PROFISSÃO, ENGENHEIRO DO AMBIENTE
PAG. 5

PRÉMIOS E DISTINÇÕES
PAG. 15

ENTREVISTAS

PAG. 21

2º Trimestre 2019

Í
5 P

VEJA NESTE NÚMERO

,E

15 P

D

19 V

E

20 A

A

N

A

21 E

N

E

Este DEC No cias complementa o número anterior, o qual foi dedicado essencialmente à criação, evolução e à relevância da formação em Engenharia do Ambiente.
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: Isabel Pinto e Ana Bastos
: Aldina San ago,

E são muitas as razões que jus ﬁcam essa relevância! A explosão populacional registada no úl mo século, acompanhada pelo desenvolvimento de novas formas de
transporte e seu uso generalizado, traduziu-se num aumento explosivo do dispêndio
de energia do planeta (designadamente petróleo) e, por inerência, da poluição. Também a melhoria generalizada da qualidade de vida da população se reﬂe u num aumento dos níveis de consumo, aumentando a pegada ecológica! Mas não podemos
ainda ﬁcar indiferentes às grandes catástrofes naturais que assolam, cada vez mais, o
planeta, com gravíssimas consequências humanas, sociais e económicas. É neste cenário que o Engenheiro do Ambiente assume par cular relevância, atuando de forma
estratégica e planeada na prevenção e defesa do planeta e na deﬁnição de soluções eﬁcazes para mi gação dos efeitos.

António Alberto, Arminda Almeida,
Paulo Santos,

Nesse contexto, este número centra-se na apresentação de ações empreendidas no
âmbito da Engenharia do Ambiente e num conjunto de entrevistas que esperemos
que ca vem o seu interesse.

E

Paralelamente é dada con nuidade às rubricas habituais do DEC No cias, destacando-se as secções sobre Prémios e dis nções, visitas de estudo e a vidades de docentes e estudantes fora do contexto escolar.

: Departamento de Enge-

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

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.

Edição em papel ﬁnanciada pela ACIV

1 | DEC No cias | 2º Trimestre 2019

A Licenciatura em Engenharia do Ambiente da Universidade
de Coimbra foi criada pelo Despacho nº18 187 de 16 de Agosto
de 2002 (D.R. Nº188 – 2ª Série). A proposta de plano de estudos foi aprovado em Senado da Universidade de Coimbra, sob
proposta da Faculdade de Ciências e Tecnologia, em Janeiro de
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.
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Profissão, Engenheiro do Ambiente
Engenheiras do Ambiente
Conselho coordenador
do colégio de Engenharia do Ambiente do Centro
Ema Matos

Isabel Rosado

As crescentes preocupações ambientais exigidas pela sociedade, englobando os problemas de saúde
pública, o património natural de
valor intangível e a equidade de
acesso aos recursos entre gerações,
conduziram ao aparecimento de um
novo ramo da engenharia, a Engenharia do Ambiente.
Um dos obje vos primordiais deste
ramo da engenharia consiste na
remediação dos desequilíbrios causados nos sistemas naturais, dis nguindo-se das outras engenharias
pela sua capacidade integradora.
Ou seja, capacidade para criar, modiﬁcar, valorizar e simultaneamente
proteger o meio em que o Homem
vive, sa sfazendo as suas necessidades, de forma a promover o desenvolvimento em equilíbrio com a natureza [1].
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Surge assim a proﬁssão de Enge- nheiros a Autoridade Competente
nheiro do Ambiente, deﬁnida na pela atribuição do tulo proﬁssional
lista das qualiﬁcações proﬁssionais de engenheiro, regulamenta a a vicomo o proﬁssional de engenharia dade proﬁssional, bem como recocapaz de aplicar
… objetivos primordiais deste ramo da engenhaos conhecimentos adquiridos à ria consiste na remediação dos desequilíbrios cauresolução de prosados nos sistemas naturais ...
blemas ambientais, nomeadamente quanto à formulação do pro- nhece as habilitações e qualiﬁcablema, iden ﬁcação das causas, das ções proﬁssionais para a prá ca de
consequências e dos processos en- atos de engenharia.
volvidos, estando apto a ponderar
A complexidade, vas dão e transos aspetos cien ﬁcos, sociais e é versalidade do campo de atuação
cos envolvidos em cada projeto de
dos engenheiros do ambiente exige
engenharia e capacitado para seletambém que a sua formação acadécionar ferramentas apropriadas pamica seja mais abrangente e plurira avaliação do problema e para a
disciplinar, capacitando-os para farespe va resolução .
zer a integração e interligação de
Trata-se de uma a vidade regula- conhecimentos mul disciplinares e
mentada, sendo a ordem dos Enge- trans-

“

”

versais, associando as dimensões
ecológica, social, económica e tecnológica, componente fundamental
para operacionalizar as melhores
soluções na área ambiental.

toras de águas e resíduos, associações de defesa do ambiente, indústrias, empresas de consultoria e universidades. Atualmente estão incluídas nas suas funções a vidades englobadas na deﬁnição de polí cas e
Pese embora a diversidade na forestratégias ambientais e de consermação académica, complementada
vação dos recursos naturais; a elacom posteriores formações especíﬁboração de regras de relacionamen-

“

A complexidade, vastidão e transversalidade do campo de atuação
dos engenheiros do ambiente exige também que a sua formação
académica seja mais abrangente e pluridisciplinar ...

cas e a diversidade das áreas de atuação, foi possível sistema zar como
principais domínios de intervenção
do Engenheiro do Ambiente os seguintes: avaliação ambiental; gestão
ambiental; abastecimento e tratamento de águas; drenagem e tratamento de águas residuais; gestão de
resíduos; gestão de ecossistemas;
gestão de recursos hídricos; alterações climá cas e qualidade do ar;
acús ca e vibrações; planeamento e
ordenamento do território; energia
e eﬁciência energé ca; saúde ambiental e segurança e saúde no trabalho; gestão e qualidade dos solos e
subsolos, para além do ensino e da
inves gação, como noutras áreas de
engenharia.

to das diversas a vidades com o
meio que as envolve; a implementação de soluções tecnológicas para
remediação ou minimização de impactes ambientais; a ﬁscalização e
monitorização do cumprimento dessas regras e soluções.
Destaca-se, entre outras, a capacitação para intervir, a vários níveis, na
avaliação de impactes ambientais de
projetos; avaliação de risco ambiental; avaliação e gestão ambiental;

”

Exercem a sua proﬁssão na administração central e local, en dades ges-
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supervisão e gestão de unidades de
tratamento de águas, águas residuais e
resíduos; avaliação ambiental estratégica; avaliação ambiental de planos e
programas de ambiente e sustentabilidade, apoio técnico em decisões ao
nível local e regional; seguros ambientais; análise do ciclo de vida de produ-

namento do território e saúde ambien-

de energia renovável ou mesmo
desenvolvendo a vidades de invesTambém ao nível da internacionali- gação em alterações climá cas e
zação têm demonstrado capacida- sustentabilidade.
de de encontrar soluções para os Desde a formação dos primeiros
problemas ou exercícios que lhes engenheiros do ambiente em Porsão colocados. Estes proﬁssionais tugal, assis mos a grande evolução
estão,
aos dos conhecimentos cien ﬁcos e
Exercem a sua profissão na administração cendias de hoje, tecnológicos, bem como a um crestral e local, entidades gestoras de águas e resíenvolvidos,
cendo nas exigências legais de proentre outras teção do meio ambiente e à necesduos, associações de defesa do ambiente, indúsa vidades,
sidade de conciliar o desenvolvitrias, empresas de consultoria e universidades.
na deﬁnição mento económico e social com a
de estraté- preservação dos recursos, alterantos; controlo e tratamento da poluição; gestão integrada dos recursos gias nacionais de resíduos, integra- do signiﬁca vamente as condições
hídricos; modelação, monitorização e dos em projetos relevantes de tra- de exercício proﬁssional. A mul reabilitação ambiental; gestão integra- tamento de águas, águas residuais disciplinaridade da sua preparação
da de resíduos; estudos de acús ca e e resíduos, como estrategas e res- confere a estes proﬁssionais uma
vibrações; a gestão integrada do ciclo ponsáveis de algumas indústrias, grande versa lidade e polivalência,
da água; energias renováveis e eﬁciên- supervisionando e gerindo infraespotenciando a abertura a outras
cia energé ca; qualidade do ar ambitruturas de tratamento de resí- opções e funcionando como faciliente e interior; controlo de odores;
duos, operacionalizando soluções tador na adaptação ao mercado
tal .

“

”

gestão e planeamento costeiro; orde-
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de trabalho e aos novos desaﬁos
proﬁssionais, como os decorrentes da transição para o modelo da
economia circular e os novos paradigmas da gestão de resíduos.
Aliada à aprendizagem con nua
cons tuem uma ferramenta fundamental na transição para a economia verde e na aquisição de
competências verdes, nomeadamente na mudança de paradigma
no turismo, no setor das energias
renováveis, na construção mais
sustentável e na eﬁciência energéca e material.

B
[1]

:
L. Marinheiro; I. Lança; S. Costa, Colégio de Engenharia do Ambiente da Ordem dos Engenheiros, Fórum do ambiente 2012, FEUP, 25
Outubro 2012

www.ordemengenheiros.pt
www.uc.pt/fctuc/dec/departamento/historiadec1/cursosdodec
www.youtube.com/watch?v=m6zAvLRa4xE&feature=player_embeddedtp://
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AULA ABERTA

Contributos da Tecnologia Industrial de Microalgas para os Desafios da
Sustentabilidade
Algafarm – Produção de microalgas em fotobiorreatores tubulares (2014)

Realizou-se no passado dia 1 de abril
uma aula aberta subordinada ao
tema Contributos da Tecnologia Industrial de Microalgas para os Desaﬁos da Sustentabilidade, proferida
pelo Engenheiro Nuno Cortez Coelho, CEO da A4F, Algae for Future
(www.a4f.pt).

fer lizantes, e o tratamento de eﬂuentes industriais e domés cos

Esta a vidade integrou-se no âmbito da unidade curricular Impactes
Ambientais, do MIEC, a propósito da
discussão de contributos setoriais
para a sustentabilidade ambiental, e
permi u trazer aos alunos a discussão de uma problemá ca per nente, através do exemplo da produção
industrial de microalgas.

