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FACULDADE DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO – DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL 

SECÇÃO DE CONSTRUÇÕES CIVIS 

 
 

P R É M I O  P R O F E S S O R  J O Ã O  L O P E S  P O R T O  
 

 

R E G U L A M E N T O  

  

Preâmbulo 

A realização do trabalho final para obtenção do grau de Mestre, seja uma Dissertação, Relatório de 
Projeto, de Estágio ou outro, corresponde ao culminar de anos de esforço e dedicação de um estudante. 
Num documento de maior dimensão, profundidade e potencial divulgação, refletem-se as capacidades, 
conhecimentos e competências adquiridas ao longo do curso, neste caso focadas para dar resposta a um 
problema mais concreto e complexo. 

Com o advento do Modelo de Bolonha, o contexto em que estes trabalhos finais se passaram a 
desenvolver alterou-se profundamente. Exige-se que os estudantes consigam, em poucos meses, 
produzir um documento que procure satisfazer objetivos definidos pelos seus orientadores, igualmente 
pressionados para proporem desafios sensatos para um perfil de estudantes ainda em formação e para 
um lapso de tempo limitado. 

Estes esforços nem sempre são suficientemente valorizados, seja o dos estudantes que têm que 
desenvolver um trabalho de caraterísticas diferentes num prazo muito curto, seja o esforço dos docentes 
que, todos os anos, deverão propor temas novos e motivadores, e encontrar tempo para apoiar e orientar 
os seus estudantes muito para além do formalmente considerado. Acresce ainda que, sob o ponto de 
vista de investigação científica, frequentemente estes trabalhos não recebem a apreciação merecida. 

Mesmo com esta envolvente e condicionantes, regularmente surgem trabalhos que atingem a excelência. 
Em face da expansão do número de estudantes que têm de apresentar este documento e defendê-lo 
publicamente e que, no caso do Ramo de Especialização em Construções, desde 2007 já totalizam mais 
de 600 trabalhos, a merecida distinção dos que atingem patamares elevados de desempenho é mais 
difícil. Caberá, assim, aos seus Professores encontrar um meio que o possibilite, premiando os que 
melhor tenham contribuído com o seu esforço para o avanço do conhecimento e da ciência. 

Decidida que foi a criação de um prémio, o nome que o mesmo deveria ter surgiu de forma natural e 
imediata. O nome de quem acompanhou o crescimento da Secção de Construções Civis durante mais de 
quatro décadas, partilhando o seu saber, a sua sensatez, a sua visão completa do mundo da engenharia, 
da ciência, da sociedade, do país. A pessoa que sempre tinha a interrogação ideal para que as decisões 
fossem mais acertadas; que sempre partilhava as suas experiências quando considerava que poderiam 
ser úteis para o grupo e para a Faculdade; que nunca recusava contribuir com a sua parte em alturas de 
maior esforço, mesmo que a senioridade lhe pudesse dar um indiscutível direito de se escusar. A pessoa 
que tinha a sua porta sempre aberta e a atenção disponível, para um estudante, para um colega, para 
quem fosse. Uma das referências mais marcantes do que, hoje, é a Secção de Construções Civis. 

 

O Prémio tinha de ter o nome do Professor João Lopes Porto. 
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ARTIGO 1.º - ÂMBITO 

O “PRÉMIO PROFESSOR JOÃO LOPES PORTO” (doravante designado por PRÉMIO) é instituído pela 
Secção de Construções Civis (SCC) do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Engenharia 
da Universidade do Porto, em homenagem ao seu ilustre Professor Engenheiro João Lopes Porto.  

 

 

ARTIGO 2.º - OBJETO 

O PRÉMIO será atribuído, anualmente, a um estudante do curso de Mestrado Integrado em Engenharia 
Civil (MIEC) da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, do Ramo de Especialização em 
Construções, que tenha desenvolvido e sido aprovado nas respetivas provas públicas com a melhor 
dissertação orientada por um docente da SCC, de acordo com a apreciação do Júri do PRÉMIO. 

