciocínio rápido, a saber lidar com
situações de pressão e a resolver as
O curso de Engenharia do Ambiente,
diﬁculdades com que nos confrontal como em todas as outras engentamos na nossa vida proﬁssional de
harias, inclui cerca de 50 disciplinas
uma maneira prá ca e pragmá ca.
e por isso preparam-nos para um
leque diversiﬁcado de possíveis áre- Pode fazer-nos um breve retrato da
as de atuação a nível proﬁssional.
sua vida profissional desde que
Quando chegamos à fase de exercer
acabou o curso?
e de pôr em prá ca o que aprendemos, em função da área especiﬁca
Ainda na fase de conclusão do curde trabalho, função e cargo,
acabamos, cada um, por usar direta so, 2010, ve oportunidade de ree diariamente apenas uma parte alizar a dissertação de mestrado nos
de
inves gação
diminuta da matéria abordada nas laboratórios
diversas cadeiras do curso. Contudo, Led&Mat do Ins tuto Pedro Nunes,
não quer dizer que as restantes não já em horário laboral. Foi muito
sejam de grande importância no diaposi vo pois, apesar de ainda ser
a-dia, pelo contrário: dão-nos bagaestudante, esta experiência
gem, ajudam-nos a desenvolver um
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permi u-me um primeiro contacto com a vida proﬁssional.
Depois de terminado o Mestrado fui rar uma pósgraduação em Saúde e Segurança no Trabalho. Comecei a
trabalhar na Tecnorém, Engenharia e Construções, S.A. em
2011 como estagiário, tendo terminado a pós-graduação
já a trabalhar nesta empresa. No início foi bastante complicado, uma vez que era o único Engº do Ambiente numa
empresa com muitos engenheiros de várias especialidades. Tive de me desenrascar muitas vezes sozinho, ser
autodidata, falar com professores e colegas de curso para
resolver as situações ambientais com que me ia confrontando. Esse aperto na fase inicial proporcionou-me um
amadurecimento acelerado e permi u-me consolidar a
minha posição dentro da empresa. Em 2014, para minha
surpresa, ganhei o prémio de melhor estágio da ordem do
colégio de Engenharia do Ambiente. Foi para mim bastante gra ﬁcante ter ob do este reconhecimento pelo
meu esforço e dedicação.
O meu trabalho ao longo destes anos, sendo a Tecnorém
uma empresa de engenharia na área da construção civil,
tem-se desenvolvido em várias vertentes, mas sempre na
área do ambiente: acompanhamento ambiental de empreitadas, impactes ambientais, medidas de minimização,
tratamento de resíduos, etc; conceção de projetos de
engenharia diretamente ligados ao ambiente, uma vez
que a empresa possui um gabinete de projetos; e por

úl mo, análise, planeamento e orçamentação de empreitadas públicas de infraestruturas hidráulicas
como por exemplo construção de
ETARs e de redes de abastecimento
de água. Há 3 anos, implementámos na empresa e conseguimos a
cer ﬁcação da norma 14001 de
sistemas de gestão ambiental. Nos
úl mos anos, o crescimento da
Tecnorém exigiu, inevitavelmente,
a criação de uma equipa de engenheiros do ambiente que agora trabalham comigo. Atualmente somos
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5 técnicos com funções nas diversas
áreas da empresa, estando eu afeto
aos concursos públicos das empreitadas, e à coordenação e orientação
da equipa para fazer face às necessidades do ambiente.
A Tecnorém, sendo atualmente a
“empresa mãe” de um grupo cons tuído por 12 empresas e mais de
500 colaboradores, todos os assuntos relacionados com o ambiente
das outras empresas, são tratados
pelo nosso departamento .

Ao fim destes anos de experiência
profissional, há algum aspeto do
curso que acha que deveria ser melhorado?
Tendo em conta a área em que trabalho e os vários colegas de curso
com que me vou cruzando a nível
proﬁssional na área das infraestruturas, penso que deveria haver
mais que uma cadeira de hidráulica
ou um mestrado de especialização
na área de engenharia sanitária.

