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Nota Editorial
É com o sentimento de missão cumprida que cessamos as nossas funções de Editoras do DEC Noticias. É tempo de passar o testemunho depois de mais de 8 anos de
trabalho intenso. Ao longo desse período foram experimentados diferentes modelos onde, de forma consistente, se mantiveram os objetivos basilares: divulgação e
disseminação de tudo o que de mais relevante se desenvolve no DEC.

Edição
Editoras: Isabel Pinto e Ana Bastos
Colaboradores: Aldina Santiago,
António Alberto, Arminda Almeida,
Paulo Santos

Endereço: Departamento de Engenharia Civil, FCTUC, Polo II, Rua Luis
Reis Santos, 3030-788 Coimbra
decnoticias@dec.uc.pt

Edição em papel financiada pela ACIV

A realização desta tarefa foi para nós especial e enriquecedora. Desde o início que
sabíamos que iria ser um grande desafio. Com humildade, dedicação, entrega e
contando com o apoio das diferentes direções do DEC e da comunidade educativa,
o projeto desenvolveu-se, concretizou-se e consolidou-se no seio do DEC. Tivemos
o privilégio de contar com o precioso e imprescindível contributo de vários colegas,
funcionários e colaboradores do DEC. Todos esses contributos foram preciosos,
especiais e cruciais para que pudéssemos cumprir as metas com que inicialmente
nos comprometemos. A todos expressamos aqui o nosso profundo e penhorado
agradecimento!
No momento de finalizar esta tarefa queremos ainda deixar um reconhecimento
sincero ao Prof. João de Pedroso de Lima, enquanto primeiro Diretor do DEC que
abraçou e impulsionou o desenvolvimento deste projeto. Também os Diretores
que o seguiram (Profs. Raimundo Mendes da Silva, Luis Simões da Silva, Alvaro
Seco e Luis Godinho) nos honraram com a manutenção desse voto de confiança.
Porque acreditamos naquilo que fizemos, resta-nos expressar o nosso sincero reconhecimento e profunda honra pela oportunidade que me nos foi dada, ao partilharmos convosco todos estes anos de trabalho, sempre em prol deste Departamento.
Ao novo corpo editorial que agora toma posse, desejamos o maior sucesso na prossecução desta nobre missão!!!
A todos, muito obrigada!

1 | DEC Noticias | 3º 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 letivo 2002/2003
e manteve o mesmo Plano de Estudos até às alterações decorrentes do Processo de Bolonha.

Desde 1972 a formar
Engenheiros...
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A Casa Rotativa / A Casa Girassol
Foi recentemente construída uma
casa rotativa nos arredores de Coimbra, em Banhos Secos. É um projeto
habitacional unifamiliar original,
uma vez que apresenta capacidade
de rodar de acordo com a posição
solar e assim permitir uma gestão
energética de alta eficiência. O proprietário é o Engenheiro Filipe Bandeira, docente do DEC de 1981 a
2017. A estrutura e motorização foi
da sua responsabilidade e a arquitetura da responsabilidade do seu irmão, Arquiteto Pedro Bandeira.

ção (águas dos wc e cozinha) pudessem também rodar. Outra questão
importante era a necessidade de
garantir uma distribuição uniforme
do peso da casa. A água da chuva é
recolhida num depósito para aproveitamento nas regas.
A conceção da estrutura obrigou a
critérios inversos relativamente à
parte imóvel e à parte rotativa. Enquanto a parte imóvel necessitava
de peso para proporcionar estabilidade, peso esse que foi conseguido
com a utilização de betão armado,
na parte móvel o principal objetivo
foi a redução de peso para aumentar
a economia em energia. Para isso
utiliza: estrutura principal em perfis
siderúrgicos de aço; estrutura secundária em chapa perfilada; revestimentos leves com as paredes exteriores autoportantes, com painéis
sandwich em poliuretano canelado
com revestimento interno em gesso
cartonado e exterior com painéis em
chapa de aço; pavimentos em madeira. Não é um projeto autossuficiente, ainda é uma experiência sensível a questões ambientais, a custos
acessíveis e com manutenção básica.

O Eng. Filipe Bandeira, sensível a
questões energéticas, decidiu avançar com um projeto experimental
em que toda a casa girasse, podendo
expor-se ou proteger-se do sol, dependendo do pretendido em termos
de conforto térmico e economia
energética. Aproveitando a luz solar,
o sistema de rotação promove economia de energia no nível de conforto térmico em torno de 40%. O sistema de ventilação vertical, com entrada de ar fresco da cave, evita a
necessidade de ar condicionado.
Foram projetadas duas fachadas
opostas, uma fechada e outra aberta. Um grande desafio foi garantir
Foram grandes os desafios técnicos
que as áreas que envolviam canalizaencontrados, e, tendo sido assumido
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o compromisso de um teto orçamental de € 200.000 para a construção, o que teve como consequência
direta a desistência de algumas opções de ordem meramente estética,
a prioridade foi um forte compromisso com a eficiência, a segurança,
a economia e a manutenção da
construção. Apesar das dificuldades
espectáveis num projeto deste tipo,
o problema encontrado mais difícil
de superar foi a concessão da Licença de Construção. Segundo o Eng.
Filipe Bandeira “as leis e regulamentos atuais são pouco sensíveis à
construção de projetos verdadeiramente inovadores”. A obtenção do
certificado energético também se
revestiu de grande dificuldade pois
os formulários apenas preveem
construções tradicionais, limitação
esta reconhecida pela ADENE.

Paulo Catrica

A casa inclui uma garagem meio subterrânea, um rés-do-chão
vazado, com o objetivo de transmitir um aspeto mais leve à
casa, um primeiro andar habitável e um 2º andar em terraço,
destinado à instalação de painéis solares térmicos e fotovoltaicos .
A Casa tem uma área de construção móvel de 138 m2, uma
estrutura metálica que pesa 13802 kg e um peso total de cerca
de 33,2 ton. O tempo de rotação por cada volta varia entre seis
a 16 minutos, e tem um custo de energia de cerca de 4 cêntimos.
Em 2011 a ideia da Casa Rotativa, “Casa Girassol”, recebeu o
Prémio SIM – Movimento pela Criatividade em Portugal, pela
Figura 3 a)
Samsung.

Pedro Bandeira
Figura 3 b)
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Principais intervenientes:
Projetista:
Projeto de arquitetura: Pedro Bandeira;
Projetos de estrutura e motorização: Filipe Bandeira;

Construção:
Construção civil: Nivel 20;
Estrutura metálica: Valter Gonçalves;
Carpintaria: Ferreire & Ferreira

5 | DEC Noticias | 3º Trimestre 2019

SIC Notícias—Jornal da noite 01/05/2019

Mais recentemente, a casa rotativa foi indicada
pelo júri internacional como um dos candidatos
nacionais ao Prémio “Mies van der Rohe 2019”, o
Prémio de Arquitetura Contemporânea da União
Europeia. O prémio, instituído em 1987 pela Comissão Europeia e pela Fundação Mies van der
Rohe, é considerado um dos galardões de maior
prestígio na área da arquitetura.

O Prémio SIM – Movimento pela Criatividade em Portugal, promovido
pela Samsung Eletrónica Portuguesa.
Tem como objetivo premiar e apoiar
os projetos ligados às indústrias criativas que tenham um carácter inovador, que contribuam para um Portugal mais criativo. A 1ª edição do Prémio decorreu em 2011.

Paulo Catrica

O prémio “Mies van der Rohe” foi
instituído em 1987 pela Comissão
Europeia e pela Fundação Mies van
der Rohe, com sede em Barcelona,
sendo considerado um dos galardões
de maior prestígio na área da arquitetura. A primeira edição do prémio
teve lugar no ano seguinte.
Em 2000, tomou a nova designação
de Prémio de Arquitetura Contemporânea da União Europeia - Mies van
der Rohe. Esta alteração surge ao
abrigo do programa Cultura 2000. O
Prémio Mies van der Rohe é atribuído de dois
em2b)
dois anos e é um dos
Figura
galardões de maior importância e
prestígio da arquitetura internacional. Tem como objetivo promover os
projetos europeus de arquitetura de
excelência e inovação :
- Valorizar projetos de excelência e
inovação caracterizados por uma
construção de elevada qualidade

Paulo Catrica

Localização:
N 40.17911300194785 O -8.431134597087862

Figura 3 a)

- Reconhecer as melhores obras de
arquitetura construídas na Europa
nos últimos dois anos
- Sublinhar o papel desempenhado
pelas atividades culturais enquanto
motores de criatividade e inovação
na
Europa
Figura
3 b)
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Académica Start UC

No passado dia 19 de setembro tomaram posse, como embaixadores do empreendedorismo e inovação no programa Académica Start UC, quatro estudantes do
DEC: Ana Gouveia (MIEA), Joel Simões (MIEC), Sara Diogo de Oliveira, Doutoramento
em Construção Metálica e Mista, e Diogo Correia, Programa Doutoral em Sistemas de
Transportes. A sessão decorreu na Sala do Senado da UC.
“Capacitar, formar e educar para o empreendedorismo” são, segundo o Reitor da UC,
Prof. Amílcar Falcão, no arranque desta 4.ª edição, os pilares fundamentais do Académica Start UC. “Foi um projeto que cresceu, que ganhou asas e hoje voltamos a ver inovação”, referiu o Reitor da UC. Para além dos representantes dos 26 núcleos de estudantes da Associação Académica de Coimbra, o Académica Start UC conta, em 2019,
com a participação de cinco estudantes de doutoramento.

