A Engenharia Civil num mundo em permanente mudança
Os engenheiros civis têm sido, são e serão responsáveis pelo planeamento, projeto, construção e
manutenção das infraestruturas que têm suportado e apoiado a sociedade ao longo do tempo. A sua
impressão digital está bem marcada em infraestruturas como edifícios, pontes e vias de comunicação,
sistemas de abastecimento de água e energia, portos e aeroportos, entre outras.
O mundo está em constante mutação quer a nível social, com maior foco no desenvolvimento sustentável,
quer a nível tecnológico, com o desenvolvimento de novos materiais e o crescente volume de dados
disponíveis aliado a um constante aumento da capacidade computacional.
Nesta apresentação serão abordadas potenciais futuras oportunidades para a Engenharia Civil.
Nomeadamente, as geradas pelo desenvolvimento tecnológico em áreas como a Nanotecnologia e a
Inteligência Artificial. O papel da Engenharia Civil no desenvolvimento sustentável da sociedade será também
analisado. Por último, os principais desafios para os futuros engenheiros civis serão discutidos.
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