 Uma indústria CO2 nega va!

No caso da empresa A4F, empresa
portuguesa de biotecnologia dedicada à engenharia de produção de
microalgas, que incorpora cerca de
20 anos de experiência acumulada
de produção de microalgas para o
abastecimento de diferentes mercados, como sejam os relacionados
com a alimentação humana e animal, a cosmé ca e a área farmacêuca. Outras aplicações emergentes,
em franco desenvolvimento, são os
bioplás cos, biocombus veis, bio9 | DEC No cias | 2º Trimestre 2019

Na sua aula, o Eng. Nuno Coelho
incluiu a apresentação e discussão
de conceitos relacionados com:
 A escala de trabalho na produção
industrial de microalgas: do micra ao
decâmetro cúbico …!
 Os desaﬁos tecnológicos: da Biologia
à Engenharia Civil, passando pela
Engenharia Mecânica.
 Os desaﬁos da sustentabilidade: a
água no centro das preocupações.
Das fontes alimentares às fontes de
energia, passando pelas bioﬁbras.

Par cular atenção foi dada aos projetos industriais já implementados
ou em implementação, como por
exemplo o Algafarm (2008 a 2015) e
o ALGATEC Eco Business Park (com
inicio em 2016).
A Algafarm é uma inovadora unidade industrial de produção de microalgas desenvolvida para a cimenteira Secil, na sua Fábrica Cibra Pataias,
em Alcobaça, que nha como obje vo o sequestro e u lização do CO2
por microalgas .

O ALGATEC Eco Business Park, promovido pela A4F, em parceira com a
LusoAmoreiras e a Solvay Portugal,
prevê a instalação de unidades de
produção de microalgas nos terrenos das an gas reservas de salmoura da fábrica da Solvay Portugal, na
Póvoa de Santa de Iria, concelho de
Vila Franca de Xira.
Este Eco Business Park com 14 hectares de área de produção, um laboratório de microbiologia e uma biorreﬁnaria industrial será a maior plataforma de produção de microalgas
na Europa.
As unidades de produção de microalgas que estão a ser instaladas no
ALGATEC têm como obje vo a produção de microalgas e o seu processamento para produtos de valor
acrescentado (por exemplo para
incorporação na indústria alimentar), em especialidades farmacêu cas, em fórmulas para lactentes, em
produtos para incorporação em rações
para
aquacultura
(nomeadamente coo
subs tutos
do óleo e farinha de peixe) e, ainda,
em aplicações industriais .

O inves mento total para o ALGATEC Eco Business Park será de
aproximadamente 22 milhões de
euros, permi rá uma produção de
600 toneladas de microalgas por
ano (peso seco) e mais de 2 mil
toneladas de dióxido de carbono
consumido. Com a implementação
e operação deste projeto es mase a criação de 100 novos postos
de trabalho diretos e indiretos.
Este projeto envolve ainda a valorização das a vidades económicas
com ligação ao mar, o que corresponde a um desígnio estratégico

nacional.
A instalação do ALGATEC Eco Business Park, signiﬁcará um importante passo no reforço do tecido industrial local e nacional, com o
primeiro parque integrado dedicado à instalação de projetos de biotecnologia de algas. Este parque
desempenhará um papel relevante
no desenvolvimento da economia
local e nacional, alicerçado no desenvolvimento tecnológico e na
sustentabilidade, nas suas vertentes ambiental, económica e social.

Visão geral do ALGATEC Eco Business Park em instalação (2019)

O Engenheiro Nuno Coelho é CEO
da A4F, Algae for Future. Engenheiro Mecânico de formação, tem
mais de 20 anos de experiência na
gestão de empresas focadas na
inovação e na tecnologia. Iniciou o
seu percurso proﬁssional na Repsol
Portugal, ajudando no rápido crescimento durante a fase inicial da
empresa. A par r de 1995, liderou
o departamento de vendas de diversas empresas internacionais,
todas líderes de mercado especializadas no fornecimento de soluções
inovadoras. Em 1999, é membro
fundador de duas start-ups na área
das telecomunicações e de tecnologias da informação, com a função
de Diretor na Novis (Sonae Group)
e como Membro da Administração
na e-Chiron.
Em 2006 decidiu fundar a A4F, Algae for Future, onde tem desempenhado o cargo de Diretor Execu vo
e Membro da Administração. A empresa é líder de mercado na bioengenharia e produção de microalgas.

ALGATEC Eco Business Park - Sistemas de produção de microalgas em instalação

Tem três ﬁlhas, é um amante da
natureza, pra cante de várias modalidades despor vas como natação, mergulho e montanhismo.

ALGATEC Eco Business Park - Produção de microalgas em fotobiorreatores em painel
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O futuro das torres eólicas de
alto desempenho também
passa pela Engenharia Civil
O aumento da procura de energias
renováveis, nomeadamente da energia eólica, tem levado ao aumento
de potência dos conversores eólicos,
a qual ultrapassa já os 10MW em
turbinas disponíveis no mercado e
que comparam com os atuais cerca
de 1-2 MW das turbinas que observamos no nosso horizonte montanhoso .
No entanto, a instalação de turbinas
mais potentes são necessárias torres
metálicas mais altas do que as atuais,
que não vão além dos 100 a 120 metros. A atual solução usada para as
torres em aço passa construção tubular com recurso a intensa prefabricação e pré-instalação em fábrica
dos componentes internos da torre
necessários ao funcionamento da
turbina. O aumento de altura da torre implica um maior diâmetro do
tubo, que vai para além dos limites
permi dos no transporte em vias
públicas. Além disso, o custo de instalação aumenta exponencialmente
devido à necessidade de u lização
de gruas de maior altura .

mais altas é a da turbina eólica Vestas 3MW com 166 metros de altura.
O diâmetro deste modelo de torre
a nge 6,5 metros na base, o que
complica o seu transporte devido às
limitações do transporte público rodoviário. Outras soluções existentes
no mercado baseiam-se em estruturas metálicas em forma de treliça
semelhantes às torres de suporte de
linhas elétricas aéreas. São exemplo
deste po a solução proposta pela
GE, para alturas superiores a 130
metros, e a solução proposta pela
Suzlon, que colocou no mercado
uma torre metálica híbrida cons tuída por um troço inferior em treliça e
uma parte superior tubular com altura total de 120 m e suportando uma
turbina eólica com 2,1 MW de potência nominal.

A torre em treliça metálica reaparece
como uma solução interessante, depois de ter sido abandonada quando
as soluções tubulares pra camente
monopolizaram o mercado, fruto do
processo altamente eﬁcaz de produção metalomecânica das cascas tronUma das torres tubulares de aço co-cónicas e da possibilidade de inclusão, ainda em fábrica, de todos os
11 | DEC No cias | 2º Trimestre 2019

componentes internos da torre. No
entanto, permanecem atuais algumas das desvantagens da u lização
da solução em treliça, sendo que a
mais frequentemente apontada é a
diﬁculdade de garan r uma manutenção adequada, resultante da necessidade de controlar o aperto de
um elevado número de parafusos
nas ligações das barras da
treliça. Por outro lado, qualquer uma
das soluções propostas para torres
de grande altura assume que a montagem no local é feita com auxílio de
gruas de grande altura, exigindo assim a sua disponibilidade no mercado e os elevados custos envolvidos
na sua u lização.
Neste contexto, o projeto europeu
SHOWTIME pretende dar um importante contributo propondo uma solução híbrida, que alia a estrutura tubular a uma solução em treliça, e
desenvolvendo uma metodologia de
construção que permita o mizar o
processo de montagem em obra
mantendo a eﬁciência de prefabricação e modularidade das atuais
torres tubulares.

O projeto SHOWTIME, acrónimo de
“Steel Hybrid Onshore Wind Towers
Installed with Minimum Eﬀort”, foi
realizado durante os úl mos três
anos em parceria com várias ins tuições europeias de inves gação e empresas ligadas à construção em aço,
com um ﬁnanciamento de cerca de
dois milhões de euros da Comissão
Europeia através do programa Research Fund for Coal and Steel
(RFCS).

idên ca à estrutura das torres de
suporte de linhas elétricas, mas
usando elementos com maior capacidade resistente, dado que as forças
que estão envolvidas são também
muito maiores. Esta estrutura, que
inclui o sistema de elevação da parte
tubular, permite que as torres possam ser montadas no local de construção sem a necessidade de gruas
de grande envergadura, dado que os
elementos tubulares poderão ter
menores dimensões.

As vantagens das torres treliçadas
são várias, principalmente a conceção simples, o bom comportamento
dinâmico ideal para turbinas eólicas,
a redução de custos de fabricação e
economia de transporte, já que são
mais fáceis e mais leves de transportar quando comparadas com estrutuA solução proposta consiste num ras tubulares atuais.
sistema eﬁciente de instalação base- Com esta tecnologia, num futuro
ado numa estrutura em forma de próximo poderemos ter torres eólitreliça com elementos metálicos en- cas onshore muito mais altas – a soformados a frio (Figura 1). Do ponto lução desenvolvida está direcionada
de vista arquitetural a solução é para torres com 220 metros-, torna-

Figura 2 a)

Figura 1

Figura 3 a)

do exequível a instalação de turbinas
com maior potência.
Durante a execução do projeto foram realizados vários ensaios em
laboratório (Figuras 2) e construído
um protó po à escala reduzida 1:4
(Figuras 3), o qual foi testado nas
instalações de um dos parceiros industriais portugueses (Mar fer).
Imagens e vídeo do processo de
montagem e de elevação do teste
realizado estão disponíveis para visualização aqui:
www.youtube.com/channel/
UCQO4XgOhINzy0Tx_He1_iPw/
videos.
O projeto SHOWTIME teve a par cipação, para além da Universidade e
Coimbra como coordenador geral do
projeto, da Lulea University of Technology (Suécia), da Technical University of Aachen (Alemanha), da
University of Birmingham (Reino Unido),do Steel Construc on Ins tute
(Reino Unido); e das empresas SIDENOR (Espanha), Mar fer (Portugal) e
Friedberg (Alemanha).