O Prof. Luís Simões da Silva, Vice-Reitor para a Inovação e Empreendedorismo, acrescentou que a Académica Start UC é um projeto que tem tido, ao longo das suas edições
um “sucesso muito assinalável”, que “mostra que vale a pena” ser continuado e que,
com a inclusão dos estudantes de doutoramento “vai permitir alargar a forma como
olhamos a iniciativa, com mais maturidade”.
"Académica Start UC –
Rede de Embaixadores
para o Empreendedorismo" – é um projeto
de sensibilização, educação e formação dos
estudantes da UC para
a inovação e empreendedorismo, criado pela
UC e pela AAC. A 4ª
edição vai decorrer no
ano
letivo
de
2019/2020.
Tem como base uma
rede de 31 estudantes
embaixadores para o
empreendedorismo de
Licenciatura, Mestrado
e Doutoramento. Estes
estudantes são responsáveis por promover
uma política de proximidade junto dos seus
pares, sensibilizandoos, recrutando-os e
promovendo eventos
locais para a inovação e
empreendedorismo,
em estreita articulação
com os respetivos núcleos de estudantes da
AAC e com o apoio da
UC e da AAC.
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Museu Nacional Machado de Castro integra área Património Mundial do Bem Universidade de Coimbra, Alta e Sofia
O Museu Nacional Machado de Castro (MNMC) foi integrado na área
classificada pela UNESCO como Património Mundial do Bem Universidade de Coimbra, Alta e Sofia. A decisão foi anunciada dia 7 de julho em
Baku, no Azerbaijão, durante a 43.ª
Sessão do Comité do Património
Mundial que decorreu entre 30 de
junho e 10 de julho.
O Prof. Alfredo Dias, Vice-Reitor,
atualmente o Gestor do Bem Universidade de Coimbra – Alta e Sofia,
bem como o responsável da equipa
reitoral para a área do Património,
desempenhando ainda o cargo de
presidente da Associação RUAS, participou nesta reunião em que foi
aprovado o referido alargamento da
área classificada do Bem Universidade de Coimbra – Alta e Sofia, por
forma a incluir o Museu Nacional de
Machado de Castro.

tram-se depositadas mais de uma
centena de obras consideradas Tesouro Nacional, sendo que parte
significativa e qualificada da coleção
provém de antigos colégios universitários, igrejas ou mosteiros que se
encontram já na área classificada.

de Rome, em 2014.
A decisão de integração do Museu
Nacional de Machado de Castro, por
parte do Comité do Património Mundial, é de maior importância para a
Universidade de Coimbra, para o
Museu, e também, naturalmente,
para toda a cidade, na medida em
que consolida e compromete a realização de redefinição de programas
de âmbito cultural e de gestão e fruição patrimonial para a Alta.

Durante o processo de elaboração
da candidatura da Universidade de
Coimbra a Património Mundial, o
edifício do Museu esteve encerrado
devido a uma intervenção de requalificação, que decorreu entre 2004 e A Universidade de Coimbra – Alta e
2012. Esta intervenção, da responsa- Sofia foi inscrita na Lista do Patrimóbilidade do arquiteto Gonçalo Byrne, nio Mundial em 2013.
veio a receber o Prémio Piranesi/Prix

O Museu Nacional de Machado de
Castro, monumento nacional desde
1910, situa-se no antigo Paço Episcopal de Coimbra, que por sua vez se
vem instalar no local do forum da
cidade em época romana, do qual
resta o impressionante criptopórtico. Neste museu nacional enconDEC Noticias | 3º Trimestre 2019 | 8

Filipe Jorge Monteiro Bandeira
Engenheiro Civil
Nascido em 1956 no Bombarral, Leiria. Licenciado no DEC em 1978, exerceu a atividade profissional em diversos domínios da Engenharia civil, desde a direção,
projeto, fiscalização, formação, ao desenvolvimento de software. Professor convidado no DEC, na área de Construções, de 1981 a 2017, é atualmente técnico na
área de consultoria no Itecons

O que o levou a estudar Engenha- Para provar a justeza do teorema fiz Fiz o liceu em Évora, Barcelos e Leiria Civil? Como era tirar um curso um desenho do tipo do que se apre- ria (o meu pai era empregado bansuperior naquela altura ?
senta abaixo.
cário e na altura era corrente mudaÉ preciso recuar muito no tempo até Passados muitos anos encontrei o rem frequentemente de agência,
cerca dos meus 10 ou 11 anos de armário em casa dos meus avós e sobretudo para subir na carreira).
idade para observar o meu gosto por ainda tinha o teorema. Entretanto, Quando terminei o antigo 5º ano
ciências e por engenhocas. Lembro- perdi-lhe o rasto.
(atual 9º), o meu gosto era a arquime que uma vez comecei a pensar
tetura ou a engenharia. Mas a arquiO exemplo mais significativo do meu
como funcionavam os sistemas de
tetura era dada nas escolas de Belas
rodas dentadas no caso de haver 4 gosto pelas engenhocas foi um tele- Artes e tinha de fazer um exame de
férico feito com peças LEGO e corou 5 rodas e lembro-me que me toradmissão em que uma das provas
dões, que subia duma mesa para o
cia e revirava em cima de uma cama
era desenhar à mão um jarro, uma
alto de um armário. Na altura o LEa pensar no assunto pois não tinha à
estátua ou outra peça do género, o
GO já tinha um motor que me permão nenhum papel para fazer esque me assustou. Por isso para o 6º
mitia fazer subir e descer o telefériquemas. Quando descobri a solução
e 7º ano optei por uma alínea que
co.
(o meu primeiro teorema) escrevi-o
me conduzia a engenharia, deixando
no lado de dentro da porta do rou- Atualmente ainda tenho 10 potes de a alínea de arquitetura.
peiro do quarto e era mais ou menos vidro, tipo aquário, cheios de peças
assim:
LEGO, que utilizo para fazer modelos
“Num sistema de rodas comunican- e experiências. Uma das últimas foi
tes a relação de rotações entre a um sistema de ligações para aplicar
em painéis fotovoltaicos flutuantes,
primeira e a última só depende dos
para permitir que acompanhem a
seus diâmetros e é independente das
ondulação das águas em qualquer
rodas intermédias”
direção.
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No fim do 7º ano tinha algumas dúvidas sobre que ramo de engenharia
seguir. Pedi então a opinião ao meu
professor de matemática, que era
engenheiro mecânico. Disse-me que
os cursos onde eu podia, com mais
facilidade, ver concretizado, na prática, o resultado do trabalho de gabinete era engenharia civil ou mecânica mas que teria mais facilidade de
encontrar trabalho como engenheiro
civil, como comprovava a sua situação de engenheiro mecânico a dar
aulas no ensino secundário.
E assim avancei para engenharia civil, em Coimbra, pois era a Universidade mais próxima de Leiria. Aluguei
um quarto na rua Tenente Valadim,
junto à praça da República, por quatrocentos escudos (2 €) e vivia com
dois contos por mês (10 €). Isto era
possível porque um café ou um jornal custavam 1 escudo e um pequeno almoço com uma sandes de queijo e um galão direto custava, no café
Tropical, 3,5 escudos (1,75 cêntimos).

Os dois primeiros anos do curso, comuns às várias engenharias, eram
dados no Departamento de Matemática, exceto as aulas de química,
dadas no “Laboratório Chímico”. Por
serem dadas a vários cursos, as matérias eram demasiado genéricas e
lembro-me, por exemplo, que tive
dois semestres de topografia e não
aprendi a implantar uma obra. As
análises matemáticas eram 4 cadeirões difíceis de fazer e sinto que a
matéria seria muito melhor absorvida se fosse dada em paralelo com as
matérias que dela necessitavam.
Apanhei o 25 de Abril no meu 1º
ano, tendo aproveitado um pouco
de algumas facilidades dadas nesse
ano devido à perturbação com as
assembleias magnas, saneamentos,
etc. No meu caso apenas o Prof. Pinto Coelho, de Química foi saneado
pelo que tive passagem administrati-

va em Química I. A Física I é um
exemplo de algumas facilidades: Para o exame eram publicados 20 problemas. Desses 20 saiam 10 na prova. O aluno podia escolher 5 e, se
acertasse 2, passava. No segundo
ano, a situação voltou ao normal.
O 3º, 4º e 5º anos foram dados no
edifício do Polo I, onde está o Departamento de Física. O curso era novo
e não havia professores de carreira,
à exceção do Prof. Graveto, único
doutorado. As aulas eram dadas por
um conjunto de profissionais que
conjugavam o ensino com as atividades nas empresas de construção ou
gabinetes. Não se pense que era
uma menor valia. Sinto que usufrui
de um ensino teórico sempre ligado
1976
à prática, acompanhado de exemplos reais. Entre outros, destaco os
pedir boleia para Sul. Em média deengenheiros Meneses Torres, Rui
morava 45 minutos para apanhar
Furtado e Celestino Quaresma.
boleia. Lembro-me que fiz uma placa
Teve algum professor que o tivesse a dizer “Leiria” e que tinha acoplada
marcado em especial ?
uma mão de papel, oscilante, com o
As viagens de fim-de-semana para polegar levantado, de forma a fazer
Leiria eram feitas de autocarro ou à o sinal típico de boleia.
boleia. De autocarro eram 27$50 e De Leiria para Coimbra era mais fácil,
demoravam quase duas horas devi- pois havia menos concorrência. Nudo às 7 saídas da estrada nacional ma segunda – feira de manhã estava
para passar dentro das povoações. eu a pedir boleia e parou um MG B
Andar à boleia era, na ocasião, muito GT (coupé desportivo de dois lugacomum. Às sextas-feiras à tarde, na res). Entrei, arrancámos e o conduavenida Inês de Castro, em Santa tor começou a conversar. Perguntou
Clara, havia dezenas de pessoas a -me que é que eu ia fazer a Coim-