Jéssica de Oliveira Abreu
Aluna do 4º ano do Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente
Presidente do Núcleo de Estudantes de Engenharia do Ambiente 2018/2019
O que a moPorque escolheu o curso de Enge- estudantes (do MIEA e do MIEC),
tivou a candidatar-se a Presidente
nharia do Ambiente e o DEC para pois é aqui que passamos a maior
parte do nosso tempo, não só nas do Núcleo, e como está a ser esta
estudar?
aulas propriamente ditas, mas tam- sua experiência? Como consegue
A Engenharia do Ambiente não foi,
bém nos períodos de estudo e até fazer a gestão do tempo entre as
tarefas do Núcleo e o estudo?
de todo, a minha primeira opção,
em alguns de convívio.
aliás foi a minha quinta (!). ConfesComo já referi, cedo fui tomando
so que a decisão de optar por este O DEC trouxe-me grandes amizades consciência da importância do
curso se deveu à possibilidade que e permi u-me desenvolver um
Núcleo para os estudantes. No paseste me dava de num futuro próxi- grande amor pelo associa vismo.
sado
mandato
do
núcleo
mo poder mudar para Engenharia Foi no DEC que me abordaram pela
(2017/2018) fui vice-presidente,
Química. Era esse o meu obje vo. primeira vez sobre o que era o
tendo do por isso já algumas reNo entanto, o interesse pelo curso NEEA e ao longo de algum tempo
sponsabilidades. Com a experiência
foi surgindo, muito naturalmente, fui tomando consciência da sua
que adquiri e com a vontade de
acabei por gostar do plano de estu- grande importância para os estucon nuar a contribuir com o meu
dos, e a certo ponto do trajeto de- dantes. Posso aﬁrmar que, se o DEC
trabalho para o bem dos estucidi mesmo ﬁcar. Não estou arre- nos forma essencialmente a nível
dantes, decidi candidatar-me a
do mercado de trabalho, trabalhanpendida.
presidente. Faço um balanço posido essencialmente as nossas hard
vo enquanto presidente, pois esSempre quis estudar na Universkills, tenho a noção que o NEEA
tou convencida que cumpri os obsidade de Coimbra, fundamentaltem contribuído fortemente para
je vos a que me nha proposto
mente pela sua história e tradição.
eu adquirir as so skills. Por tudo
para o núcleo.
Como o curso de Engenharia do
isto, posso claramente aﬁrmar que
Ambiente faz parte da UC, do DEC,
o DEC me tem feito crescer tanto a A gestão de tempo é realmente a
acabei por fazer deste a minha
coisa mais complicada. Tenho a
nível proﬁssional como pessoal .
casa .
Há algum episódio marcante na sorte de ter uma excelente equipa,
O que representa o DEC para si, sua vida de estudante no DEC que e temos conseguido dividir o traqual a sua visão sobre a vivência queira partilhar?
no DEC?
Penso que o episódio
… o interesse pelo curso foi surgindo, muiO DEC é bastante importante na
mais marcante na minto naturalmente, acabei por gostar do plano
minha vida, tal como já referi. O
ha vida, enquanto esde estudos, e a certo ponto do trajeto decidi
departamento é a minha segunda
tudante, e que nunca
casa, aliás, acaba por ser a segunda
mesmo ficar.
vou esquecer, é mescasa da grande maioria dos seus
mo o ter chegado a
Presidente de Núcleo. Para mim é balho por todos, o que facilita enoruma honra representar todos os memente essa questão. Quando
estudantes do MIEA, e, em conjun- tenho de estudar mais intensamento com a minha equipa, trabalhar te, como na época de exames p.
para lhes dar momentos de lazer e ex., tento arranjar umas horas para
agradável convívio, mas também dedicar ao núcleo, no meio do meu
contribuir para que tenham uma estudo, como intervalo. No entanmaior consciência do que é o nosso to, em grande parte do semestre, o
curso, através, entre outras inicia- núcleo cons tui

“

”

vas, a de criar espaço para debate
sobre o seu funcionamento .
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desenvolvidos
intelectualmente.
Posso dar o exemplo de várias bolsas
de inves gação que existem nos
vários departamentos que lecionam
o nosso curso, de aulas técnicas extracurriculares que nos são oferecidas, dos programas de mobilidade, os
estágios de verão, etc. Para além
disso, há toda uma experiência de
vida ímpar que resulta muito do salutar convívio entre estudantes do
próprio curso e de outros, de Faculdades diferentes até, da prá ca de
várias modalidades de desporto que
a AAC oferece, bem como a prá ca e
um trabalho a tempo inteiro e, por desenvolvimento de vários hobbies.
vezes tenho de o colocar até em Tudo isto contribui, em muito, para
primeiro lugar, à frente mesmo dos o desenvolvimento a nível pessoal.
estudos.
Posto isto, acho que te-

