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Acta da reunião
o – nº4/200
07.
O Coo
ordenador do
d GICEC, Do
outor Rui Cam
mposinhos, deu
d início à sessão
s
com a presença dos
d
membros efectivo
os doutores,, Ana Neves, Carlos Félix e Jorge Meendes. O Dou
utor Leonard
do
Ribeiro não estevve presente não
n tendo sid
do prestado qualquer essclarecimento da sua parrte,
o os doutorees José Carvaalho e Pedro Amaral justtificado a suaa ausência.
tendo

Ponto 1 da Ordem de Traballhos – OT;
A acta nº 3‐2007 foi aprovadaa por unanim
midade.
Ponto 2 da OT ‐ Análise
A
e ap
preciação do
o parecer do Professor Veloso
V
Gomees enviado a
pedid
do da Presid
dente da CCC
CC do ISEP

O Doutor Rui Cam
mposinhos deeu início à diiscussão do parecer
p
referido tendo sido decidido
o dar
conhecimento à presidente
p
d Conselho Científico
do
C
do
o ISEP o pontto da situação do GICEC.
De faacto a candid
datura de con
nstituição do
o GICEC é de 1 de Junho de
d 2007 e o parecer exte
erno é
datad
do de 5 de Dezembro deste mesmo ano.
a
tem‐se em itálico
Assim
m e no que é objecto de actualização
a
i
os segguintes númeeros actualizzados:
Indica
adores: publiccações com Avaliação “peeer review”

Revisstas
Artigo
os

In
nternacionaiis
p
publicados

Naacionais
Aguaardam
pu
ublicados Aguardam
publicação
publicação
Doutora Ana Nevves
0
‐
1
‐
Doutor Carlos Féllix
2
1
1
2
Doutor Leonardo Ribeiro 2
2
0
‐
Doutor Pedro Am
maral
1
14
2
‐
‐
Doutor Rui Camposinhos 1
3
2
‐
Doutor Jorge Men
ndes (*) 3
‐
2
‐
Doutor José Carvalho (*) 0
‐
0
‐
totaiss
2
22
8
6
2
(*) Oss membros assinalados
a
n se encon
não
ntravam afecctos ao GICEC
C em Junho de 2007.
Intern
nacionalizaçã
ão

•
Doutor Rui Camposinhos: coordenador da Comissão Cienttífica Assistêência Técnicaa ao
ngenharia Civvil de Cabo Verde,
V
financciado pelo Baanco Mundiaal.
Laborratório de En
•
Doutor Jo
osé Carvalho
o: na 1ª semaana de Outub
bro de 1996,, participou ccomo perito na
avaliaação de cerca de 60 projectos a serem
m financiado
os pelo progrrama LIFE, propondo soluções
inovaadoras, novas tecnologias I & D e quee proporcionassem melhorias ambien
ntais nas
consttruções, nas obras públiccas, nos amb
bientes urban
nos, etc.
Ponto
o 3.3 das recomendações

Pelo menos três dos
d proponeentes referem
m integrar Ceentros de Invvestigação acctualmente
nhecidos pela
a FCT o que significa
s
quee deveriam deeixar de integrar esses Ceentros se o GICEC
G
recon
vier a ser reconheecido pela FC
CT.
Assin
nala‐se que o Doutor Jorgge Mendes é membro invvestigador do Centro de Investigação
oe
Desenvolvimento
o em Engenharia Mecânicca (CIDEM) do
d ISEP, regisstado na FCTT desde 2005
5.

Ponto
o 3.5 das recomendações:

Será necessário elaborar
e
um Plano de Actividades para o próximo
o triénio e ap
presentar meetas a
alcan
nçar no fim do
d triénio atrravés de indiccadores científicos.
Foram
m definidas linhas
l
estratéégicas de invvestigação que serão orieentadores dee diversos
projeectos a apressentar à FCT no próximo quadro de apoio da FCT para o triénio 2008‐2010
0.
Ponto
o 3.6 das recomendações