Grupo de colegas em 1994
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bra e, quando lhe disse que era aluno de engenharia civil, pergunta-me
ele com voz de gozo:
“Com que desplante é que um aluno
de engenharia civil se vem meter no
carro de um professor de engenharia
civil?”
Era o Engenheiro Laginha Serafim.
Viemos toda a viagem a falar de
engenharia em geral e da sua intervenção em particular. Não me lembro porquê, mas não chegou a ser
meu professor. Mais tarde voltámos a encontrarmo-nos no Departamento, quando eu era já era assistente estagiário. Tivemos várias
conversas e, apesar de não ter sido
meu professor, como já referi, considero, pelas suas características
como homem e como engenheiro,
o professor que me marcou em
especial.
Pode fazer-nos um breve resumo
da sua vida profissional desde que
terminou a sua formação aqui no
DEC em 1978? Sabemos que foi
bastante diversificada: projeto,
construção, fiscalização, elaboração de programas computacionais. Como veio parar ao Departamento de Engenharia Civil? Como
foi conciliar essas funções?
Terminei o curso em 1978. Apesar
de ter boa nota, na altura não
eram habituais os mestrados e para fazer um doutoramento teria de
ir para o estrangeiro. Como não
queria sobrecarregar a família financeiramente e queria pôr em
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1994

prática os meus conhecimentos,
tratei de arranjar emprego.
O meu primeiro emprego foi um
desafio interessante. Tratava-se de
construir uma fábrica de folha de
madeira para contraplacados, em
Leiria. O equipamento tinha sido
adquirido de uma fábrica na Bélgica, que tinha falido. Os grandes
equipamentos tinham sido cortados aos bocados, com maçarico,
para caberem nos camiões e, chegados a Leiria, foram descarregados numa pilha. Como não havia
documentação, tivemos de fazer a
montagem procurando na pilha as
peças da mesma cor e fomos encaixando-as como num puzzle gigante. Durante este período, comprei o meu primeiro carro, um Fiat
850 Sport usado.
No ano seguinte, terminada a fábrica, casei-me. Com iríamos morar
para Lisboa, para trabalhar noutra
empresa do mesmo proprietário,
em vez de gastar o dinheiro que

nos deram no casamento numa lua
-de-mel jeitosa, resolvemos ir
acampar para o Gerês no parque
que na altura ainda era selvagem e
com o dinheiro demos a entrada
para um apartamento T0 na Póvoa
de Santo Adrião. Quando o meu
patrão me perguntou o que queria
de prenda de casamento, pedi-lhe
madeira. Comprei um berbequim
Black & Decker, daqueles que davam para acoplar uma serra, uma
lixadora, uma plaina, etc. e com a
madeira fiz umas divisórias para
transformar o apartamento num
T1 e as mobílias (à exceção dos
sofás). Durante o período nesta
empresa, concebi um sistema de
casas pré-fabricadas que juntava
painéis de betão leve com tetos e
coberturas de madeira. Ainda
montei 3 dessas casas.
Entretanto, surgiu a oportunidade
de ir trabalhar para a filial de Lisboa da Soares da Costa que, na
altura, era a maior empresa de
construção civil de Portugal. Concorri e fui admitido como chefe da
“Secção de Controlo Orçamental e
de Produtividade”. Tínhamos um
controlador em cada obra, onde
contabilizava as despesas e rendimentos de trabalho e depois comparávamo-los com os previstos nas
reorçamentações que previamente
fazíamos, permitindo controlar
custos e obter valores para futuros
orçamentos.

Na sede, no Porto, o controlo de
produção funcionava de forma
muito diferente, com os controladores a funcionarem também como observadores para recolher
informações que serviam para alimentar poderes internos.
A filial de Lisboa tinha adquirido
autonomia porque tinha, com
grandes obras, salvo a empresa de
uma situação difícil. Quando a sede recuperou quis retirar a autonomia, passando cada secção de
Lisboa a depender da congénere
do Porto. Tal não me agradava e
juntando este facto à vida que levávamos em Lisboa (demorava de
manhã e à tarde 45 minutos para
fazer os 10 km entre a casa e o
Saldanha) decidimos voltar para a
“província”. Voltámos então para
Leiria, onde moravam os meus
sogros, que poderiam tomar conta
do filho bebé, enquanto trabalhávamos.
Arranjei um emprego numa empresa
de construção de Leiria, em tempo
parcial e concorri ao lugar de assistente estagiário no DEC. Estávamos
em 1981.
Comecei por ser assistente do Engº
Meneses Torres, na cadeira de Organização de Estaleiros e Planeamento
de Obras. Foi muito útil para esta
cadeira a experiência que tinha adquirido na Soares da Costa, sobretudo na área de organização de estaleiros.

Para fazer um doutoramento ainda
tinha de ir para o estrangeiro e a
minha vida financeira e familiar não
o permitia. O professor Laginha Serafim insistia comigo para que eu o
fizesse e eu argumentei que ele era
o exemplo vivo de que não era necessário um doutoramento para ter
uma carreira reconhecida.
Os mestrados estavam no início, davam muito trabalho e os que vi não
tinham qualquer resultado que contribuísse para a evolução da engenharia civil. Quando vi o título de um
mestrado “Estudo de um vírus detetado numa folha de uma acácia da
tapada da Ajuda”, foi o fim. Não
queria atingir tal nível de especialização e desisti do mestrado. Avancei
então para as provas. Tinha de fazer
uma pequena tese e dar uma aula.

que me cortaram a palavra ao fim de
uma hora, ainda eu não tinha acabado nem mostrado o quadro final,
que era o mais importante. Nunca
pensei que nestes casos não houvesse tolerância e não tinha preparado
a aula para apenas uma hora. Em
segundo lugar porque tinha dito no
início que os objetivos das empresas
era a construção e obter dessa construção mais receita do que despesa.
Um dos membros do júri mostrou-se
muito indignado por eu dar mais
relevância ao lucro que que aos
objetivos sociais da construção: habitações, fábricas, hospitais.

Apesar disto tive “Bom” e passei a
assistente. Por não me dedicar a
tempo inteiro, em 1990 passei a assistente convidado em tempo parcial
e em 1995 a professor auxiliar convidado em tempo parcial, assim me
Para fazer a tese comprei um commantendo até 2017.
putador Spectrum (os mais velhos
sabem o que é) e fiz um programa Durante este período lecionei as se-

“

Ser engenheiro é ter engenho para resolver problemas.
Não é ser especialista numa pequena área e desconhecer o
que está à volta.

”

de planeamento de obras utilizando
o método PERT mas permitindo a
sobreposição de atividades, como
acontece na realidade das obras, e
tal como o programa “PROJ” da MS
veio a permitir. Para dar a aula escolhi o tema da organização de empresas. Fiz um inquérito junto de muitas
empresas e conclui que independentemente da sua dimensão as funções
são sempre as mesmas. A organização é que varia, especializando-se as
secções, divisões e direções à medida que as empresas crescem. Fiz então um esquema universal dinâmico
que mostrava como todas as funções se iam juntando ou desagregando de acordo com a dimensão da
empresa.

Mais tarde fui assistente do Engº
Jerónimo Manso nas cadeiras de
Betão Armado I e II. Tinha já elaborado diversos projetos para a atividade imobiliária da empresa de
construção com que colaborava e,
também aqui, foi muito útil a experiência prática. Para me manter como
docente no DEC e subir na carreira
tinha de fazer um doutoramento,
um mestrado ou provas de aptidão A apresentação da aula não correu
pedagógica e capacidade científica. muito bem. Em primeiro lugar por-

guintes cadeiras, no Departamento
de engenharia civil:
 Seminário
 Construções civis
 Processos gerais de construção
 Direção de obras
 Gestão de empresas e fiscaliza-

ção de obras
 Projeto de edifícios / Projeto de

Engenharia Civil
Como docente do DEC dei ainda aulas de “Economia Ambiental” no curso de Engenharia do Ambiente e aulas de “Princípios de funcionamento
estrutural dos edifícios” no curso de
Arquitetura.
Voltando à atividade profissional
que nunca teve interrupção, em
1990 surgiu na empresa de construDEC Noticias | 3º Trimestre 2019 | 12

ção um individuo Luxemburguês a
propor que fossemos concessionários de uma multinacional (ASTRON)
que se dedicava à fabricação e de
edifícios metálicos profissionais
(naves, pavilhões, centros de exposições, etc.). Não havia muito interesse da parte da empresa mas ainda se
importou um edifício para uma piscina pública.
A ideia era, contudo, interessante e
eu, juntamente com outro colega,
propusemos ao dono da empresa
criar uma outra empresa para se
dedicar, em exclusivo, à importação
e montagem de edifícios metálicos.
Surgiu assim a CASAPE, SA, em que
me mantive como acionista e administrador da área técnica até 1998,
altura em que resolvi vender as
ações ao outro colega e criar um
gabinete de análise estrutural, em
Leiria, para me dedicar aos projetos.

quer erro era sempre imputado a meiro nas instalações do DEC e deterceiros.
pois nas instalações próprias que
conhecemos. Mantenho-me nesta
Note-se que o período foi interesatividade até hoje por se tratar de
sante, não só por ser pouco stresuma atividade variada, nomeadasante, mas também por ter oportumente consultoria e projeto.
nidade de ter um trabalho ativo na
busca de soluções para situações Tem algum episódio marcante, eninesperadas, sobretudo a nível de quanto docente, que queira partilhar?
fundações.
No período do gabinete de cálculo
estrutural foram elaborados dezenas
de projetos dos quais destaco as estruturas industriais para as fábricas
de cimento, pontes e edifícios públicos.