Figura 2b)

Figura 3 b)
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Manual de Boas
Práticas na Gestão
da Água
Os Professores Alfeu Sá Marques e
Nuno Simões foram parceiros no desenvolvimento do projeto Aquamundam, um projeto Interreg que visa a
proteção do meio ambiente através
da melhoria da gestão do ciclo urbano da água em espaços transfronteiriços de Portugal e Espanha. Este projecto pretende fomentar o uso racional da água, através do desenvolvimento de novas metodologias e ferramentas e através da valorização de
soluções e técnicas existentes.

butos de en dades gestoras de água pela qual nem sempre a sociedade
lhes atribui a atenção que deviam ser
e saneamento portuguesas.
O projeto é liderado pelo Ins tuto merecedoras, pois podem represenTecnológico da Galiza e inclui, do la- tar até mais de 50% do valor das indo espanhol, a en dade pública em- fraestruturas urbanas.

presarial Águas de Galiza, a fundação
Car f e a Confederação Hidrográﬁca
do Douro e do lado de Portugal par cipam a Comunidade Intermunicipal
(CIM) do Alto Minho e o Ins tuto
Pedro Nunes (IPN). É um projeto que
se insere no programa de cooperação
Interreg
VA
Espanha-Portugal
Deste projeto, e após a realização de (POCTEP), que visa o desenvolvimenuma recolha de boas prá cas em Por- to daquela que é a maior fronteira da
tugal e Espanha, resultou a elabora- União Europeia.
ção de um documento de boas prá - O ciclo urbano da água, que inclui as
cas na gestão da água, que deu ori- obras de captação, tratamento,
gem a um manual português, a um transporte e distribuição (Sistemas
manual espanhol e também a um Urbanos de Abastecimento de Água,
documento conjunto os quais se en- SAA), drenagem e tratamento das
contram disponíveis na página do águas residuais (Sistema Urbanos de
projeto. Os Profs. Alfeu Marques e Drenagem e Tratamento de Águas
Nuno Simões foram os autores do Residuais, SDTAR), representam uma
manual português de boas prá cas, das mais onerosas componentes das
que resultou da experiência de ensi- infraestruturas urbanas. Acresce a
no, projeto e inves gação, contribui- este facto a circunstância de serem
ções das dissertações de mestrado e de capital muito intensivo e em grandoutoramento orientadas, e contri- de parte serem enterradas, razão
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A saúde e a qualidade de vida nas
sociedades modernas é extremamente dependente da qualidade e do
desempenho destas infraestruturas.
Hoje em dia, face aos desaﬁos sociais
e económicos, bem como à adaptação às alterações climá cas, é imperiosa uma gestão eﬁciente da água e
do funcionamento das infraestruturas existentes. Para o processo de
o mização da gestão da água em
meio urbano é de extrema importância o conhecimento do estado sico
da rede, pelo que o cadastro das redes é condição fundamental. A sua
elaboração é muito diﬁcultada pelo
fato de ser enterrada e de não exis r
um registo detalhado e con nuado
das intervenções nos sistemas. Uma
outra componente que se tem vindo
a evidenciar é a existência de um nexo entre a água e a energia, surgindo
mesmo uma nova área do conhecimento: WATERGY.

 Após uma 1ª fase de cadastro, to-

mostra-se cada vez mais essencial
uma vasta gama de razões econóda a informação recolhida deve ser
para dar resposta a este e outros
micas, ambientais e sociais.
validada e atualizada de modo a
problemas. Como o referido por  Rela vamente aos sistemas de
possibilitar uma hierarquização
Gumier e Junior (2007), já em
drenagem, um dos maiores desaﬁdas intervenções sobre as mes1993, no relatório Water Resouros atuais são as aﬂuências indevimas. As novas tecnologias de moces Management Policy Paper, da
das, que não são mais do que
nitorização, comunicação, digitaliOrganização das Nações Unidas
aquilo a que em termos anglozação, gestão de bases de dados e
(ONU), se apontava a gestão eﬁcisaxónicos
é
referido
por
telegestão irão possibilitar uma
ente dos sistemas de abastecimen“inﬁltra on and inﬂow” (I/I), ou
mais eﬁciente e eﬁcaz gestão desto de água urbanos como uma das
seja, inﬁltrações e escoamento
tas importantes infraestruturas, na
medidas para determinar um bom
superﬁcial indevido para redes de
medida em que permi rão o couso dos recursos hídricos disponídrenagem.
nhecimento imediato do estado e
veis. A referida escassez induz
 O termo “inﬁltra on” (i.e. inﬁltrado comportamento dos sistemas e
também um desequilíbrio entre a
ção) diz respeito à inﬁltração de
seus equipamentos, nomeadaoferta e a procura e um corresponágua con da no solo, proveniente
mente na monitorização e deteção
dente aumento do valor da água e
de lençóis freá cos ou de precipide falhas, de roturas, de ocorrêndos custos de produção.
tação, ao longo ou em pontos das
cia de inundações, etc. A transição  Um estudo realizado, em novemcanalizações através de fraturas ou
automá ca da informação, a sistebro de 2013, pela En dade Regulafalhas, ou em pontos da rede coma zação dos procedimentos e a
dora dos Serviços de Águas e Resímo juntas de acessórios que esterapidez e eﬁcácia das ações de
duos (ERSAR), no âmbito da avaliajam em precário estado de conseratuação/intervenção são instrução da qualidade dos serviços púvação/construção. Já o termo
mentos fundamentais para uma
blicos de abastecimento de água,
“inﬂow” (i.e. escoamento direto
gestão eﬁciente, económica e ecorevelou que, em média, cerca de
ou superﬁcial) refere-se aos caulógica sustentável da água em
35% do volume de água captado,
dais de águas pluviais e águas de
meio urbano.
tratado e distribuído pelos sisteescorrência da super cie das baci A escassez de água doce, aliada ao
mas de abastecimento não é fatuas urbanas que aﬂuem diretamencrescimento da população, cons rado, chegando este valor, em cate à rede através de ligações indetui um grave problema com a qual
sos mais graves, nas zonas rurais e
vidas à rede de águas residuais,
as sociedades atuais se debatem.
mediamente urbanas a rondar os
em vez de ligada à rede de águas
Desta forma, a eﬁciência dos siste70%. O combate às fugas e perdas
pluviais. Também é observada a
mas de abastecimento de água
é, portanto, um impera vo por
aﬂuência de caudais desta natureza através de tampas de esgotos
que apresentem um mau estado
de conservação. As redes unitárias, mistas, e pseudo-separa vas,
acabam por drenar as águas pluviais oriundas de precipitação, embora nestas a componente de escoamento superﬁcial acaba por ter
menor relevância, sendo somente
indesejável a componente de inﬁltração subterrânea.
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PRÉMIOS E DISTINÇÕES

Projeto PAVENERGY novamente premiado


Engenheiro Diogo Correia

2.º lugar no Portugal Air Summit 2019
O sistema Wa AirWay, desenvolvido
no âmbito do projeto PAVENERGY
(h ps://pavenergy.dec.uc.pt), ganhou o 2.º
lugar no concurso Portugal Air Summit
2019 que decorreu de 30 de maio a 2
de junho em Ponte de Sor.

Englobado no projeto Portugal AIR
SUMMIT 2019, surge o Portugal Air
Summit Universidades e o Prémio
Portugal Air Summit, que pretende
reconhecer projetos que se destaquem por uma intervenção relevante e inovadora na área da Ciência e/
ou cultura Aeroespacial. Sendo escassos os recursos humanos especializados na área aeronáu ca, tanto
a nível Internacional como Nacional, o obje vo do prémio é fomentar a proximidade sica entre os
jovens e a Academia. O Prémio é
patrocinado pela Fundação para a
Ciência e a Tecnologia (FCT).

O sistema Wa AirWay (Wa : unidade
de potência elétrica, Air: Airport, Way:
Taxiway e Runway), para aplicação em
pavimentos de aeroportos e aeródromos foi apresentado por Diogo Correia,
aluno do Programa Doutoral em Sistemas de Transportes na UC, no âmbito
do Programa MIT-Portugal, com orientação do Prof. Adelino Ferreira, coordenador do projeto.
O sistema apresenta dois grandes obje vos: a gestão de informação ú l para a
administração aeroportuária (desenvolvimento de modelos de comportamento
dos pavimentos que permitam o mizar as intervenções de manutenção e reabilitação) e a geração de energia elétrica pela passagem das aeronaves. O sistema
é inserido no pavimento dos caminhos onde as aeronaves circulam a baixa velocidade, exis ndo outras possíveis zonas de inserção do sistema.


Engenheiro Francisco Duarte

3 .º lugar no Programa CleanTech Camp 2019

O Cleantech Camp é um programa
des nado a ideias de negócio ou
empresas em fase inicial que atuem no setor das energias limpas.
Procura projetos digitais com
vocação industrial orientados para
a eﬁciência energé ca através de
energias renováveis, produção
descentralizada, cuja aplicação
seja feita a par r de novas tecnologias, como blockchain, big data e
inteligência ar ﬁcial.

O sistema PAVNEXT (Pavement Energy Eﬃcient Extractor), um pavimento
que permite a redução do número
de acidentes e da sua gravidade, que
produz energia elétrica pela passagem dos veículos e que u liza uma
cobertura superﬁcial feita de borracha resultante da reciclagem de
pneus usados foi dis nguido no Programa CleanTech Camp 2019 com o
3.º lugar.
O sistema foi apresentado por Francisco Duarte, bolseiro de PósDoutoramento do projeto PAVENERGY (h ps://pavenergy.dec.uc.pt), coordenado pelo Prof. Adelino Ferreira.
O programa consis u em 4 semanas
de sessões de formação, cada uma
em local diferente: a primeira com
aulas digitais, a segunda em Barcelo-
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na, a terceira no Porto e a úl ma em
Madrid. Foram ainda organizados eventos de networking, com especialistas do
setor, e uma cerimónia ﬁnal em Barcelona. Durante o programa, cada projeto
teve um mentor atribuído que seguiu o
desenvolvimento do plano de negócio e
o pitch de inves dores. Os par cipantes
veram acesso à sede da CEiiA, espaços
de incubação da Barcelona Ac va, InnovaHub da Naturgy, Venture Center da
Enagás e FAB da Enagás.