“

Os programas de Mobilidade oferecidos pela UC não têm vindo a ter
grande procura por parte dos seus
alunos do MIEA, ao contrário do
MIEC, qual será a razão desta falta
de interesse?
Pelo que os alunos me dizem, existe
muito peso burocrá co no processo:
não só lhes são exigidos muitos documentos, mas também parece não
ser fácil estruturar um plano de estudos que lhes permita equivalência
aceitável aqui no DEC. Os alunos
também costumam referir que o
DEC não promove devidamente a ida
para Erasmus, limitando-se a fazer
uma palestra de esclarecimento
acerca do programa de mobilidade.

A gestão de tempo é realmente a coisa
mos todas as condições
mais complicada. Tenho a sorte de ter
para termos as ferramenuma excelente equipa, e temos consetas necessárias para ter
guido dividir o trabalho por todos, o que
um futuro brilhante, mas
facilita enormemente essa questão.
também acho que, infelizmente,
os
alunos
atualmente estão cada vez mais desOutra diﬁculdade que parece exis r
interessados pelas a vidades que
Sim, não há dúvida que a UC oferece
para ir de Erasmus, é ir sem levar um
lhes são oferecidas.
boas chances para nos tornar mais
plano de estudos con nuo. Parece
apenas ser possível fazer uma disciplina de licenciatura e o resto tem de
ser de mestrado, nestes programas
de mobilidade.

Considera que a UC oferece boas
oportunidades para um percurso
académico produtivo e para um
bom desenvolvimento social e intelectual dos seus alunos? Os
alunos, sabem aproveitar estas
oportunidades?

”

Que problemas lhe suscita o DEC, o
curso e a Universidade?
Acho que falo pela maior parte dos
meus colegas. Sempre lhes ouvi
queixas de que temos poucos docentes formados em Engenharia do Ambiente. Penso que eles referem isto,
pelo facto de quase a totalidade dos
nossos docentes serem formados
em Engenharia Civil ou em Engenharia Mecânica. Muitos alunos
sentem que a matéria lecionada em
algumas disciplinas acaba por ser
43 | DEC No cias | 1º Trimestre 2019

mais direcionada e aplicada na prá ca a problemas que não se inserem
tanto no âmbito da Engenharia do
Ambiente. Esta situação acontece

com mais intensidade no caso das
disciplinas que são lecionadas em
conjunto com algum desses cursos.
Contudo, reconhecemos que alguns,

poucos, dos nossos professores
fazem um esforço para que a associação a prá cas direcionadas a nós,
estudantes do MIEA, seja feita.

“

… há toda uma experiência de vida ímpar que resulta muito do salutar convívio entre estudantes do
próprio curso e de outros, de Faculdades diferentes até, da prática de várias modalidades de desporto
que a AAC oferece ...

”
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PARA ALÉM DO TRABALHO

Aniversário do Engenheiro Rui Furtado: 90 anos
No dia 12 de fevereiro o Engenheiro
Rui Furtado, ex-docente do DEC,
completou a magníﬁca idade de 90
anos. Em sua homenagem, um grupo de amigos organizou um jantar
de comemoração desta data, à qual
se juntou a Direção do DEC. O jantar
que decorreu no restaurante das
Piscinas, juntou mais de 40 amigos e
colegas maioritariamente do Departamento de Engenharia Civil da UC e
da Ordem dos Engenheiros – Região
Centro.
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O Jantar foi uma completa surpresa
para o aniversariante, que demonstrou por várias vezes ao longo da noite, a emoção e alegria causada pela
presença de tantos e importantes amigos que o acompanharam ao longo de
vários anos da sua vida proﬁssional. O
jantar coberto de grande animação,
emoção e jovialidade, contou ainda
com alguns discursos de felicitações, e
com a entrega de pequenas lembranças. O Diretor do DEC, Prof. Luís Godinho, em nome do DEC ofereceu-lhe o
livro “Biblioteca Joanina”, Edição UC.
De forma extremamente emocionada,
o Eng. Rui Furtado agradeceu a presença de todos ao mesmo tempo que
foi recordando alguns dos episódios
que mais marcaram a sua longa vida,
muitas vezes vivenciados por alguns
dos presentes. O desejo mais repe da-

mente evocado, é que “venham mais
10” para que, novamente e em conjunto possamos festejar o centenário!
Felicidades Engº Furtado...
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www.corass2019.pt/