Entre 1993 e 1996 consegui ainda
elaborar programas automáticos
para
cálculo
de
estruturas
(NEWTON), dimensionamento de
pavimentos pré-esforçados (PRELIS,
LEIRIVIGA e PRECLARO) e gestão e
programação de obras (PLANOR,
PLAREV , PLACON e PLEQUIP), que
Ainda durante este período, quando comercializei através de uma emprea autoestrada A1 estava a ser con- sa de Coimbra.
cluída, com os troços entre Torres Por fim, em 2006 o Itecons convidou
Novas e Coimbra, o Engº Ernesto -me para integrar a sua equipa, priDomingues (antigo docente do DEC,
meu professor de Mecânica dos Solos e meu cliente de um programa
de cálculo) chefiava a fiscalização
dos sublanços Torres Novas – Fátima
e Fátima – Leiria, precisava de um
chefe de fiscalização para as obras
de arte (pontes e viadutos) e convidou-me. Como era uma atividade
nova não pude resistir.
Embora em tempo parcial, foram os
anos menos stressantes da minha
carreira. Na atividade imobiliária há
sempre os riscos financeiros, na
construção há o risco de falta de trabalho quando se sobem os preços e
o risco de perdas quando se descem
para o angariar. Na atividade de projeto há sempre o risco de erros de
cálculo. Na atividade de fiscalização,
desde que exista um bom caderno
de encargos, como era o caso, praticamente não havia riscos pois qual13| DEC Noticias | 3º Trimestre 2019

O episódio mais marcante é precisamente o da saída e pelo lado negativo. Dei aulas no DEC, continuamente
durante 36 anos. Nos últimos 23
anos fui professor convidado o que
pressupunha contratos anuais que
terminavam no fim de Julho de cada
ano e eram renovados no início de
Setembro. Não havia, portanto,
qualquer obrigação legal de renovação. Contudo, sempre assumi que
havia uma obrigação moral de me
avisar que o contrato não seria renovado. Em agosto de 2017 ainda estive a preparar o plano de estudos
que o Departamento de Arquitetura
me pediu para a cadeira que iria lecionar em 2017-2018. Comecei entretanto a estranhar que não me cha-

Simulação

Simulação

verá abrir ao público na Primavera
ou Verão, depois de realizados ensaios de carga. A ponte foi projetada
para receber simultaneamente 1815
pessoas, terá 516,50 m de vão, medido entre eixos de pilares, e o tabuleiro terá 1,20 m de largura. O pavimento é quase transparente, devido
à disposição do gradil, mas não é em
vidro, como foi anunciado nalguma
comunicação social. A altura em relação ao rio Paiva é de 175 m.
O que é para si ser Engenheiro Civil?

massem para assinar o contrato e
dirigi-me à secretaria do DEC. Foi
então que soube que já não era professor do DEC.

apoios unicamente através de tração
e com a direção do cabo. O cabo
terá forçosamente de chegar inclinado ao apoio de forma que a sua
componente vertical seja igual à das

Como disse no início, uma das coisas
que me conduziu para a engenharia
foi o facto de gostar de engenhocas.
Ser engenheiro é ter engenho para
resolver problemas. Não é ser especialista numa pequena área e desco-

Não é que fosse uma surpresa a não
renovação, devido à falta de alunos
simplicidade põe em pé os cabelos de muitos projetista que apee ao meu vínculo precário, o que não
nas dão crédito a modelos com cálculo matricial complexo e
esperava era que acontecesse desta
forma. O terem já decorrido 36 anos
resmas de folhas de resultados
de serviço e o facto de ter sido professor de grande parte dos atuais
professores e dirigentes, levava-me cargas verticais a descarregar (cargas nhecer o que está à volta.
a crer ser merecedor de mais consi- conhecidas). A componente horizonNa minha anterior casa tinha constal da reação é igual à componente
deração.
truído um elevador para ir ao sótão
vertical a dividir pela tangente do
Sabemos que está envolvido no
(mais uma engenhoca) e estava com
projeto da nova ponte sobre o rio ângulo que o cabo faz com a hori- problemas de travagem no motor
Paiva, integrada nos passadiços dos zontal e a força no cabo pode ser elétrico. Um dia, à hora de almoço,
Paiva, que será a maior ponte pedo- obtida com o seno do mesmo ângulo encontrei na cantina um professor
ou com o teorema de Pitágoras. A
nal mundial. Conte-nos sobre isso.
de engenharia mecânica, e perguntei
mesma simplicidade se aplica no
Não posso contar muito porque a
-lhe se sabia como funcionava o tracálculo da pala do edifício de Portuobra ainda está em curso, há muitos
vão do motor elétrico. Ele não sabia
gal na Expo ou na cobertura do estáinteresses à volta do assunto e quanmas disse-me que devia ser um prodio de Braga. Ora esta simplicidade
do se soube que iria ser a maior ponblema elétrico. Uns dias mais tarde,
põe em pé os cabelos de muitos prote pedonal do mundo levantaram-se
encontrei um professor de engenhajetistas que apenas dão crédito a
uma série de interesses concorrenciria eletrotécnica o pus-lhe o mesmo
modelos com cálculo matricial comais da parte de gabinetes e entidaproblema. Disse-me que não sabia,
plexo e resmas de folhas de resultades habituadas a monopolizar os
mas deveria ser um problema mecâdos.
projetos desta grandeza. Escandalinico. Tive de abrir o motor. VerifiAgora
quanto
à
ponte,
como
disse,
zaram-se, sobretudo pela simplicidaquei que o travão funcionava com
de do cálculo, mas o cálculo de es- está em execução. Os pilares de be- uma bobina elétrica que atraía um
truturas com cabos é mesmo sim- tão armado, que elevam os cabos disco ligado ao eixo do motor para
ples. Os cabos não resistem a mo- para aumentar o ângulo com a hori- uma superfície fixa. Era um problementos fletores, nem a esforços zontal e reduzir os esforços estão ma eletromecânico. Certamente a
transversos, nem à compressão, o realizados. Espera-se lançar os cabos questão colocada não dizia respeito
que significa que as cargas que sus- principais (catenárias) até ao fim do à matéria que lecionavam mas chotêm tem de ser transmitidas aos ano e montar os pendurais e o tabu- cou-me o facto de nem sequer ficaleiro no início de 2020. A ponte de-

“

”
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rem com curiosidade para irem ana- sem saber o que sei hoje não traria
lisar a questão. Isto não é ser enge- grandes resultados pois certamente
nheiro.
iria tomar as mesmas decisões que
tomei e seria uma cópia da minha
Quando faço um projeto de estrutuvida. Voltar atrás sabendo o que sei
ra metálica, opto sempre pela fabrihoje também seria complicado. Era
cação total em fábrica e a montatriste estar a rodar uma antena de
gem em obra por aparafusamento,
televisão para tentar apanhar a imasem cortes nem soldaduras, de forma a poder “galvanizar” as peças por gem a preto e branco com menos
imersão em tina de zinco fundente. grão, sabendo que a televisão digital
a cores estava para chegar. Agora
Mas não me limito a dimensionar
voltar atrás apenas para reviver peum perfil. Verifico se não há um mais
económico que cumpra as mesmas quenos períodos seria bom.
funções, se fica esteticamente bem,
se se encontra no mercado com facilidade, se os cortes não dão muito
desperdício, se o seu comprimento
não excede a dimensão da tina de
zinco, se o transporte para a obra é
possível quando há ruas estreitas no
caminho, se há grua para o montar e
se a grua tem espaço de manobra,
se há espaço nas ligações para enfiar
os parafusos, se há acesso às chaves
de aperto e espaço para rodar as
porcas e se estas operações não envolvem risco excessivo. Considero
que isto é ser engenheiro.

Voltava de bom grado ao tempo em
que as famílias à noite se reuniam
nos cafés a conviver, a ler o jornal, a
jogar bilhar. Também gostava de
voltar à minha adolescência para me
declarar às diversas miúdas por
quem nutri um amor platónico e que
a minha ingenuidade e timidez impediram.