Professor Alfredo Dias

Presidente de Direção da Associação RUAS
O Professor Alfredo Dias, Vice-reitor da Universidade de
Coimbra para o Pelouro do Património, Ediﬁcado e Infraestruturas, tomou posse, no passado dia 5 de abril de
2019, como Presidente de Direção da Associação RUAS
(Recriar a Universidade, Alta e Soﬁa), no âmbito da Assembleia Geral da Associação.

mente, a salvaguarda, promoção, e gestão do conjunto
designado por “Universidade de Coimbra - Alta e Soﬁa”,
que integra, desde 22 de junho de 2013, a Lista de Bens
classiﬁcados como Património Mundial pela UNESCO,
sem prejuízo das competências próprias atribuídas pela
lei às diversas en dades; bem como a promoção, apoio e
A Associação RUAS é uma pessoa cole va de direito pri- dinamização de inicia vas no âmbito da a vidade cien vado, sem ﬁns lucra vos, dotada de personalidade jurídi- ﬁca, cultural e social, tendo, nomeadamente, em vista, a
preservação e beneﬁciação do património afeto. Repreca, que se rege por estatutos próprios.
senta, junto das ins tuições nacionais e internacionais, o
Tem por membros fundadores a Universidade de Coim- Bem classiﬁcado.
bra, a Câmara Municipal de Coimbra, a Direção Regional
A RUAS é dirigida por uma Presidência e por um Consede Cultura do Centro e a Coimbra Viva (Sociedade de
lho Dire vo, exercidos de forma rota va pela UniversidaReabilitação Urbana). Possui ainda um Forum Consul vo
de de Coimbra e pela Câmara Municipal de Coimbra.
(sem responsabilidade execu va), que reúne um conjunto de ins tuições e agentes sociais cujas ﬁnalidades ou O Professor Alfredo Dias foi ainda designado pelo Sr. Reia vidades estejam de algum modo ligadas ao Bem classi- tor como Gestor do Bem classiﬁcado Universidade de
Coimbra – Alta e Soﬁa junto das En dades competenﬁcado ou à sua zona de proteção.
tes .
A Associação RUAS tem por obje vos, muito sucinta-
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Professor Raimundo Mendes da Silva
Adjunto no Gabinete da Secretária de
Estado da Habitação
Na sequência da coordenação do
projeto “Reabilitar como Regra”,
concluído em março de 2019, o Professor Raimundo Mendes da Silva foi
convidado a integrar o Gabinete da
Secretária de Estado da Habitação
(SEH), onde desempenha as funções
de adjunto desde 1 de abril.
A Engª Catarina Mouraz, que concluiu o MIEC e o MRE no DEC e que agora está inscrita no PDEC também integra, neste momento, a equipa da
SEH, com a função de Técnica Especialista.
O docente coordenou, também por
nomeação da Secretária de Estado da
Habitação, arquiteta Ana Pinho, o
projeto “Reabilitar como Regra” (“RcR”), desenvolvido entre novembro de 2017 e março de 2019, e
que nha como principal obje vo a
“revisão do enquadramento legal e
regulamentar da construção, de modo a adequá-lo às exigências e especiﬁcidades da reabilitação”, conciliando as “(…) atuais padrões de segurança, habitabilidade, conforto e de
simpliﬁcação do processo de reabilitação, com os princípios da sustentabilidade ambiental e da proteção do
património ediﬁcado, em sen do
lato”.
O projeto RcR integra um conjunto
de medidas estruturantes da “Nova
Geração de Polí cas de Habitação” (NGPH) do XXI Governo Cons tucional, em que a reabilitação do
ediﬁcado é uma das suas peças fundamentais, não só para recuperar o
parque ediﬁcado, com qualidade e
custos racionais, com maior segurança para todos os atores, mas também
para aproximar Portugal das metas e
prá cas europeias, neste setor, de
17 | DEC No cias | 2º Trimestre 2019

forte impacte ambiental.
O projeto RcR foi criado pela Resolução do Conselho de Ministros nº
170/2017 e foi concre zado através
de Protocolo de Colaboração entre o
Fundo Ambiental, o Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), o
Ins tuto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) e o Ins tuto Pedro Nunes (IPN), da Universidade de
Coimbra, e foi acompanhado por
uma Rede de Pontos Focais, cons tuída por 23 en dades públicas e privadas do sector:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Governo Regional dos Açores
Governo Regional da Madeira
Ins tuto da Habitação e da Reabilitação Urbana
Laboratório Nacional de Engenharia
Civil
Inst. Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção
Ins tuto Nacional para a Reabilitação
Turismo de Portugal
Ins tuto da Segurança Social
Direção-Geral do Território
Direção-Geral de Energia e Geologia
Direção-Geral do Património Cultural
Direção-Geral das Autarquias Locais
Direção-Geral de Segurança Social
Direção-Geral das A vidades Económicas
Conselho Nacional do Consumo
ADENE - Agência para a Energia
ANACON - Autoridade Nacional de
Comunicações
Autoridade Nacional de Proteção
Civil
Associação Nacional de Municípios
Portugueses
Ordem dos Engenheiros
Ordem dos Engenheiros Técnicos
Ordem dos Arquitetos
Conf. Portuguesa da Construção e do
Imobiliário

O projeto surgiu como impera vo
para ultrapassar o desajustamento
do quadro regulamentar à reabilitação, que se pode resumir em cinco
aspetos principais:


O quadro regulamentar em vigor
está direcionado para a construção
nova;



A regulamentação é fragmentada,
muitas vezes contraditória, e de
di cil interpretação e aplicação a
edi cios existentes, face à sua diversidade;



Em 2014 foi criado um regime de
exceção polémico e perigoso, cujo
impacte não é suﬁcientemente conhecido, controlado ou controlável
(DL 53/2014 – RERE ou RERU);



A preocupação com a preservação
dos valores patrimoniais do ediﬁcado corrente (não classiﬁcado) não se
encontra deﬁnida ou balizada;



A preocupação com a sustentabilidade ambiental é pra camente inexistente no corpo regulamentar e muito incipiente na prá ca de projeto
de reabilitação.

O projeto RcR apresentou propostas
de alteração regulamentar para ultrapassar ou mi gar estas diﬁculdades, em diversos domínios, nomeadamente: RGEU (Regulamento Geral
das Ediﬁcações Urbanas), Segurança
contra incêndios, Comportamento
térmico e eﬁciência energé ca, Comportamento acús co, Acessibilidades, Instalações.

Crê-se que as propostas do projeto
RcR, que em breve serão tornadas
públicas e fazem ainda a ar culação
com o domínio da segurança estrutural, incluindo a segurança sísmica,
permitem responder às seguintes
expecta vas:


Enquadramento regulamentar adequado à especiﬁcidade da reabilitação;



Revogação do Regime Excecional
(RERU) – DL 53/2014; (*)



Respeito pelo património construído
corrente;



Sustentabilidade ambiental das intervenções, sobretudo material;



Melhoria progressiva da qualidade e
intervenções equilibradas e proporcionadas;



Flexibilidade para responder à diversidade do parque construído.

(Professores Luís Godinho, Diogo Mateus, Ana Ferreira, Tiago Ferreira),
alunos de Mestrado em Reabilitação
de Edi cios e alunos do Programa
Doutoral em Engenharia Civil, tornava
-se necessário fazer a apresentação e
discussão dos resultados com as dife-

rentes en dades e áreas governa vas, tendo em vista a sua consagração legal. É neste contexto que surge
a nomeação do Prof. Raimundo Mendes da Silva, que se prevê prolongarse até ao encerramento do processo
legisla vo.

Uma vez terminados os trabalhos do
projeto RcR, onde também colaboraram outros docentes do DEC
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VISITAS DE ESTUDO



VISITAS DE ESTUDO

Visita à Cimpor - Souselas
No âmbito da disciplina de Materiais
de Construção – 2º ano do MIEC realizou-se, no dia 15 de maio uma visita
às instalações da empresa Cimpor Souselas. Com esta visita os alunos
veram oportunidade contactar de
forma mais próxima com o ciclo de
produção do Cimento, e foram sensibilizados para as problemá cas com
que se debate a indústria de cimento,
nomeadamente para a necessidade e
importância de compa bilizar as necessidades industriais com os desaﬁos atuais ao nível da sustentabilidade
ambiental.

tura empresarial do Grupo CIMPOR,
cons tuindo um dos alvos prioritários
da sua estratégia de atuação. É necessário promover, de forma constante, uma polí ca a va de respeito
pelas normas de higiene, saúde e segurança no dia a dia de todos nós.

