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Curriculum Vitæ resumido  

 Castorina Silva Vieira 

 

1. Identificação 

Nome: 

Castorina Fernanda da Silva Vieira 

Morada e contactos institucionais: 

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 

Departamento de Engenharia Civil – Secção de Materiais de Construção 

Rua Dr. Roberto Frias, s/n 

4200-465 Porto 

Portugal 

Telefone: +351 225081586 

E-mail: cvieira@fe.up.pt 

 

ResearcherID: G-5342-2011 (Thomson Reuters) 

ORCID ID: orcid.org/0000-0001-6328-4504 

 

2. Habilitações Literárias 

 Licenciatura em Engenharia Civil (opção de Geotecnia) na Faculdade de Engenharia da Universidade 

do Porto, concluída em setembro de 1995. 

 Mestrado em Estruturas de Engenharia Civil pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 

concluído em 14 de julho de 1998. 

 Doutoramento em Engenharia Civil pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, 

concluído em 19 de setembro de 2008 com a apresentação da dissertação “Muros e Taludes de Solo 

Reforçado com Geossintéticos. Comportamento Sísmico e Metodologias de Dimensionamento”. 

 

3. Funções Presentes 

Situação profissional: 

 Professora Auxiliar do Departamento de Engenharia Civil, Secção de Materiais de Construção, da 

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) desde 19 de setembro de 2008. 

 

Outras funções: 

 Membro, por nomeação da Direção da FEUP, da Comissão Técnica de Normalização (CT) sobre 

Gestão de Resíduos desde abril de 2017. 

 Coordenadora do Grupo de Trabalho “Regulamentação sobre resíduos, agregados reciclados e 

artificiais em Geotecnia” da Comissão Portuguesa de Geotecnia Ambiental desde junho de 2017. 
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 Membro do Editorial Board da revista científica “Environmental Geotechnics” publicada pela ICE 

Publishing desde outubro de 2015. 

 Membro eleito do Conselho de Departamento, do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de 

Engenharia da Universidade do Porto desde 26 de março de 2015. 

 Membro Integrado do CONSTRUCT (Institute of R&D in Sctructures and Construction) desde janeiro 

de 2015 (data da sua constituição). 

 Membro da Equipa Técnica do Laboratório de Geossintéticos da Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto desde 2000. 

 

4. Atividade Científica 

4.1 Áreas de Investigação Atuais 

 Gestão e valorização de Resíduos de Construção e Demolição 

 Sustentabilidade em Geotecnia 

 Reforço de geomateriais com geossintéticos 

 Interação solo/geossintético e geossintético/geossintético 

 Comportamento de estruturas reforçadas com geossintéticos em condições de serviço e sob ações 

sísmicas 

 

4.2 Produção científica 

É autora de duas teses, autora/co-autora de mais de 25 artigos publicados em revistas científicas internacionais 

e cerca de 70 trabalhos publicados em conferências nacionais e internacionais.  

 

4.3 Coordenação e participação em projetos científicos 

Foi investigadora responsável do projeto “Aplicação sustentável de Resíduos de Construção e Demolição 

(RCD) em estruturas reforçadas com geossintéticos – RCD-VALOR” (PTDC/ECM-GEO/0622/2012) 

desenvolvido na FEUP e financiado por fundos nacionais através da FCT/MEC (PIDDAC) e FEDER através 

do COMPETE – Programa Operacional Factores de Competitividade (POFC) entre 1 de junho de 2013 e 30 

de novembro de 2015. 

Integrou, como Investigadora, a equipa de investigação de 3 outros projetos financiados pela FCT. 

 

4.4 Orientação de trabalhos de investigação 

É orientadora de uma tese de doutoramento, atualmente em desenvolvimento, no âmbito da valorização de 

RCD. Co-orientou uma tese de doutoramento e onze tese de mestrado, algumas das quais no âmbito da 

valorização de RCD, concluídas entre 2009 e 2016. 

 

4.5 Intervenção nas comunidades científica e profissional 

É membro de vários comités técnicos nacionais e internacionais. Revisora de diversas revistas científicas de 

circulação internacional. Integrou Comissões Organizadoras e Científica de vários eventos internacionais. 