Gostava de voltar aos poucos dias
após o 25 de Abril, em que toda a
gente estava feliz. Até os apoiantes
do antigo regime (excluindo dirigentes e PIDE) consideravam que já era
tempo de mudança. Havia um sentiNão quero assustar os mais novos mento geral de felicidade.
porque tudo o que referi não pode O que é que ainda não teve oportuaprender-se na escola. Mas se hou- nidade de fazer e gostava de ter
ver curiosidade e vontade para ad- feito
quirir os conhecimentos em falta,
Em termos profissionais eu já fiz
isso já é ser engenheiro.
quase tudo. Trabalhei como dono de
Se pudesse, a que ano gostaria de obra, como construtor, como fiscal,
voltar?
como projetista, como professor,
Esta questão é de difícil resposta como consultor, como programador.
sem saber as condições. Voltar atrás Também colaborei com diversas associações cívicas e profissionais. Já
tive oportunidade de fazer quase
tudo. É claro que houve períodos
melhores e piores dentro das várias
atividades. Aquilo que mais gosto é
de desafios e trabalhos novos. O
meu sonho seria poder ter uma atividade profissional a inventar engenhocas. O meu pesadelo seria trabalhar a tirar fotocópias.

nos feliz? Mais feliz?
Sentir-me-ei uma pessoa profissionalmente realizada quando a ponte
sobre o rio Paiva estiver concluída e
com muitas pessoas a divertirem-se
ao passá-la.
Não me lembro de ter tomado uma
decisão má relevante, exceto a saída
de Lisboa quando abandonei a Soares da Costa. Tenho de reconhecer
que as grandes oportunidades estão
em Lisboa. Por outro lado ganhei em
qualidade de vida.
É claro que tomei ao longo da vida
muitas decisões más, mas que na
altura em que as tomei pareciam as
melhores. Por exemplo, na década
de 90 comprei um Volkswagen Golf
usado com motor diesel 1500. Passava óleo para o sistema de arrefecimento e rebentava os tubos de
água. Por fim andava com um garrafão de água e um conjunto de tubos
de borracha e abraçadeiras no porta
-bagagens para substituir os tubos
que rompiam durante as viagens. E
foram várias vezes. Foi realmente
uma má decisão a compra do Golf
mas na ocasião não sabia que os motores 1500 tinham estes problemas
quando eram reparados.
Quanto a período menos feliz, em
termos profissionais, recordo os dias
que passei na sede da Soares da Costa, no Porto, para aprender os métodos que queriam implementar na
filial de Lisboa. O poder da senhora
que chefiava aquela secção era
enorme à custa das informações
confidenciais que conseguia obter
com a sua rede de espiões
(controladores).
Em termos pessoais foi o falecimento da minha mulher, em 2008, vítima
de um cancro fulminante.

Relativamente aos períodos de felicidade tenho que dizer o seguinte: se,
Sente-se uma pessoa realizada? Ar- ao realizar qualquer trabalho, me
repende-se de alguma decisão que cair um euro do bolso e não o entenha tomado? Algum período me- contrar fico muito mais aborrecido
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do que feliz por encontrar um euro
por exemplo ao aspirar o carro. Isto
significa que tenho mais tendência
para a infelicidade.
Tive muitos motivos de felicidade ao
longo da vida mas sempre diluídos
no tempo. Felicidade marcante seria
receber uma muito boa notícia de
forma instantânea e, de preferência,
inesperada, como ganhar a lotaria.
Destas não tenho nenhuma, mas
também não posso ter, porque não
aposto.
Que conselhos pode aqui deixar
aos jovens e não tão jovens Engenheiros Civis?

Aos engenheiros que seguem a via
do projeto recomendo que não se
entreguem de forma dogmática aos
computadores. A minha atividade no
Itecons permitiu-me verificar que
uma grande parte das patologias que
nos pedem para diagnosticar nos
edifícios se devem a erros de projeto. Quando contactamos os respetivos projetistas a resposta tipo é
“Não pode estar errado, foi o computador”. Os computadores também
“erram” (dados incorretos, limitações do programa, má interpretação
dos resultados,...) e só deveríamos
calcular automaticamente aquilo que
saberíamos calcular manualmente,

de forma a podermos criticar os resultados e reconhecer problemas.

Aos jovens engenheiros que seguem
a via das obras recomendo que tentem esconder a ignorância sobre o
assunto, junto dos encarregados e
operários. Na verdade o curso de
engenharia civil está muito pouco
ligado à produção e há coisas básicas
que lá não aprendemos.
O pessoal das obras pensa que o engenheiro civil sabe tudo. Se descobre
o contrário perde a confiança e o
respeito.

Quando fui para o meu primeiro trabalho (fábrica de folha de madeira),
a determinada altura, quando íamos

Ponte na praia fluvial Palheiro-Zorro—Torres do Mondego
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iniciar as alvenarias, o encarregado
perguntou-me “Ó senhor engenheiro, com que traço vamos fazer a argamassa?”. Eu tinha aprendido muito
sobre
argamassas
(granulometrias, módulos de finura,
…) mas não tinha aprendido os traços para trabalhos correntes. Então
perguntei ao encarregado “Então,
como é que estava a pensar fazer?”
e ele respondeu “1:4”. Fingi pensar
no assunto por uns segundos e disselhe “Está bem, pode ser”. Eu tinha a
ideia que não estava muito mal e por
isso arrisquei. Atualmente até podem, logo de seguida, confirmar na
internet, sem que o encarregado
veja, e depois arranjar qualquer desculpa para alterar, se for necessário.
Reconheço que é triste usar estes
métodos, mas considero-o um mal
menor.

da matéria: em 1930 o senhor X escreveu isto, em 1948 o senhor Y escreveu aquilo… Depois relatam-se os
ensaios feitos, acompanhados de
muitas fotografias. Comparam-se as
diversas teorias e por fim… acabouse. Normalmente sem conclusões
práticas.
É um trabalho positivo que compila e
analisa os conhecimentos numa determinada área, mas nada mais do
que isso.
Considero que as especializações
deveriam ser realizadas depois de
um período de atividade profissional.
Em todas as áreas há conhecimentos
em falta, inexistentes ou pouco desenvolvidos. Deveria ser para aí que
se dirigiam os novos estudos.

É proprietário e foi o responsável
pela estrutura e motorização da caCada vez mais se fala mais na neces- sa rotativa, que apresentamos neste
sidade das pessoas se especializa- número do DEC Notícias. Como
rem. Contudo, também é verdade
que cada vez mais se pensa na figura do especialista como “aquele que
procura saber cada vez mais sobre
cada vez menos, até que chega ao
ponto de saber quase tudo sobre
quase nada e não saber nada sobre
quase tudo”. Que pensa sobre este
conceito?
Considero que este conceito retrata
a realidade. Conheço doutorados de
dois tipos: os que partem de uma
base de conhecimentos alargada e se
vão especializando criando uma espécie de pirâmide de conhecimento
e há os que sem base de conhecimento alargada se especializam numa área, como se estivessem a subir
numa corda vertical. O pior é os que,
entre estes, se consideram superiores aos outros que estão cá em baixo, mesmo que tenham um campo
de futebol de conhecimentos.
Grande parte das teses que tenho
visto não trazem nada de novo. As
primeiras 30 páginas são dedicadas
aos agradecimentos, aos resumos e
aos índices. Depois revê-se a história
17 | DEC Noticias | 3º Trimestre 2019

surgiu a ideia duma casa assim tão
inovadora? Está satisfeito com ela?

A primeira ideia ainda era mais maluca. Fiz, com peças do LEGO, uma casa elevatória e rotativa. A elevação
era conseguida com um sistema em
tesoura movido pelos macacos pneumáticos do LEGO Technic. A elevação
poderia ser útil em terrenos inundáveis ou em terrenos muito pequenos onde não houvesse espaço para
pôr o carro durante a noite ou apenas para melhorar a vista. Até cheguei a pedir o preço para os macacos
hidráulicos. A rotação seria útil para
captar mais energia solar no inverno
e fugir dela do verão. Para isso, metade seria envidraçada e a outra metade opaca.
O meu irmão mais novo, que é arquiteto e professor na Universidade do
Minho achou a ideia interessante e
instruiu o processo de candidatura

ao prémio de inovação SIM de 2011,
promovido pela SAMSUNG. Concorremos e vencemos. Foi o pontapé de
saída para a construção da casa.
Sendo a Câmara de Coimbra conhecida por dificultar e atrasar os processos de construção, fui previamente
falar com o diretor de serviços, adjunto do presidente, para lhe expor a
ideia e perguntar como a câmara iria
reagir. Respondeu que apoiariam
entusiasticamente a ideia. Perante tal
resposta comecei a procurar terrenos
que tivessem boa vista, boa exposição solar e se enquadrassem no limite financeiro pré-definido. Encontrei
um terreno nestas condições e o proprietário pediu 50 mil euros. Não era
nada caro. Combinámos encontrarmo-nos uns dias mais tarde para concretizar o negócio. Quando lhe perguntei como queria que pagasse os
50 mil euros ele disse-me que não
eram euros, eram contos (250 mil
euros)! Foi um choque para ambos.
Continuei à procura do terreno e acabei por comprar um lote numa urbanização em Banhos Secos, onde vim a
construir a casa.
Iniciámos a execução do projeto com
troca permanente de ideias entre
mim e o meu irmão. Quando apresentámos o estudo prévio à Câmara,
este foi chumbado, porque o plano
de urbanização exigia moradias T3 e
esta só tinha dois quartos e porque a
geometria da implantação não era a
prevista (como poderia ser com uma
casa rotativa?). Para resolver a questão foi preciso ir à Câmara perguntar
se aquilo é que era o apoio entusiástico.
Entretanto a EDP passa uma linha de
alta tensão sobre a urbanização quase a rasar as casas. Como desconheço
o efeito dos cabos de alta tensão sobre uma casa de estrutura metálica
rotativa pressionei os proprietários
da urbanização para que obrigassem
a EDP a enterrar o cabo pois este

Projeto de estabilidade

Fabricação

Montagem e estrutura
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nem estava previsto no acordo estabelecido para uma anterior linha e
poste. Foi preciso esperar por 2015
para que o cabo fosse enterrado e
apresentássemos o projeto final.
Comecei a obra em 2016. Primeiro
sem eletricidade porque a EDP demorou 6 meses a ligar a corrente.
Tivemos de utilizar um gerador. Com
estes problemas a obra não foi concluída no prazo da licença e tive de
pedir a prorrogação. A prorrogação
foi concedida mas não havia ninguém para a assinar pois tinham decorrido as eleições autárquicas e
ainda não havia vereador para o pelouro. A EDP, que tinha demorado 6
meses a ligar a corrente, cortou-a no
dia em que terminou a licença. Por
fim, quando a nova licença de 6 meses foi assinada já tinham passado 3
meses da sua validade. Paguei 6 meses e só pude usufruir de 3. Foi preciso voltar a reclamar.