A CIMPOR, consciente das implicações que a sua a vidade industrial
tem na segurança e saúde dos seus
colaboradores, pretende contribuir
para o Desenvolvimento Sustentável,
através de uma estratégia responsável e consequente em matéria de
Saúde Ocupacional, assegurando a
A Cimpor é uma empresa que tem melhoria con nua do seu desempecomo núcleo central da sua a vidade nho.
o Cimento, sendo os Betões, AgregaTendo em conta a relevância que os
dos e as Argamassas produzidos e
acidentes de trabalho e as doenças
comercializados numa ó ca de inteproﬁssionais têm nos aspetos mais
gração ver cal. O elevado “knowimportantes da vida dos seus colabohow” técnico desta empresa resulta
radores e suas famílias, e mesmo da
de uma forte e consolidada poli ca
própria Empresa, a CIMPOR pretende inves mentos em I&D que permide con nuar a modernizar tecnologiu à CIMPOR posicionar-se na vancamente as suas instalações industriguarda do desenvolvimento industrial
ais, no sen do de compa bilizar os
do seu sector de a vidade, com proprincípios da proteção das pessoas e
dutos de qualidade reconhecida e
bens com a compe vidade de uma
cer ﬁcada.
a vidade industrial indispensável ao
A Saúde Ocupacional e Segurança é funcionamento da economia do país.
um dos valores fundamentais da cul-
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Atividades dos nossos alunos
Queima das fitas
A semana da Queima das Fitas
decorreu de 3 a 10 de maio, tendo do início com a Serenata no
largo da Sé Velha. Uma vez mais,
para a conquista do lugar de maior destaque, o mais ambicionado
de todos, foram muitos os alunos, em especial alunos ﬁnalistas,
que marcaram o lugar nas escadas da Sé com muitas e muitas
horas de antecedência.
Um dos dias mais marcantes foi
também o dia 5, Domingo, dia em
que decorreu a Queima do Grelo
na parte da manhã e o Cortejo
dos carros alegóricos na parte da
tarde. Foi uma tarde repleta de
animação, com muita sá ra e

crí ca à mistura. Entre carros da
Universidade de Coimbra e carros
do Politécnico de Coimbra foram
100 os carros que desﬁlaram este
ano. Quer o MIEA quer o MIEC
par ciparam, cada curso com o
seu carro.
Na sequência das preocupações
ambientais, que nos úl mos anos
têm do cada vez mais relevo, os
copos de plás co foram em muitos dos carros subs tuídos por
copos reu lizáveis. Para além
disso, marcaram presença no cortejo, ao longo do percurso, os
chamados de mochileiros, que
andaram muito atentos à caça de
materiais para a reciclagem.
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João Vieira
Engenheiro do Ambiente
É Professor Auxiliar na área de Hidráulica, Recursos Hídricos e Ambiente do DEC,
Engenheiro do Ambiente (Universidade do Algarve, 2000), Doutoramento em Engenharia do Ambiente, em planeamento de gestão de recursos hídricos
(Universidade de Coimbra, 2014), Docente da Universidade de Coimbra (20042019)
Onde fez a sua formação superior, dadas no meu curso na UC. Assim, o
mestrado cons tuiu uma mais valia
e porquê?
pessoal enorme. Quanto ao doutoraFiz a minha licenciatura entre 1995 e
mento, tenho sen mentos divididos.
2000, em Engenharia do Ambiente,
No meu imaginário, pensava que ia
na Universidade do Algarve. Cresci na
descobrir qualquer coisa que iria muregião e na altura queria con nuar a
dar o mundo. Infelizmente, veriﬁquei
viver no Algarve. Informei-me sobre a
que a realidade é mais terra a terra e
Universidade (um dos inves mentos
que nha realizado apenas um trabamais importantes que se fez na regilho competente que me deu boas
ão nos úl mos 40 anos) que estava a
bases para a minha carreira proﬁssiocrescer, com professores novos e
nal.
mo vados, e considerei que seria
uma boa escolha para uma formação Descreva a sua experiência enquansuperior adequada. Guardo com cari- to docente do MIEA da UC. Há alnho e com orgulho o tempo que pas- gum episódio marcante que queira
sei na Universidade do Algarve.
partilhar?
Porquê a opção por Engenharia do Não é exatamente um episódio. Ao
Ambiente?
longo do tempo, colaborei pra camente todos os anos na disciplina de
Depois de uma década recente pra Introdução à Engenharia do Ambiencamente dominada pelas questões
te (1.º ano) e em disciplinas de espeeconómicas, as questões ambientais
cialização (por exemplo, Impactes
voltaram a estar mais media zadas.
Ambientais, Gestão da Água ou TrataDe repente, a maioria dos par dos
mentos Biológicos), sem um contato
polí cos voltou a ter a temá ca amcom os alunos no período intermébiental como uma das suas grandes
dio. Foi sempre muito gra ﬁcante
prioridades. Na altura (no início dos
veriﬁcar como uma grande parte dos
anos 1990), as temá cas ambientais
estudantes aproveitou a oportunidatambém emergiam e chamavam a
minha atenção. O país nha um grande passivo ambiental e quadros escassos na área do Ambiente e considerei que seria uma boa opção em
termos proﬁssionais.
Como surgiu a hipótese de entrar
para o DEC ?
Guardo uma memória muito posi va
do meu mestrado já que o elenco de
disciplinas e a qualidade do curso deu
-me uma preparação excecional em
matérias que não haviam sido abor21 | DEC No cias | 2º Trimestre 2019

de de frequentar o ensino superior e
cresceu nesse período, não só em
termos de conhecimento técnicocien ﬁco, mas também em termos
pessoais e sociais.

De que forma, a sua formação em
Engenharia do Ambiente se revelou uma mais-valia na lecionação
de algumas temáticas do MIEA?
Considera que os estudantes valorizavam essa formação de base?
Falar em causa própria é sempre arriscado, mas eu diria que inquéritos e
recolhas de opinião realizados no
DEC reﬂetem amiúde a ideia de que
os estudantes valorizaram essa questão. Quanto a mim, sempre procurei
transmi r aos alunos de que nham à
sua frente alguém que rou um curso
superior na mesma área, que o trabalho de um engenheiro do ambiente
se apoia em conhecimento técnicocien ﬁco sólido e que com trabalho e
dedicação a tarefa que eu desempenhava à frente deles poderia, porque
não, também ser desempenhada por
um deles.

Qual o momento que mais o marcou em termos de reconhecimento por parte dos estudantes (designadamente através de nomeações e
prémios que os mesmos te atribuíram)?
Sim, em 2016 e 2017, os alunos elegeram-me como melhor professor do MIEA. É com orgulho que
vi o meu trabalho como docente reconhecido por
parte de quem são os des natários da nossa missão como professor.

Foi coordenador da mobilidade internacional
durante 2 anos, precedidos de 4 anos como
coordenador adjunto. De que forma esta experiência o enriqueceu, como pessoa e como docente? A que se deve a tão baixa aderência , a
este programa, por parte dos alunos do MIEA?
Foi uma das tarefas que me deu real prazer desenvolver no DEC. Primeiro com a colega Ana Bastos, depois com o colega Paulo Mendes, e no úl mo período como coordenador. Para além do
contato direto com os alunos ao qual já estava,
diria, naturalmente habituado, há toda uma dinâmica com colegas docentes e direção do DEC, serviços e dirigentes da UC, e contatos ins tucionais
com outras Universidades, que tornam a tarefa
bastante exigente se a quisermos desenvolver na plenitude. Não é um trabalho muito visível, mas na UC há toda
uma equipa que trabalha em
prole da mobilidade, e foi
muito enriquecedor fazer
parte dessa equipa. É um dos
projetos que tenho pena não
ter levado até ao ﬁm, pelos
obje vos a que me nha proposto. De qualquer modo, é
com muito agrado que veriﬁco que o número de estudantes do DEC que devem realizar um período de mobilidade no próximo ano le vo deverá aumentar.
No caso especíﬁco de estudantes do MIEA, no
próximo ano le vo, três alunos deverão efetuar
um período no próximo ano le vo (é o número
mais alto de sempre). Pode ser este um momento
de viragem, pois diria que neste momento o Departamento já oferece aos alunos do MIEA um
conjunto bastante alargado de alterna vas (e este
ano já se terá conseguido transmi r essa mensagem), assim como já acontecia antes para os alunos do MIEC .

Que recordações irá manter da sua estadia no DEC e
que seguramente passará aos filhos e netos?
Irei deixar o DEC no ﬁnal deste ano le vo. Ao longo destes
15 anos nesta casa, fui professor, cresci, ﬁz um doutoramento, par cipei em várias a vidades e trabalhos que
gostei de realizar, conheci bons colegas e funcionários, e
ﬁz amigos. Talvez seja ainda um pouco cedo para saber as
recordações que realmente irão ﬁcar desta vivência no
DEC, mas permita-me que termine esta entrevista adaptando uma citação: “A memória será tudo o que resta depois de se ter esquecido tudo o que se viveu”.
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Telma Margarida Neves Simões
Engenheira do Ambiente desde 2007, especialidade: Território e Gestão do Ambiente
Atualmente: Coordenadora de Segurança em Obra e Técnica Superior de Segurança
e Saúde no Trabalho nas Águas de Coimbra
que sem dúvida me preparou bastante bem e que se veio a revelar
ter do um papel fundamental para
o meu percurso proﬁssional .
Depois de terminar os estudos, o
DEC saiu da sua vida?
De modo algum.
Enquanto ainda frequentava o úl mo ano de curso, candidatei-me a
um estágio proﬁssional de verão, de
um mês, nas Águas de Coimbra Empresa Municipal (AC), onde efe vamente vim a realizar o referido
estágio.
Porque escolheu o curso de Engealguns riscos. No entanto, decidi
nharia do Ambiente no DEC ?
avançar e essa foi realmente das
Desde o ensino secundário que as melhores opções que ﬁz, pois iria
opções foram direcionadas para a ser das 1ª Engenheiras do Ambiente
área cien ﬁco natural, sempre com da Universidade de Coimbra a ino obje vo de a ngir a área da Enge- gressar no mercado de trabalho.
nharia do Ambiente, dada a minha A estrutura do curso de Engenharia
enorme paixão pelo meio ambiente. do Ambiente era bastante rica, dinâEm 2002, ano de candidatura ao mica e mul disciplinar, com aulas
ensino superior, “ouro sobre azul”, teóricas e prá cas, da responsabilisurge a 1ª edição do curso de Enge- dade de diversos departamentos da
nharia do Ambiente no DEC. Sempre FCTUC, desde Botânica, Ciências da
ve como obje vo o ensino univer- Terra, Engenharia Química, Engesitário em detrimento do ensino nharia Mecânica, Matemá ca, Engepolitécnico.
nharia Civil, Antropologia, Química e

Na sequência das alterações que se
vinham veriﬁcando no reves mento
superﬁcial, que por sua vez nham
implicações no aumento signiﬁca vo do caudal de ponta de cheia, no
aumento do escoamento superﬁcial
e na redução do tempo de concentração, a frequência de inundações
vinha aumentando dras camente.
Deste modo, iniciava-se o desenvolvimento de projetos de análise dos
sistemas de Drenagem de Águas
Pluviais do Município de Coimbra.