O Arrtigo 1º, pontto 2 do Regu
ulamento esttabelece os “Objectivos
“
d Grupo”. Nã
do
ão é clara a
“fron
nteira” que see poderá esta
abelecer enttre investigaçção científica
a e a elabora
ação de “estu
udos
e trab
balhos orientados para as
a necessidad
des da comunidade emprresarial e insstitucional”. Estes
últim
mos estudos deverão
d
ter alguma
a
comp
ponente de in
novação, aplicação de reesultados de
investigação e da
ar origem a publicações
p
d cariz cienttífico? As acttividades de cconsultoria
de
correente estão inccluídas?
O GIC
CEC tem proccurado desenvolver estas actividadess, tendo, nom
meadamentee concluído um
u
trabaalho com uma forte comp
ponente de inovação
i
e re
esultados dee investigação que serão
plasm
mados em pu
ublicações dee cariz científico resultan
ntes de uma actividade de consultoriaa.
Está neste
n
caso o recente pro
ojecto ao estudo das fach
hadas em graanito de um edifício em Leça
L
da Paalmeira.
Ponto
o 3.7 das recomendações

O Arrtigo 1º, pontto 3 do Regu
ulamento refe
fere que o “G
Grupo deverá
á ser organiza
ado em Linha
as de
Invesstigação e ou
u Desenvolvim
mento que agruparão
a
meembros com interesses a
afins. No pon
nto 2
das Disposições
D
fi
finais
e transiitórias referee‐se que “iniccialmente po
oder‐se‐á con
nsiderar uma
a
Linha
a de Investiga
ação e ou Deesenvolvimen
nto comum aos
a seus mem
mbros funda
adores”.
A áreea científica de
d Engenharria Civil é tão
o vasta que não
n faz sentid
do deixar de eleger, desd
de o
início
o, alguns sub ‐ domínios de
d investigaçção prioritáriios. Só assim
m poderá havver alguma
coerêência na mob
bilização de recursos
r
e co
ompetências e uma melh
hor definição das activida
ades a
desen
nvolver.
Durante as últimaas reuniões do
d Conselho Científico do
o GICEC foraam submetidas e aprovad
das
égicas de Invvestigação e
peloss respectivoss membros as seguintes linhas estraté
desen
nvolvimento
o:
Sob proposta
p
do Doutor Rui Camposinhos
C
s e Doutor Pedro Amarall:
Engenharia de facchadas – dessempenho dos materiais aplicados – estudo e desenvolvimen
nto de
novos sistemas.
Sob proposta
p
do Doutor Jorgee Mendes:
Gestãão da Constrrução / Planeeamento de Projectos naa Indústria daa Construção
o com Recurssos
Limitados

Sob proposta
p
do Doutor Carlo
os Félix:
Reabilitação e Reforço do Pattrimónio Edifficado – A caaracterização
o de materiaais estruturais;
Inspeecção de estrruturas; Iden
ntificação de patologias; Soluções de reforço; Anáálise do
comp
portamento estrutural
e

Ponto 3 da OT; Definição
D
das estratégias a desenvolver para o próximo
p
triéénio com vissta
ao deesenvolvimeento do GRU
UPO.
Na seequência do já referido parecer
p
exterrno do Prof. Veloso Gomes e no que se refere ao
Ponto
o 3.8 das suass recomendaçõ
ões:

O já referido
r
perío
íodo de 2007
7 a 2010, fixa
ado pela FCT para a nova
a avaliação d
dos Centros de
d
Invesstigação naciionais, poderrá servir com
mo um períod
do de arranque da unidad
de e de
desen
nvolvimento de actividad
des que prod
duzam indicadores suscep
ptíveis de jusstificarem um
ma
subm
missão a um reconhecime
r
ento e financiamento pela
a FCT. No contexto actua
al, nacional e
intern
nacional, não
o faz sentido
o que uma Un
nidade de Investigação não
n venha a ser avaliada
a
segun
ndo critérios científicos.
Face à presente recomendaçã
r
ão foi decidid
do adoptar ou
o criar uma grelha de au
utoavaliação
o com
u
peela FCT ou sim
milar tendo em
e vista tom
mar uma deciisão
base nos critérioss científicos utilizados
osteriori”, no
o final de 201
10, sobre o ru
umo e a estrratégia adopttar em funçãão do resultaado
“a po
obtid
do pela avaliaação que se implementa
i
rá desde já.
Os traabalhos foraam dados por encerradoss às 12:00.
Esta acta
a depois de
d aprovada será assinad
da pelos elem
mentos preseentes na reu
união

Porto
o, 12 de Dezeembro de 20
007.