Montagem dos revestimentos

A obra conclui-se no verão de 2018,
e depois começou a telenovela do
certificado energético. Nenhum dos
vários técnicos que contactei conseguia preencher o formulário para a
certificação energética de forma a
obter um resultado positivo, pois
não estão previstas casas rotativas.
Rotação noturna

Vista noturna
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Quando se apresentou o caso à ADENE confirmaram as limitações e sugeriram que considerasse a casa fixa
mas na posição mais favorável. Ora a
casa tem, pelo menos, duas posições
mais favoráveis, uma de verão e outra de inverno. Por fim teve de se
utilizar um método simplificado que
conduziu a um resultado positivo (B)
mas muito longe do que merecia,
face ao seu desempenho energético.
Moro na casa há menos de um ano e
a última vez que comparei os gastos
de energia com igual período no
apartamento onde morava, obtive
uma poupança de 45%, apesar de
ter mais área e dois portões elétricos.
Em resumo, todos os políticos gostam muito de falar na necessidade
de inovação mas quando alguém
tenta inovar tudo fazem para travar.
Não digo que o façam com intenção,
mas permitem que os funcionários o
façam na nua ânsia de mostrar poder. Também não procuram medidas
simples que permitam aligeirar os
processos. Porque é que uma simples prorrogação de prazo não pode
ser assinada pelo diretor do serviço?
Porque é que a EDP precisa de uma
licença para abrir e tapar uma vala
de 20 m num passeio?

Quanto à casa, esta tem uma cave
fixa, toda em betão armado, com
uma abertura circular no teto onde
recebe o prato giratório da zona superior. Ao contrário do que normalmente se pensa, a casa não tem nenhum eixo físico para rotação. Primeiro porque a aplicação de rotação
no eixo implicaria forças e esforços
de torção enormes e depois porque
necessito do eixo livre para saírem
os esgotos e entrarem a água, energia e telecomunicações. Também ao
contrário do que normalmente se
pensa, não há um conjunto de rodas
a girar sobre uma pista ou carril, mas
sim uma pista a rodar sobre um conjunto de 24 rodízios de poliamida.
Esta opção tem a vantagem de evitar
a acumulação de lixo ou poeiras na
pista, que poderiam prejudicar o
rolamento. Existem ainda 8 rodízios
horizontais que mantêm o prato no
eixo virtual. A rotação é gerada por
um motor elétrico que atua numa
corrente que percorre a periferia do
prato.

andar com o objetivo de manter a
visão sobre Coimbra a quem passa
na rua a aligeirar a imagem da casa,
parecendo que “voa”. O 1º andar é o
único piso habitável e o terraçocobertura no 2º andar é o local com
melhor vista e onde está montado o
sistema de aquecimento solar. Espero ter, em breve, também um conjunto de painéis fotovoltaicos.
Inicialmente imaginava a casa a rodar para acompanhar o sol. Contudo, apercebi-me que, como tenho
zonas envidraçadas a fazerem 120o e
bastam 2 ou 3 horas de sol para
aquecer a casa, não é necessário
rodá-la durante o dia mas apenas
quando o tempo muda. Se está frio,
viro-a para sul, se está a aquecer
demasiado viro-a para norte e para
situações intermédias viro-a para
posições intermédias.

Como disse numa entrevista à SIC,
também a viro sempre que me apetece dar uma volta sem gastar gasolina, ou quando vêm visitas cá a casa
Sob o pavimento da cave existe um para desfrutarem da magnifica vista
depósito de 45 m3 destinado a reco- sobre Coimbra, sobretudo à noite.
lher a água das chuvas, para utilização na rega do jardim e horta.
O rés-do-chão é vazado, apenas com
a entrada e escada de acesso ao 1º

Vista diurna
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Tem algum hobby? Quão sério
o leva e quanto tempo lhe dedica ?
Tenho dois hobbys: a fotografia e
a “bricolage”.
A fotografia começou no meu
tempo de estudante e cheguei a
ser dirigente da secção de fotografia da AAC e a dar aulas teóricas e práticas de fotografia. Comprei uma máquina Mamya a um
estudante americano que precisava mais de dinheiro do que da
máquina. Apesar das limitações
técnicas e financeiras dava um
gozo enorme ver as fotografias a
preto e branco começarem a surgir no fundo da tina do revelador.
Atualmente basta clicar em imprimir. E as solarizações? As dezenas
de tentativas que eram necessária para obter um bom resultado?
Cheguei a ter um laboratório de
revelação a preto e branco em
casa.
Quanto à bricolage, sempre me
acompanhou. Como já referi na
minha casa em Lisboa fiz a mobília. Em Leiria fiz as divisórias e a
calçada de acesso ao escritório.
No apartamento em Coimbra fiz
uma sala de cinema no sótão e o
elevador para acesso. Na moradia
atual fiz tudo o que podia em todas as áreas que não exigissem
perfeição profissional. Tenho na
cave uma divisão destinada a estas atividades. Também cheguei a
fazer um Kart com um motor de
motorizada mas correu mal, por
falta de um diferencial.
Que pergunta ficou por fazer e
que teria dado uma perspetiva
diferente ou mais esclarecedora
sobre si?
Temo que tenha reclamado demasiado, dando a ideia de uma
pessoa muito pessimista. Na verdade aproveitei a oportunidade
para desabafar. Sou tímido e in21| DEC Noticias | 3º Trimestre 2019

Construção terminada

trovertido, mas até sou otimista, tolerante, penso que
todos os pequenos problemas hão-de resolver-se e encaro sem grande receio os
problemas irresolúveis.
Lia banda desenhada (tenho
a coleção completa da revista
Tintim 1968-1982), gosto de
filmes italianos e franceses,
música dos anos 70 (Pink
Floid), humor inglês (Monty
Python, Mister Bean, Gato
fedorento), trocadilhos e determinado tipo de anedotas.

Montagem da canalização

Rui Miguel Soares Marques
Engenheiro Civil desde 2013, especialidade: Construções
Atualmente: Engenheiro na empresa Regras Próprias, elemento do grupo
musical Os Quatro e Meia

Porque escolheu Engenharia Civil e na sociedade. No entanto, na minha O DEC será sempre uma segunda
o DEC para estudar?
opinião, e baseada na minha experi- casa para mim, na medida em que
A Engenharia era já uma paixão, eu ência enquanto Projetista e Director faz parte da pessoa e profissional
gostava de perceber como é que as de obra, penso que o curso melhora- que sou hoje. Tenho tantas e tão
coisas funcionavam e como se encai- ria se sofresse algumas alterações a boas memórias do departamento
xavam e relacionavam entre elas. Na nível curricular. Um exemplo claro é que poderia estender esta entrevista
verdade a Engenharia Civil era o ra- o incluir uma disciplina comum obri- a um livro. Mas citando memórias
mo da engenharia que a minha vida gatória, a disciplina de PEF (Projeto específicas, relembro com saudade
me deu a conhecer mais de perto. de Edifício e Fundações). Na mesma os magustos e convívios do departaEntretanto, o facto de ser uma Enge- temática, mas de cariz mais compli- mento. Sempre em dias que acabanharia que trabalhava com a melho- cado de conria real na vida quotidiana das pes- cretizar, pené um curso que abrange uma grande variedade de
so
que
Engesoas, fez-me apaixonar por todas as
temáticas fundamentais para o exercício da nossa
nharia
Civil
se
vertentes que o programa do curso
profissão
trata de um
oferecia.
curso que poderia mesmo ter 6 anos
A escolha do DEC foi baseada em letivos, em que o último ano deveria vam por coincidir com algum evento
da vida da Tuna e que acabavam por
duas questões particulares:
ser um ano de experiência de estáse tornar dias fantásticos de conví a reputação do curso era fora de gio coordenada por um professor
vio, do início ao fim.
série; a exigência do curso dava em conjunto com uma empresa.
uma excelente preparação aos Esta seria também uma forma de Há algum episódio marcante na
alunos que lhes iria permitir fazer potenciar a empregabilidade dos sua vida de estudante no DEC que
queira partilhar?
face a um maior conjunto de pos- recém formados.

“

”

síveis adversidades do mercado.