Em 2007 entrei na equipa de trabalho do Gabinete Técnico e de Inovação, da Águas de Coimbra, com o
O facto de ser a 1ª edição do curso Física. O curso abrangia uma exce- obje vo de elaborar os planos de
de Engenharia do Ambiente, trazia lente vertente na área de hidráulica,

Praça 8 de Maio
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Rua da Sofia

“

Não posso deixar de partilhar a riqueza que existe na
troca de conhecimento prático da Entidade Gestora e do
conhecimento científico
prestado pelo Laboratório de
Hidráulica e Recursos Hídricos do DEC.

”

drenagem das bacias hidrográﬁcas do Município de Coimbra. De forma geral, foi efetuado o levantamento de todas as infraestruturas da rede de drenagem de águas residuais
pluviais existentes no Município de Coimbra, estudo da capacidade das infraestruturas existentes e deﬁnição de medidas de
controlo estruturais e não estruturais.
Realço a importância e a colaboração do
Laboratório de Hidráulica e Recursos Hídricos do DEC, representado pelo Prof. Alfeu
de Sá Marques, em todo o trabalho realizado, colaboração que ainda hoje se mantém.
Os planos de drenagem elaborados não devem manter-se está cos, pelo contrário,
devem ser dinâmicos e irem-se adaptando à
realidade, que vai mudando, uma vez que
todos os dias assis mos ao início de novas
construções, reabilitações, instalações de
novas infraestruturas, novos projetos.
Não posso deixar de par lhar com os leitores a riqueza que tem exis do na troca de
conhecimento prá co da En dade Gestora e
do conhecimento Cien ﬁco prestado pelo
Laboratório de Hidráulica e Recursos Hídricos do DEC.

Rua João de Deus Ramos

“

Rua General Humberto Delgado

Bacia de Retenção do Iparque

Pode fazer-nos um breve retrato da sua
vida profissional desde que acabou o curso ?
Para além do que já referi na resposta anterior, devo acrescentar que em 2011 aceitei
um novo desaﬁo dentro da organização, que
consiste em assegurar a área de Coordenação de Segurança e Ambiente em Empreitadas e em ser o Técnico de Segurança e Saúde
na empresa.
Bacia de Retenção em Brasfemes
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(1)

(2)

Exemplo de uma medida de controlo na origem
(3)

(4)

(5)

(6)

Bacias de Retenção / Detenção da Avenida
António Portugal (Figuras 1 a 6)
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Rela vamente à Coordenação de Segurança e Ambiente em Empreitadas, elaboro, em fase de projeto, o Plano de Segurança e Saúde (PSS) e o Plano
de Gestão Ambiental (PGA), e procedo à veriﬁcação
da implementação do PSS e do PGA em fase de
execução da obra.
Rela vamente à função de Técnico de Segurança e
Saúde, procedo à gestão do Sistema de Gestão de
Segurança no Trabalho, nomeadamente coordeno
as a vidades de segurança e saúde no trabalho,
executo a avaliação de riscos proﬁssionais, procedo
à elaboração de planos de prevenção de riscos proﬁssionais, entre muitas outras a vidades.
Que conselhos dá aos atuais alunos de Engenharia do Ambiente? ?
Atualmente pode não ser fácil ingressar no mercado de trabalho, mas devemos ter uma visão posi va, esperança e nunca desis r. É muito importante
“não pararmos no tempo”, devemos ser polivalentes, adquirir novos conhecimentos e competências.
Todos os dias há legislação nova, devemos manternos atualizados, fazer formação e con nuar a estudar. Nesta vertente, desaﬁo o DEC a organizar diversos eventos, nomeadamente minicursos, seminários e formações nas diversas áreas de Engenharia do Ambiente

“

Instalações Sociais e Administrativas no Estaleiro, corredores de
acesso e vitrine da Obra, com informação da comunicação à Autoridade para as Condições do Trabalho

… devemos ser polivalentes, adquirir
novos conhecimentos e competências ... devemos manter-nos atualizados, fazer formação e continuar a estudar.

”

Triagem dos Resíduos na Origem, identificação por código LER e respetivo acondicionamento no estaleiro
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Obra de Reabilitação do Reservatório Elevado

Trabalhos de remodelação da rede de abastecimento de água

Triagem dos Resíduos na Origem, identificação por código LER e respetivo acondicionamento no estaleiro
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Muriel Iten
Engenheira do Ambiente desde 2009, especialidade: Tecnologia e Gestão do Ambiente
Atualmente: Head of R&D Unit – Low Carbon & Resource Eﬃciency at ISQ (Ins tuto
de Soldadura e Qualidade)
ra partilhar ?
Diria que estão no caminho certo! A
Que memória lhe traz a vida acadéárea de eﬁciência de recursos, em
Existem vários episódios marcantes,
mica no DEC ?
par cular, tem sido prioritária a nível
mas saliento a experiência de toda a
Ó mas memorias e que recordo sem- preparação do Carro para o cortejo mundial dada a escassez dos recursos
pre com um grande sorriso e nostal- da Queima das Fitas. Foram semanas naturais. Os recursos como a energia,
a água e todo o po resíduos requegia.
intensas com
Numa primeira fase, a vida académi- os
colegas,
O curso de Engenharia do Ambiente do DEC tem
ca foi desaﬁante, nomeadamente horas sem ﬁm,
todas as valências para preparar novos profissiopela mudança de cidade (Castelo noites longas a
nais que são cada vez mais necessários nesta área
Branco para Coimbra), a entrada para preparar
as
o ambiente universitário e pelo con- ﬂores em patacto com novos colegas de curso. pel e posteriormente aﬁxá-las ao Car- rem estratégias de controlo e conserContudo, a minha integração aconte- ro. Os dias de cortejo foram sempre vação, bem como a o mização da sua
ceu de forma bastante natural e rapi- muito especiais, especialmente nesse u lização. Nesse sen do há uma fordamente me sen novamente em ano em que vamos no carro (4º ano). te aposta pela Comissão Europeia em
casa.
Incrivelmente, esse dia acaba por novas tecnologias e soluções que
permitam o mizar recursos naturais.
A vida académica em Coimbra é es- passar a correr, predominando as
Novos conceitos têm vindo a surgir,
pecial, muito intensa e dinâmica e memorias até aos dias de hoje.
como é o caso da economia circular e
nela se conhece o conceito de amizaDe que forma o curso de Engenha- simbiose industrial, de forma a dar
de e entreajuda. Numa perspe va
ria do Ambiente a preparou para o uma nova vida a resíduos e potenciar
pessoal, para além da Latada e Queia compe vidade económica das
ma das ﬁtas, o que realmente me percurso profissional que seguiu?
empresas.
encantou foram os pequenos conví- A minha licenciatura em Engenharia
vios dos vários departamentos da do Ambiente e meu mestrado inte- O curso de Engenharia do Ambiente
Universidade de Coimbra. Nestes, grado em Tecnologia e Gestão do do DEC tem todas as valências para
ve a oportunidade de conhecer pes- Ambiente prepararam-me para tra- preparar novos proﬁssionais que são
soas de outros cursos e edi cios his- balhar na área que ainda hoje me cada vez mais necessários nesta área.
tóricos especialmente na Alta da Uni- fascina. Par cularmente, destaco os
versidade. Não posso deixar de men- conhecimentos adquiridos nas disci- Pode fazer-nos um breve retrato da
cionar as festas do Centenário das plinas de Gestão de Energia, Termo- sua vida profissional desde que acaRepublicas de estudantes: algo singu- dinâmica e Mecânica dos Fluidos. bou o curso? Como chegou a Reslar, que julgo só exis r em Coimbra.
Estes conhecimentos permi ram-me ponsável e grupo I&Di do Instituto
de soldadura e Qualidade ?
Durante o meu doutoramento no par cipar em inúmeros projetos inReino Unido, sen frequentemente a ternacionais na área da Sustentabili- Durante o mestrado em Engenharia
diﬁculdade de transmi r esta experi- dade em contextos académicos e do Ambiente ve a oportunidade de
ência académica tão vibrante aos industriais, nomeadamente pelo demeus colegas. Recorrentemente, aﬁr- senvolvimento e aplicação de tecnomava que “descrever-vos a vida aca- logias sustentáveis. Igualmente perdémica em Coimbra seria dizer-vos mi ram-me ingressar no doutoraque o Harry Po er efe vamente exis- mento e docência na Coventry University (Reino Unido).
te”.

“

”

Há algum episódio marcante na sua O que diria aos atuais estudantes do
vida de estudante no DEC que quei- DEC? que áreas devem ser privilegiadas na sua formação ?
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fazer um estágio de Verão numa consultora energé ca portuguesa de renome internacional. Seguiu-se a
oportunidade de obter uma bolsa de
inves gação da FCTUC, a realizar em
contexto industrial. Em 2011, o gosto
pela inves gação levou-me a concorrer a uma bolsa de doutoramento na
Coventry University, onde recebi um
convite para lecionar disciplinas de
Termodinâmica e Mecânica dos Fluidos. Durante os 4 anos seguintes,
conciliei a docência e o doutoramento, concluindo a minha dissertação
“Air-Mul ple PCMs for the Free
Cooling and Ven la on of Buildings”
nesse período. Sempre ve como
obje vo regressar a Portugal após o
término do doutoramento, o que
efe vamente aconteceu em 2015,
tendo iniciado a minha inves gação
de Pós-doutoramento na Universidade do Minho. Curiosamente, até esta
data, o meu percurso proﬁssional
esteve sempre ligado ao Departamento de Engenharia Civil das várias
Universidades por onde passei.
Durante o meu pós-doutoramento
reﬂe e concluí que a minha inves gação teria um maior impacto junto
de empresas e industrias. Adicionalmente, surgiu um desejo de fazer
inves gação aplicada e a possibilidade de ver implementadas as soluções
desenvolvidas. Nesse sen do abracei
um novo desﬁo em 2017, integrando
o “Sustainable Innova on Centre”,
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uma unidade de I&D do Ins tuto de soluções inovadoras e detalhadas à
Soldadura e Qualidade (ISQ). Os di- medida das necessidades dos nossos
versos projetos internacionais em parceiros. Um projeto recente que
que temos vindo a par cipar permi - demonstrou a nossa capacidade de
ram que recentemente fosse criada en dade Interface, foi o projeto Euma direção
autónoma
Curiosamente o meu percurso profissional esteve
dedicada à
sempre ligado ao Departamento de Engenharia Civil
Inves gação,
das várias Universidades por onde passei
Desenvolvimento e Inovação dentro da nossa Tijolo, que visa incorporar beatas de
organização. Nesta restruturação foi- cigarro em jolo cerâmico de consme proposto assumir a liderança do trução. O ISQ aliou-se ao município
grupo de inves gação “Low Carbon & de Guimarães (laboratório da paisaResource Eﬃciency”. Somos uma gem) de forma a conceber esta soluequipa jovem e dinâmica, tendo co- ção sustentável e posteriormente
mo prioridade apoiar empresa e in- implementar junto do sector industridustrias nestas temá cas, através de al da cerâmica.