COST Ac on HARMONIOUS Workshop on Standardiza on of procedures in using UAS for environmental monitoring
6 novembro 2019, Coimbra
www.costharmonious.eu/2019/05/27/workshop-standardiza on-ofprocedures-in-using-uas-for-environmental-monitoring/

7th Int. Conf. on Debris Flow Hazards Mi ga on
10 a 13 Junho 2019, Golden, Colorado, EUA
h p://d m7.csmspace.com/

h p://sdss2019.cz/
CIVIL‐COMP 2019
The 6th Int. Conf. on Civil, Structural and Envi‐
ronmental Engineering Compu ng
16 a 19 setembro 2019 ‐ Riva Del Garda Con‐
gress Centre, Lake Garda, Italy
h p://www.bhvt.uk/c19/cc.html

7th Interna onal Conference Bituminous Mixtures and Pave‐
Nordic Steel Construc on Conf. ‐ NSCC‐ 2019
ments
18 a 20 setembro 2019 – Copenhaga, Dina‐
12 a 14 junho 2019, Thessaloniki, Grécia
marca
icon mp.civil.auth.gr
www.copenhagencvb.com/nordic‐steel‐
ILCCC ‐ First Interna onal Conference on Innova on in Low‐ construc on‐conference‐nscc‐2019‐
gdk1100118
Carbon Cement and Concrete Technology
24 a 26 junho 2019, Londes, UK
www.aim‐ilccc2019.com

12th CITTA Interna onal Conference: Spa al
Planning for Change

CMN 2019 – Congress on Numerical Methods in Engineering

20 setembro 2019 – Porto, Portugal
h ps://ci a‐conference.fe.up.pt/

1 a 3 julho 2019, Guimarães , Portugal
www.cmn2019.pt/
5º CILASCI ‐ CONGRESSO IBERO‐LATINO‐AMERICANO EM SE‐
GURANÇA CONTRA INCÊNDIOS
3 a 5 julho 2019, Porto, Portugal
www.5cilasci.ipb.pt
9th Int. Conf.on Steel and Aluminium Structures (ICSAS19)
3 a 5 julho 2019, Bradford, UK
www.brad.ac.uk/research/rkt‐centres/icsas19/

TIS ROMA 2019—Transport Infrastructure and
Systems in a changing world
23 a 24 setembro 2019 – Roma, Itália
h ps:// sroma.aiit.it/
The 47th European Transport Conference
9 a 11 outubro 2019 ‐ Dublin, Irlanda
h ps://aetransport.org/en‐gb/etc/this‐year‐at
‐etc

XVII European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical
Engineering

Geoethics & Groundwater Management: The‐
ory and Prac ce for a Sustainable Deve‐
lopment,

1 a 6 setembro 2019 – Reykjavik, Islândia
www.ecsmge‐2019.com

21 a 25 outubro 2019 – Porto, Potugal
h ps://geoeth‐gwm2019.wixsite.com/porto

7th Int. Conf. on Structural Engineering, Mechanics and Com‐
puta on (SEMC 2019)

XII congresso de Construção Metálica e Mista

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

Científicos

10 a 12 junho 2019, Porto, Portugal
h ps://foam‐iberia.eu

Outros Encontros

3rd Iberian Mee ng of OpenFOAM® technology

Encontros Científicos
no DEC

CoRASS 2019—3rd Interna onal Conference on Recent Advances in Nonlinear Design, Resilience and Rehabilita on of Structures
16 a 18 outubro 2019, Coimbra

21 a 22 novembro 2019– Coimbra, Portugal
www.cmm.pt/congresso12
17th Interna onal Symposium on Tubular
Structures (ISTS17)
9 a 12 dezembro 2019 – Singapura
www.ists17‐singapore.org/
99th TRB Annual Mee ng
13 a 17 janeiro 2020 – Washington, USA
h p://www.trb.org/AnnualMee ng/
nualMee ng.aspx

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

An‐