O que representa o DEC para si e Gosto particularmente de recordar o
 era um curso situado na mais anti- que memória lhe traz a vida acadé- dia em que defendi a minha dissertação no perfil de construções. Lemga e conceituada universidade do mica no DEC?
país com alguma proximidade à
minha terra Natal, o que me permitia ter um trabalho em parttime para ajudar a cobrir as despesas da universidade.
O curso desiludiu-o? Qual a sua
opinião sobre sua qualidade?
Não me desiludiu. O curso de Engenharia Civil pode ser caracterizado
por uma exigência muito grande por
parte dos professores, pois é um
curso que abrange uma grande variedade de temáticas fundamentais
para o exercício da nossa profissão
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“

bro-me da vontade que tinha de in- dade. Há ótimos prograTenho tantas e tão boas memórias do
gressar o mercado de trabalho e de mas de mobilidade para
exercer a profissão.
muitos cursos. Infelizdepartamento que poderia estender esta
mente,
Engenharia
Civil
entrevista a um livro
Que preocupações lhe suscitavam,
não
é
um
deles.
Além
na sua época de estudante no DEC,
disso, o nosso curso era tão forte no Duas semanas depois de defender a
o curso e a Universidade?
DEC que não vi a necessidade de minha dissertação e de terminar o
Na época em que estava a frequen- ingressar um programa de mobilida- curso, fui admitido numa empresa
tar o curso, os media iam descredibi- de. No entanto, agora enquanto en- especializada em carpintaria Civil.
lizando numa base diária a classe genheiro, gosto muito de viajar para Trabalhava integralmente em estruprofissional de Engenheiro Civil, as o estrangeiro e averiguar como é a turas de madeira, bem como carempresas de construção, imobiliá- engenharia, no geral, nesse país, pintarias interiores, o que estava
rias e tudo o que estava diretamente bem como a importância que a soci- longe de ser a minha especialidade.
relacionado com esta área profissio- edade atribui aos profissionais dedi- Na altura a empresa procurava alnal. Em termos da área de urbanis- cados a esta área.
guém para ajudar no processo de
mo, a grande maioria das posições
Pode fazer-nos um breve retrato da expansão. Era uma empresa que
diziam respeito a cargos públicos,
sua vida profissional desde que aca- tinha apenas um outro engenheiro
sendo que a contratação pública era bou o curso?
praticamente inexistente. Como é
lógico, penso que, como eu, todos os
meus colegas pensavam acerca das
dificuldades que o futuro nos reservava. Quanto a mim, sempre fui muito pragmático quanto ao futuro:
mesmo que não arranjasse emprego
logo, eventualmente as oportunidades deveriam aparecer. Felizmente
consegui emprego cerca de 2 semanas após ter terminado o curso, julho de 2013.

”

De que forma o curso de Engenharia Civil o preparou para o percurso
profissional que seguiu?
Eu penso que o curso me preparou
da melhor forma possível que um
curso neste formato me poderia preparar. Senti que poderia ter uma
componente mais próxima do mercado de trabalho, mas também percebo a dificuldade de isso acontecer
numa época de crise financeira que
afetou, em particular, esta área.
Fez algum programa de mobilidade? De que forma a participação no
programa de mobilidade influenciou o seu percurso profissional?
Não fiz qualquer programa de mobilidade. Apercebi-me que as opções
dos programas de mobilidade que
existiam não iam de encontro às minhas expectativas para aquilo que
deveria ser um programa de mobili23| DEC Noticias | 3º Trimestre 2019

civil e seria eu, após um período de
adaptação e formação, que iria para
a sucursal que estavam a montar em
Moçambique. Antes desse momento
acontecer, uma outra empresa fezme uma proposta que, sendo uma
empresa de construção civil mais
genérica, estava integrada num grupo de empresas onde estava também inserida uma empresa de projeto.
O potencial de fazer parte de laços
empresariais mais abrangentes que
as estruturas de madeira cativou-me
e aceitei a proposta. Neste momento sou Engenheiro Sénior no grupo e
já está sobre mim praticamente to-

da a responsabilidade de projeto,
direção de obra e fiscalização de
obra (quando nos é contratada).
Também sou responsável pelo alvará da empresa de construção.
Há algum episódio marcante na
sua vida profissional que queira partilhar?
Lembro-me de um em particular
que agora me faz rir, mas que na
altura não achei piada nenhuma.
Numa obra na multinacional FINSA,
na sede da sua sucursal em Portugal, denominada Luso-FINSA, tínhamos um camião-contentor alugado
para carga de entulhos. Nesse mes-

mo contentor foram colocadas 3
bocas de descarga de entulhos para
que os operários pudessem descarregar de forma ordenada e que os
volumes pudessem ser distribuídos
o mais uniformemente possível pelo
contentor. Entretanto entrei numa
reunião com os responsáveis, para
representar o nosso cliente. A meio
da reunião ouviu-se um enorme estrondo que alarmou todas as pessoas presentes. Tentou-se perceber o
que se tinha passado. Na verdade, o
cenário que era visível era o de um
contentor, que era o atrelado de um
grande camião de transporte de
entulhos,
completamente
“afocinhado” a verter óleo contra a
fachada envidraçada do edifício em
obras e com entulho todo do mesmo lado.
Que conselhos dá aos atuais alunos
de Engenharia Civil? ?
Presentemente, que apostem em
formação extra curricular. Se fosse
hoje teria feito formações extra em
Cype, SAP2000, Autodesk Revit.
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Se tiverem oportunidade para o
fazer, sugiro também trabalho em
empresas para ter contacto com o
universo profissional. Refiro-me a
pequenos estágios em tempo de
férias.
Como surgiu o seu interesse na
música e há quanto tempo toca?
Este gosto influenciou a escolha do
perfil, na medida que é em Construções que se estuda a acústica?
Aliás … a sua tese foi desenvolvida
nesta temática da acústica. Simples
coincidência?
O interesse na música começou aos
5 anos quando os meus pais me
inscreveram na escola de música
local. Na verdade toco há cerca de
25 anos.
A escolha do perfil nada teve a ver
com este meu gosto pela música,
foi mera coincidência. Para a escolha do tema da tese (Estudo da absorção acústica de soluções para
tetos), isso sim, já pesou bastante
na escolha.
Em que medida a sua participação
em Tunas académicas influenciou
o seu desempenho no DEC e agora, como membro d’Os Quatro e
Meia, a sua vida profissional? como
fez/faz a gestão do tempo para
conciliar as duas atividades?
A minha vida académica nas tunas
teve um papel preponderante na
formação d’Os Quatro e Meia. Relativamente ao desempenho no DEC,
é natural que tenha retirado algum
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tempo que poderia ser de estudo.
Mas nem tudo na vida é estudo,
trabalho e dinheiro e por vezes
prescindir de algum tempo em prol
de outras atividades e presença
noutros ambientes traz outras valências e oportunidades que de outra forma nunca se proporcionariam.
Relativamente à gestão de tempo,
essa será sempre a eterna questão.
Quando Os Quatro e Meia começaram a ter alguma notoriedade e o

tempo. Por essa altura eu já tinha
um papel minimamente importante
na empresa. Isto fez com que pudesse ter alguma abertura para fazer essa gestão. Não tenho propriamente dificuldades com a entidade
patronal em ausentar-me em dias
de concerto. Por outro lado, é também verdade que trabalho mais
horas diárias que as habituais 8.
Desde que não provoque atrasos
ou que prejudique o meu desempenho penso que todas as pessoas

nem tudo na vida é estudo, trabalho e dinheiro e por vezes,
“ prescindir
de algum tempo em prol de outras atividades e
presença noutros ambientes traz outras valências e oportunidades que de outra forma nunca se proporcionariam

número de concertos aumentou ao
ponto de exigir gestão de tempo,
eu já era Engenheiro Civil há algum

”

com quem trabalho diariamente
até tenham algum orgulho em que
faça parte d’Os Quatro e Meia.

Considera que a passagem por Coimbra influenciou este seu rumo pela música? Como surgiu a sua participação
no grupo? Supomos que tenha sido
logo no início, uma vez que consta
que o Rui é o “Meia”, tendo por isso
influenciado o nome do grupo ... todos
foram estudantes em Coimbra mas em
departamentos diferentes: qual foi o
elo comum para se conhecerem enquanto músicos?
Foi a vida académica de Coimbra que
juntou os elementos da banda. Na verdade, para além de um engenheiro civil
a banda conta com 3 médicos, um engenheiro Informático e um professor de
música.
O elo comum foi a vida académica e de
tunas que fez com que todos nos juntássemos. Já gostávamos de tocar mesmo antes da banda existir, assim como
já gostávamos de tocar antes de estarmos na universidade.
Os Quatro e Meia são um grupo formado por amigos estudantes de Coimbra, que atuam de uma forma muito
descontraída e bem-disposta. Alguma
vez imaginaram/sonharam vir ter o
estrondoso sucesso que têm tido? Esgotaram rapidamente as 3 noites seguidas cá no Convento de S. Francisco
(janeiro/2018), esgotaram os coliseus
(Porto em novembro/2018 e novamente o do próximo mês de outubro
em Lisboa), entre outras salas importantes, como a Casa da Música p. ex..
Logo o primeiro disco, os Pontos nos Is,
entrou diretamente para o topo do top
de vendas nacional …
Na verdade, nem nos nossos maiores
sonhos vimos isso como uma possibilidade. Era para ser um concerto apenas
naquela noite no TAGV. Acabámos por
manter a banda porque no fim desse
concerto nos convidaram para mais 2,
um dos quais nas festas da cidade de
Vale de Cambra. Daí até aos coliseus foi
um percurso muito bonito e que foi
sempre acompanhado pelos nossos
amigos que nunca nos deixaram de ir
ver a cada concerto.
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Esse público e conjunto de amigos
foi crescendo e hoje sentimos orgulho a cada concerto que fazemos e
que tem toda a gente a cantar as
nossas músicas. No próximo dia 19
de outubro estaremos no Coliseu
dos Recreios em Lisboa e já não há
nem um bilhete para venda.
Há algum episódio marcante enquanto membro d’Os Quatro e
Meia que queira partilhar connosco ?
Lembro-me em particular do casting
que fizemos para o Agitágueda. Como é frequente, saímos dos nossos
trabalhos e fomos para, neste caso,
Águeda, para fazer o casting. Quando chegou a nossa vez e começamos a retirar os instrumentos das
caixas para os ligar, verifiquei que o
meu contrabaixo tinha o tirante que
segura o cavalete das cordas partido. Não é um dano grave mas não
era possível de resolver na hora.
Então, alguém de uma outra banda
no casting fez o enorme favor de me
emprestar um baixo de 5 cordas
para substituir. Era um indivíduo
enorme, pelo que a correia, mesmo
adaptada, fazia com que o baixo me
ficasse bastante grande e desconfortável. Senti-me, nesse dia, o maior “rocalheiro” vestido de fato que
já vi na vida. Entretanto o casting,
que era de 3 músicas começou. Na
segunda música onde era necessário colocar um dispositivo nas guitarras para subir o tom da música
(denominado “capo”) um dos meus
colegas colocou o “capo” no sítio
errado. Tivemos que recomeçar a
música. Como se os contratempos
tivessem sido poucos, na terceira
música falta a luz no auditório. No
final daquilo tudo, não só fomos
selecionados para estar no Agitágueda, como o júri ainda disse que
tínhamos sido “uma lufada de ar
fresco nas participações”.
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Esse público e conjunto de amigos foi crescendo e hoje sentimos
“orgulho
a cada concerto que fazemos e que tem toda a gente a
cantar as nossas músicas