“

”

conceber esta solução sustentável e posteriormente implementar junto do sector industrial
da cerâmica.
Há algum episódio marcante na sua vida profissional que queira partilhar ?
Um dos maiores desaﬁos até à data foi a chegada ao Reino Unido: um novo pais e uma
nova cidade. Seguiu-se a primeira aula no
Departamento de Engenharia Civil da Coventry University: lecionar a disciplina de Termodinâmica, em inglês e a mais de 150 alunos
internacionais. A experiência, ainda que desa-

“

no último ano estabeleci um protocolo
entre o ISQ e a UC para a realização de
temas de mestrado em contexto cientifico aplicado à industria

”

ﬁante, permi u o desenvolvimento de um
conjunto de novas competências essênciais
para as funções que atualmente desempenho. Julgo que também, devido à experiencia
posi va aquando da mudança para a cidade
de Coimbra, para frequentar o curso de Engenharia do Ambiente, encorajou a minha decisão de abraçar um novo desaﬁo, noutra cidade e noutro país.
Como antiga estudante da UC, que contributos considera que a sua vida profissional
poderá ter dado para dignificar a UC ?
É sempre com muito orgulho que recordo e
par lho as experiências como aluna da UC,
nomeadamente com a minha equipa atualmente composta substancialmente por colegas do Ins tuto Superior Técnico e da Universidade do Porto.
Para além da integração de um recém graduado do Mestrado Integrado em Engenharia do
Ambiente da FCTUC na nossa equipa, no úl mo ano estabeleci um protocolo entre o ISQ e
a UC para a realização de temas de mestrado
em contexto cien ﬁco aplicado à industria.
Atualmente contamos com os primeiros 4
alunos (Engenharia do Ambiente e Engenharia
Mecânica) a realizar as teses connosco. Estes
estão a realizar a sua inves gação no âmbito
dos diversos projetos nacionais e internacionais em que par cipamos. O obje vo é manter esta sinergia e estender esta parceria ao
nível de doutoramento bem como promover
estágios proﬁssionais de recém-formados.
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Eliana Maria Ferreira da Silva
Engenheira do Ambiente desde 2015, especialidade: Território e Gestão do Ambiente
Atualmente: Trabalha no ITeCons
queira partilhar ?
em plena crise, e para mim, como
Porque escolheu o curso de Engepara todos os colegas do DEC, na
nharia do Ambiente e o DEC para Durante o meu percurso académico,
altura, conseguir arranjar emprego
devo destacar a elaboração da disestudar?
no ﬁnal do curso era uma grande
sertação de mestrado no LaboratóSempre soube que queria estudar rio de Hidráulica e Recursos Hídri- preocupação e fazia parte das nosengenharia. Engenharia do ambien- cos, “Análise Laboratorial de Fugas e sas conversas. Muitas vezes, este
te pareceu-me a opção mais versá l Perdas em Sistemas Sob Pressão”, era um fator desmo vante, e isso
e abrangente, que agrupa várias não só pelo marco que representa acabou por se reﬂe r no aumento
áreas do saber e proporciona uma nesta trajetória, mas também pelo de desistências e no número de aluvisão integrada, holís ca e mul dis- conhecimento adquirido durante nos a escolherem os cursos do DEC
ciplinar. Na primeira fase eu entrei esse período. Foi uma experiência nos anos seguintes, tanto Engenhana Universidade Nova de Lisboa e só muito interessante, tendo
na segunda fase de candidatura é realizado um conjunto de
considero que fui orientada por profisque mudei para a Universidade de trabalhos laboratoriais com
Coimbra. Os mo vos que me leva- o obje vo de determinar
sionais de excelência
ram a mudar na segunda fase pren- coeﬁcientes de vazão mais
deram-se, essencialmente, com a adequados para as fugas e
promessa de uma experiência aca- roturas mais correntes nos sistemas ria Civil como Engenharia do Ambidémica única que só a Universidade de abastecimento de água. Para tal, ente .
de Coimbra poderia cumprir. E cum- consideraram-se diferentes pos de
priu!
rotura (ori cios e fendas), para dife- De que forma o curso de Engenharentes caudais e pressões de serviço, ria do Ambiente a preparou para o
O que representa o DEC para si ?
tendo sido ensaiados tubos recolhi- percurso profissional que seguiu ?

“

”

dos em sistemas nos quais ocorre- Genericamente, eu penso que a senram fugas reais.
sação de medo dos alunos de que
Destaco este período porque consi- não estão preparados para o mundo
dero que fui orientada por proﬁssio- proﬁssional, quando acabarem os
nais de excelência no referido cam- cursos, é natural em todas as áreas.
po de atuação e trabalhei com cole- Da mesma forma que acho que o
gas que enriqueceram ainda mais a mais natural é aprender (muito) duexperiência, permi ndo-me desen- rante a experiência proﬁssional. Por
volver competências relacionadas melhor que seja a formação, e pencom o trabalho, tais como: organiza- so que a minha o foi, temos sempre
ção, relacionamento interpessoal, que nos especializar em algo, e essa
gestão do tempo, entre outras ap - especialização só acontece na vivêndões que acabaram por se revelar cia da proﬁssão. Ainda assim, as ferfundamentais no mercado de traba- ramentas que a formação em Engenharia do Ambiente nos proporciona
lho.
rela vamente à solução dos probleQue problemas ou preocupações mas ambientais, desenvolvendo a
lhe suscitavam, na sua época de capacidade de os iden ﬁcar, preveestudante no DEC, o curso e a Uni- nir, solucionar tecnologicamente
Há algum episódio marcante na
deve ser referida.
versidade ?
sua vida de estudante no DEC que
Na altura em que entrei, estávamos
Representa uma fase muito posi va
da minha vida pessoal e académica.
Fiz grandes amizades no DEC, que
prevalecem até hoje. Nesta fase
também adquiri os conhecimentos e
competências necessárias para ingressar na vida proﬁssional, com a
ajuda dos colegas e do corpo docente. No meu contexto de trabalho,
muitos dos meus colegas de proﬁssão também se formaram no DEC,
em Engenharia do Ambiente e em
Engenharia Civil. O facto das nossas
formações se complementarem ajuda a criar um espírito de entreajuda
e uma equipa mul disciplinar capaz
de responder aos principais desaﬁos
do mercado atual.
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ressou e que agora estou a inves r. (marcação CE) e uma preocupação
Depois de terminar os estudos, o
Estou a adorar a experiência, apesar crescente em inves r na sua qualiDEC saiu da sua vida ?
de ser um desgaste enorme, estudar dade.
Nunca saiu até porque, depois de
ﬁnalizar o curso, con nuei a trabanunca foi tão importante o papel da engenharia do ambiente na
lhar com colegas e professores do
DEC. Alguns dos meus colegas de
sociedade ...o conselho que deixo é que invistam na vossa formatrabalho são ex alunos de Engenhação para estarem à altura dos desafios que aí vêm
ria do Ambiente e de Engenharia
Civil e o meu Supervisor Cien ﬁco é
o Professor Doutor Nuno Simões, e trabalhar ao mesmo tempo. Ainda O que destacaria, enquanto antigo
que leciona algumas disciplinas no assim considero que está a valer a estudante do DEC, na experiência
DEC.
no cargo que ocupa atualmente ?
pena.

“

”

O que diria aos atuais estudantes Como parte integrante da equipa
do DEC? Que áreas devem ser privi- do ITeCons, quais são os principais
legiadas na sua formação ?
desafios que enfrentam hoje as emDiria para seguirem aquilo que mais presas portuguesas ?
gostam, pode parecer “cliché”, mas
é verdade. No ﬁnal do dia devemos
ter aquela sensação de realização
proﬁssional e de que somos felizes
naquilo que fazemos.
Rela vamente às áreas, eu diria que
a programação é uma área transversal a qualquer engenharia e que é
um bom inves mento para qualquer
engenheiro. Neste sen do, atualmente, frequento a licenciatura em
Engenharia Informá ca no ISEC. Esta
sempre foi uma área que me inte-

Trabalhar no Itecons permite-me ter
uma ideia generalizada dos desaﬁos
das empresas, nomeadamente de
empresas de materiais/produtos de
construção civil. Esses desaﬁos chegam-nos diariamente, com pedidos
para inves gação e desenvolvimento de determinado produto, o que
demonstra uma aposta clara na inovação e na ciência. Outra tendência
que noto, fruto das exigências do
próprio mercado, é a necessidade
de cer ﬁcar os diversos produtos

Essencialmente, o que mais aplico
no meu dia-a-dia são conhecimentos que adquiri numa fase ﬁnal do
curso, nomeadamente durante o
mestrado. Atualmente estou a trabalhar no Ins tuto de Inves gação e
Desenvolvimento Tecnológico para
a Construção, Energia, Ambiente e
Sustentabilidade (ITeCons), integrada na Secção de Caixilharias e Reves mentos Exteriores, estando a
ter a oportunidade de, por exemplo,
contribuir em estudos de avaliação
de desempenho térmico de sistemas de caixilharias. Destaco que
estes estudos são realizados, maioritariamente, na fase de desenvolvimento de produto.
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aproveitar o tempo que medeia entre a conclusão de uma fase na nossa vida e o início da fase seguinte,
tempo esse essencial para nos prepararmos da melhor forma para os
Quando terminei o curso não conse- desaﬁos que a vida nos propõe.
gui arranjar imediatamente emprego como Engenheira do Ambiente, o Há algum episódio marcante na
que naturalmente me deixou bas- sua vida de estudante no DEC que
tante frustrada. No entanto, apro- queira partilhar ?
Pode fazer-nos um breve retrato da
sua vida profissional desde que
acabou o curso? Como chegou ao
ITeCons ?

