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FUNDEC
IST-DECivil, Av. Rovisco Pais
1049-001 Lisboa.

O participante que pretenda cancelar a inscrição no
curso, deverá comunicar a sua pretensão à FUNDEC
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Esta acção de formação e especialização é organizada
pela Associação para a Formação e o Desenvolvimento
em Engenharia Civil e Arquitectura (FUNDEC), com o
apoio do Departamento de Engenharia Civil, Arquitectura
e Georrecursos (DECivil) do Instituto Superior Técnico
(IST) e a colaboração de investigadores do LNEC.
A acção diz respeito à modelação dinâmica de sistemas de
drenagem urbana, incluindo sistemas de coletores e
instalações elevatórias, com ênfase na modelação
matemática enquanto instrumento de apoio à decisão.

Nas últimas décadas, o aumento da concentração urbana
em grandes aglomerados, a evidência da escassez de
recursos e a dificuldade de cumprimento dos objectivos
ambientais de protecção de meios receptores fez surgir
novos “paradigmas” ou formas de pensar e solucionar os
problemas de Ambiente. Entre as novas exigências no
domínio do saneamento inclui-se a necessidade de
abordagem sustentáveis, com racionalização de recursos
e optimização do desempenho, que requerem,
frequentemente, o apoio de instrumentos de
monitorização e de modelação.

Neste contexto, assume relevância a modelação dinâmica
do desempenho de sistemas de drenagem urbana, para
controlo e redução de inundações e de descargas de
poluentes nos meios receptores.

No passado, a FUNDEC promoveu cursos relativos à
modelação e gestão avançada de infraestruturas de
saneamento, nomeadamente sistemas de drenagem e
Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR).
Atendendo às solicitações profissionais actuais, torna-se
importante promover um curso de carácter mais prático,
com exemplos e casos de estudo, a desenvolver pelos
participantes, dedicados especificamente à modelação de

participantes, dedicados especificamente à modelação de
sistemas de drenagem através do programa SWMM
(“Storm Water Management Model”), desenvolvisdo pela
EPA (US Environmental Protection Agency), e que é isento
de encargos (“freeware”).

No âmbito desta Acção de Formação será abordada a
concepção e o dimensionamento de componentes do
sistema de drenagem, para controlo de inundações e
beneficiação do desempenho dos sistemas existentes.
Neste contexto, proceder-se-á à avaliação das condições
do escoamento (caudais, alturas e velocidades) para
diferentes solicitações do sistema de drenagem, com base
em eventos pluviométricos reais. Divulgar-se-ão
igualmente “novas” tendências ou abordagens do
saneamento de águas residuais, com vista à
sustentabilidade dos sistemas.

O principal objectivo desta Acção de Formação e
Especialização consiste, assim, na capacitação de quadros
técnicos ao nível da utilização do programa SWMM, como
ferramenta útil para a modelação do comportamento de
infraestruturas de drenagem e saneamento.

PROGRAMA*

Segunda-feira, 24 de Junho de 2019

09H30 – 12H30 Apresentação geral.
O saneamento em Portugal: desafios,
oportunidades e perspectivas.
Principais infraestruturas de sistemas
de drenagem (e.g., colectores, descarre-
gadores, estações elevatórias, válvulas
de maré).
Operação e manutenção de sistemas.

12H30 – 14H00 Almoço

OBJECTIVOS

DESTINATÁRIOS

Técnicos superiores da administração local, regional e
central, bem como técnicos de empresas e instituições
públicas ou privadas interessadas nos domínios de
saneamento e ambiente.

14H00 – 17H30 Conceitos gerais de hidráulica
aplicada e hidrologia urbana:
escoamentos sob pressão e em
superfície livre; escoamentos
permanentes e variáveis; precipitação
e escoamento de superfície; modelos
de estimativa de caudais; dispositivos
interceptores.
Simulação do comportamento
hidráulico e ambiental de sistemas
de colectores: formulação e princípios
gerais.

Terça-feira, 25 de Junho de 2019

09H30 – 12H30 Introdução ao modelo SWMM:
aplicabilidade limitações e
potencialidades.
Descrição sumária de outos modelos
computacionais de simulação dinâmica.
Interligação entre modelos de
simulação dinâmica e SIG.

12H30 – 14H00 Almoço

14H00 – 17H30 Aplicação do modelo SWMM a casos
de estudo (trabalho prático).

Quarta-feira, 26 de Junho de 2019

09H30 – 12H30 Finalização do trabalho prático e
discussão de resultados.

12H30 – 14H00 Almoço

14H00 – 17H30 Beneficiação de sistemas de
drenagem urbana e “controlo na
origem”.
Aspectos teóricos.
Introdução à gestão avançada de
sistemas de saneamento.
Encerramento da Acção de Formação.

* Programa sujeito a alterações