”

“ uma lufada de ar fresco

”
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NOVOS PROJETOS DE INVESTIGAÇÃO


VISITAS DE ESTUDO

Towards a sustainable water use in Mediterranean rice-based agroecosystems (MEDWATERICE)
Principal Investigator at UC: Isabel Pedroso de Lima
Other team members from UC: João Pedroso de Lima, José P. Lopes de
Almeida, José Manuel Abreu
Budget: Global 1,452,530.07 € requested to PRIMA / UC 47.088,00 €
ID: PRIMA/0006/2018
Duration: 36 months;

starting date: 1.4.2019

Funding Entity: PRIMA; national entity: FCT
Principal Contractor: Università degli Studi di Milano, Italy
Duration: From 01/09/2018 to 31/08/2019
Context: In the Mediterranean basin, rice is cultivated over an
area of 1,300,000 hectares. The
most important rice-producing
countries are Italy and Spain in Europe (72% of the EU production;
345,000 ha), and Egypt and Turkey
among the extra-EU countries
(almost totality of the production;
789,000 ha). Traditionally, rice is
grown under continuous flooding;
thus, it requires much more irrigation than non-ponded crops. On
the other hand, rice is strategic for
food security in some countries
(Egypt), and human consumption
in the whole Mediterranean is steadily increasing.
OBJECTIVES: The project aims at exploring sustainability of innovative irrigation options, in order to reduce rice
water consumption and environmental impacts, and to extend rice cultivation outside of traditional paddy areas
to meet the escalating demand. The MEDWATERICE consortium includes universities, research centres and private companies operating in the Mediterranean area (IT, ES, PT, EG, TR, IL). Case studies will be conducted in pilot
farms of the countries involved in the project (in Portugal, in Lower Mondego and Liz Valley). Alternative irrigation methods to be tested will be tailored to local conditions using a participatory action research approach
through the establishment of Stake-Holder Panels (SHPs) in each country, which will include regional authorities,
water managers, farmers’ associations and consultants, and private companies of the rice production chain. For
each irrigation solution, innovative technologies and the most appropriate rice varieties and agronomic practices
will be adopted to minimize impacts on yield quantity and quality. Data collected at the farm level will be extrapolated to the irrigation district level to support water management decisions and policies. Indicators for quantitative assessment of environmental, economic and social sustainability of the irrigation options will be defined.
EXPECTED IMPACTS: Outcomes generated by MEDWATERICE are aimed at injecting tailored and updated
knowledge to improve the sustainability of rice production in the countries of the Mediterranean area, with particular attention to the adoption of water-saving techniques.
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Localista – delivering a measurable and easy-to-understand attractiveness
score to each property’s location

Project leader: João Fonseca Bigotte
Budget: 50.000,00 €
Duration: 18 months;

starting date: november 2019

Funding Program : ESA BIC Portugal

Context: In According to a recent study from the American National Association of Realtors (NAR), mobility,
walkability, and proximity to schools and to local amenities are 4 of the top 5 (and the majority of the top ten)
stated most important factors in deciding where to live. However, the existing house listings generally provide
detailed and quantifiable information about the house features and asking price but don’t offer proper tools to
evaluate the property’s location (most don’t offer any tool at all). The brokers current online approaches to dealing with location are typically i) subjective and incomplete written descriptions of the neighborhood, or ii) maps
showing a few amenities in the vicinity of the property.
OBJECTIVES: The Localista project consists of
the development of an innovative scoring system for a property’s location according to the
house-seeker’s stated preferences about daily
mobility and lifestyle desires. The scoring system will comprise the collection and analysis of
dozens of indicators related to proximity to
services of general interest (education, health
care, etc.), proximity to amenities (groceries,
shopping, bars and restaurants, etc.), accessibility within the property and its surroundings
(accessibility for wheelchairs and baby
strollers, suitability for walking and/or biking,
etc.), and mobility (commute time, availability
of parking or of public transport, etc.). The
specified set of indicators and the mathematical modelling are grounded in location theory,
transport engineering, and empirical evidence.
The system will convert the numerical scoring
into an easy-to-understand classification (Class
A to Class E, where A means better accessibility
and mobility than B, B better than C, etc.).
Therefore, the Localista score will be a function
of the stated preferences of each particular
house-seeker (for instance, while a family may
want to be within walking distance from
schools, a university student or young professional may prefer to be close to bars and entertainment areas).
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www.corass2019.pt/

COST Action HARMONIOUS Workshop on Standardization of procedures in using UAS for environmental monitoring
6 novembro 2019, Coimbra
www.costharmonious.eu/2019/10/25/workshop-standardization-ofprocedures-in-using-uas-for-environmental-monitoring-2/

IX CONNECTIONS
9th International Workshop on Connections in Steel Structures

Encontros Científicos
no DEC

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

2 a 4 junho 2020, Coimbra
connectionsix.dec.uc.pt
CIVIL-COMP 2019—The 6th Int. Conf. on Civil, Structural and
Environmental Engineering Computing

Encontro Anual do Grupo de Estudos em
Transportes

20 setembro 2019 – Porto, Portugal
https://citta-conference.fe.up.pt/

17º Congresso Nacional de Geotecnia (17CNG)
e 10º Congresso Luso-Brasileiro de Geotecnia
3 a 6 maio 2020 – Lisboa, Portugal
17cng2020.lnec.pt/

TIS ROMA 2019—Transport Infrastructure and Systems in a
changing world
IABSE Symposium “Synergy of Culture and Civil
Engineering – History and Challenges”
23 a 24 setembro 2019 – Roma, Itália
20 a 22 maio 2020 – Wroclaw, Poland
https://tisroma.aiit.it/
www.iabse.org/IABSE/Press_Releases/
International Sustainable Ocean Conference – ISOC 2019
Wroclaw2020_PI.aspx
25 a 27 setembro 2019 – Fig. da Foz, Portugal
https://isoc2019.com

EURODYN 2020 - XI International Conference
on Structural Dynamics

The 47th European Transport Conference

22 a 24 junho 2020 – Atenas, Grécia
www.eurodyn2020.org/

9 a 11 outubro 2019 - Dublin, Irlanda
https://aetransport.org/en-gb/etc/this-year-at-etc

4th European Conference on Unsaturated Soils
- Unsaturated Horizons

Geoethics & Groundwater Management: Theory and Practice
24 a 26 junho 2020 – Lisboa, Portugal
for a Sustainable Development,
www.issmge.org/events/eunsat202021 a 25 outubro 2019 – Porto, Potugal
unsaturated-horizons
https://geoeth-gwm2019.wixsite.com/porto
SIF 2020 – International Conferences on StrucXII congresso de Construção Metálica e Mista
tures in fire
21 a 22 novembro 2019– Coimbra, Portugal
24 a 26 junho 2020 – Queensland, Australia
www.cmm.pt/congresso12
www.sif2020.com/
17th International Symposium on Tubular Structures (ISTS17)

World Congress on Timber Engineering

9 a 12 dezembro 2019 – Singapura
www.ists17-singapore.org/

24 a 27 agosto 2020 – Santiago, Chile
www.wcte2020.com/

99th TRB Annual Meeting
13 a 17 janeiro 2020 – Washington, USA
www.trb.org/AnnualMeeting/AnnualMeeting.aspx

15th Int. Conference on Urban Drainage
6 a 11 setembro 2020 – Melbourne, Australia
www.icud2020.org/

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

Científicos

12th CITTA Int. Conference: Spatial Planning for Change

Outros Encontros

10 a 11 fevereiro 2020 – Unhais da Serra, Por16 a 19 setembro 2019 - Riva Del Garda Congress Centre, La- tugal
ke Garda, Italy
grupo.estudos.transportes@gmail.com
http://www.bhvt.uk/c19/cc.html
Transport Research Arena 2020 - Rethinking
Nordic Steel Construction Conf. - NSCC- 2019
Transport
18 a 20 setembro 2019 – Copenhaga, Dinamarca
27 a 30 abril 2020 – Helsínquia, Finlândia
www.copenhagencvb.com/nordic-steel-constructiontraconference.eu
conference-nscc-2019-gdk1100118