veitei essa fase para con nuar a inves r na minha formação, enquanto
trabalhei fora da área durante algum
tempo. Reconhecendo que vivemos
num mundo cada vez mais tecnológico, desenvolvi competências informá cas, quando aprendi algumas
linguagens de programação. No entanto, o desejo de trabalhar na minha área de formação levou-me a
concorrer a uma bolsa de inves gação no Itecons. Como já conhecia
algum do trabalho realizado pelo
Itecons, sabia que aquela oportunidade me permi ria con nuar a
aprender todos os dias.
Apesar deste percurso não ser exatamente o que nha idealizado para
mim naquela altura, hoje considero
que toda a experiência que vivi se
revelou ser muito posi va porque,
no meu caso, me ensinou a valorizar
o que alcancei e a nunca desis r dos
meus sonhos. Muitas vezes é só uma
questão de persistência e de saber
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Não é propriamente um episódio …
como ve oportunidade de desenvolver trabalho de inves gação, ao
longo da minha formação académica, nomeadamente durante a par cipação do programa de estágios de
verão, fui ganhando o gosto pela
área de inves gação, o que me levou a candidatar a uma Bolsa de
Inves gação des nada a Mestres
em Engenharia no Itecons. Desta
forma, gostaria de destacar a minha
integração no Núcleo Técnico e Cien ﬁco da secção I&DT no projeto
de inves gação CorkAL.
Este projeto tem como obje vo o
desenvolvimento de um sistema de
caixilharia inovador. Este sistema
tem por base o desenvolvimento de
perﬁs em alumínio com corte térmico, que rompem com o tradicional
conceito de janelas em alumínio.
Contrariamente à generalidade das
soluções presentes no mercado, o
corte térmico não será efetuado

com recurso a poliamidas ou outros
materiais derivados do petróleo,
mas sim graças à u lização de um
composto à base de cor ça, que
promoverá o corte térmico e um
desempenho térmico e acús co de
excelência, ao mesmo tempo que
contribui para sustentabilidade da
solução.
Que conselhos dá aos atuais alunos
de Engenharia do Ambiente ?
Atualmente as circunstâncias ambientais do planeta são, infelizmente,
cada vez piores. Acordámos demasiado tarde para o problema dos pláscos, da qualidade do ar, das águas,
etc. Na minha opinião, nunca foi tão
importante o papel da engenharia
do ambiente na sociedade. Esperam
-se grandes desaﬁos para os futuros
proﬁssionais desta área. Por isso, o
conselho que deixo é que invistam
na vossa formação para estarem à
altura dos desaﬁos que aí vêm.

Stephanie Capelas
Engenheira do Ambiente desde 2017, especialidade: Território e Gestão do Ambiente
Atualmente: Trabalha no empresa Rede Ambiente | Grupo Terris

dos cinco anos que estudei, ve lho atualmente, tendo iniciado com
Porque escolheu o curso de Engeoportunidade de me cruzar com pro- estágio proﬁssional e posteriormennharia do Ambiente e o DEC para
fessores brilhantes que me permi ri- te, passado a contrato de trabalho.
estudar?
am assimilar conhecimento que de Nesta empresa ve oportunidade de
A excelente reputação da Universida- outra forma não seria possível. Foi desenvolver competências que o curde de Coimbra fez com que a colo- essa passagem de testemunho que so não nos pode oferecer pelo que
casse como primeira opção e, como me mo vou durante todo o curso a agucei as capacidades que já nha e
nha também a engenharia com que querer con nuar a saber mais e me- desenvolvi outras que considero muimais me iden ﬁcava e com o plano lhor e é a isso que nos ins gam, à to importantes para ter sucesso no
de estudos mais aliciante de todos procura constante do conhecimento. mercado de trabalho. Trabalho numa
aqueles que eu nha visto até então, A par do ensino, igual importância empresa de recolha e transporte de
não vacilei. A cereja em cima do bolo teve o núcleo de estudantes (NEEA) resíduos. Inicialmente não era a área
era que, a par da frequência do cur- que me ensinou a lidar
Partilha é a palavra que define a minha
so, havia a possibilidade de fazer par- com outras problemá cas
que,
hoje
em
dia,
no
meio
te do associa vismo, rico na UC. Espassagem pelo DEC
tas foram as peças fundamentais da proﬁssional, têm muito
minha decisão. Quanto ao curso, pois valor.
que mais me despertava interesse,
desde cedo decidi enveredar por
todavia, atualmente, realiza-me muiO
que
a
motivou
a
ser
presidente
do
uma engenharia que vesse uma
to estar neste departamento, pelo
forte vertente ligada à resolução de núcleo e de que forma isso influen- trabalho em prol do ambiente e conproblemas, e mais tarde crei uma ciou o seu percurso?
sidero também muito importante
grande ligação ao ambiente e às suas Em primeiro lugar, o núcleo funcio- para a minha formação pessoal e
temá cas. Foi uma escolha que até nou como um importante e indispen- curricular.
hoje me realiza plenamente.
sável complemento curricular associQue conselhos dá aos atuais aluQue impressões guarda da sua pas- ado à enorme vontade de represen- nos?
tar e dar voz a todos os estudantes
sagem pelo DEC?
do MIEA para que pudéssemos solu- O melhor conselho que posso dar é
Par lha é a palavra que deﬁne a mi- cionar os nossos problemas. Esta exque procurem conhecimento para
nha passagem pelo DEC. Ao longo periência foi bastante enriquecedora
além daquele que o curso lhes dá, ou
a todos os níveis, mas principalmente seja, que procurem envolver-se em
num nível interpessoal porque me estruturas como associações de estupermi u desenvolver capacidades de dantes e núcleos onde podem desenrelacionamento e comunicação em volver outro po de capacidades e,
grupo.
dessa forma, enriquecer o currículo
para que, mais tarde, possam destaPode fazer-nos um breve retrato da car-se no mercado de trabalho, face
sua vida profissional desde que aca- a outros estudantes. Rela vamente à
bou o curso?
procura do primeiro emprego é muito importante que sejam persistenAssim que terminei o curso comecei
tes e pacientes porque o mercado
exaus vamente à procura de um emparece estar lotado, mas com paciênprego nas mais diversas temá cas
cia e dedicação encontrarão o lugar
relacionadas com a engenharia do
que procuram, ainda que não seja na
ambiente. Passado um mês, fui enprimeira oportunidade. Não deixem
trevistada na empresa na qual trabade procurar e enviar currículos!

“

”
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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/

XVII European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical
Engineering
1 a 6 setembro 2019 – Reykjavik, Islândia
www.ecsmge-2019.com
7th Int. Conf. on Structural Engineering, Mechanics and Computa on (SEMC 2019)
2 a 4 setembro 2019 – Cidade do Cabo, Africa do Sul
www.semc.uct.ac.za/
CONFAB 2019 – 3rd Interna on Conference on Structural Safety under Fire and Blast Loading
2 a 4 setembro 2019 – Londres, Inglaterra
www.ﬁreandblast.co.uk
6th Interna onal Conference on Geotechnical and Geophysical
Site Characteriza on
7 a 11 setembro 2019 – Budapeste, Hungria
www.isc6-budapest.com
The Interna onal Colloquium on Stability and Duc lity of Steel
Structures (SDSS 2019)
11 a 13 setembro 2019 – Praga, República Checa
h p://sdss2019.cz/
CIVIL-COMP 2019
The 6th Int. Conf. on Civil, Structural and Environmental Engineering Compu ng

23 a 24 setembro 2019 – Roma, Itália
h ps:// sroma.aiit.it/
Interna onal Sustainable Ocean Conference –
ISOC 2019
25 a 27 setembro 2019 – Fig. da Foz, Portugal
h ps://isoc2019.com
The 47th European Transport Conference
9 a 11 outubro 2019 - Dublin, Irlanda
h ps://aetransport.org/en-gb/etc/this-year-at
-etc
Geoethics & Groundwater Management: Theory and Prac ce for a Sustainable Development,
21 a 25 outubro 2019 – Porto, Potugal
h ps://geoeth-gwm2019.wixsite.com/porto
XII congresso de Construção Metálica e Mista
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
www.trb.org/AnnualMee ng/
AnnualMee ng.aspx

16 a 19 setembro 2019 - Riva Del Garda Congress Centre, LaIABSE Symposium “Synergy of Culture and Civil
ke Garda, Italy
Engineering – History and Challenges”
h p://www.bhvt.uk/c19/cc.html
20 a 22 maio 2020 – Wroclaw, Poland
Nordic Steel Construc on Conf. - NSCC- 2019
www.iabse.org/IABSE/events/
Conferences_ﬁles/Wroclaw2020/Home.aspx?
18 a 20 setembro 2019 – Copenhaga, Dinamarca
hkey=08d848da-9b39-43ca-bd1cwww.copenhagencvb.com/nordic-steel-construc on03c268a670ﬀ
conference-nscc-2019-gdk1100118
4th European Conference on Unsaturated Soils
12th CITTA Interna onal Conference: Spa al Planning for
- Unsaturated Horizons
Change
24 a 26 junho 2020 – , Lisboa, Portugal
20 setembro 2019 – Porto, Portugal
www.issmge.org/events/eunsat2020h ps://ci a-conference.fe.up.pt/
unsaturated-horizons
TIS ROMA 2019—Transport Infrastructure and Systems in a

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

Científicos

24 a 26 julho 2019, Turin, Italia
www.efs2019.uc.pt/projectos/efs2019/index.php?
module=sec&id=740

changing world

Outros Encontros

4th Energy for Sustainability Interna onal Conference—
Designing a Sustainable Future (EFS2019)

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