 

 

ARTIGO 3.º - CANDIDATOS 

3.1. São candidatos ao PRÉMIO os estudantes que, cumulativamente, tenham, no ano letivo em causa:  

a) Desenvolvido a sua Dissertação, Projeto ou trabalho com objetivo similar previsto no Plano de 
Estudos do MIEC;  

b) Obtido uma classificação nas respetivas provas públicas não inferior a 17 valores; 

c) Realizado na FEUP Unidades Curriculares com um total não inferior a 120 ECTS; 

d) Concluído o MIEC no ano letivo em que obteve aprovação na Dissertação. 

3.2. Os estudantes que se encontrem nas condições de elegibilidade referidas no ponto 3.1. mas cuja 
confirmação das mesmas apenas ocorra após a data estabelecida no ponto 4.4. serão candidatos 
na edição subsequente do PRÉMIO. 

 

 

ARTIGO 4.º - CONSTITUIÇÃO DO JÚRI DO PRÉMIO 

4.1. Os trabalhos são apreciados e classificados por um Júri constituído por três a cinco docentes 
doutorados da SCC, sendo presidido por um Professor Catedrático, pelo Director ou um docente 
da SCC, em observância do indicado no ponto 4.2. e seguindo a sequência atrás indicada. 

4.2. Não podem fazer parte do Júri os docentes que tenham orientado ou co-orientado algum dos 
estudantes candidatos ao PRÉMIO. Se necessário, em face desta condição ou considerado 
adequado pelo presidente do Júri, poderá ser convidado um docente doutorado de outra secção 
do DEC. 

4.3. Anualmente, até 30 de Setembro, o Diretor da SCC inquirirá os Professores Catedráticos da 
Secção sobre a sua disponibilidade, de modo a definir a presidência do Júri. Caso se encontrem 
abrangidos pela limitação referida em 4.2. deverão sondar previamente e propor o nome do 
Colega que assumirá esse cargo. 

4.4. Do mesmo modo, até 15 de Outubro, o Diretor da SCC efetuará a recolha dos trabalhos elegíveis 
de acordo com o indicado no Artigo 3º, produzindo um documento referenciando: (i) Nome do 
Estudante, (ii) Título do Trabalho, (iii) Composição do Júri e Data das Provas e (iv) Classificação 
Final obtida. 

4.5. Até 15 de Outubro, o Presidente informará o Diretor da SCC sobre os nomes dos restantes Colegas 
que participarão no Júri, bem como a calendarização das suas atividades. O Diretor da SCC 
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remeterá aos membros do Júri o documento mencionado em 4.4. acompanhado de cópia 
eletrónica das versões definitivas dos trabalhos. 

 

 

ARTIGO 5.º - AÇÕES DO JÚRI 

5.1. O júri decidirá sobre a admissão dos trabalhos apresentados a concurso, apreciará e discutirá os 
trabalhos admitidos e classificá-los-á em mérito relativo, devendo elaborar o seu parecer até 10 
de Novembro.  

5.2. O trabalho premiado terá que ser passível de ser utilizado como base de comunicação científica a 
ser apresentada em Evento Científico Nacional ou Internacional. O Júri, no parecer referido em 
5.1. deverá propor o(s) Evento(s) que considerar mais adequados. 

5.3. O júri poderá solicitar parecer aos arguentes das Dissertações. 

5.4. O Júri pode, por falta de mérito absoluto dos trabalhos admitidos a concurso, propor que o 
PRÉMIO não seja atribuído. 

 

 

ARTIGO 6.º - ATRIBUIÇÃO DO PRÉMIO 

6.1. O PRÉMIO será atribuído à Dissertação selecionada pelo Júri para o primeiro lugar em mérito 
relativo.  

6.2. Esta atribuição deverá ser comunicada ao premiado até 15 de Novembro e tornada pública até 30 
de Novembro de cada ano. 

6.3. Se assim o entender, o Júri poderá propor a atribuição de uma ou duas Menções Honrosas. 

6.4. Se o premiado recusar o PRÉMIO que lhe for atribuído, o PRÉMIO não será entregue no ano 
letivo em causa. 

6.5. A situação referida em 6.4. não invalida a atribuição de Menções Honrosas, se decididas pelo Júri. 

  

 

ARTIGO 7.º - ENTREGA DO PRÉMIO 

7.1. O PRÉMIO será entregue em evento a definir anualmente, sendo entregue ao premiado um 
Diploma, subscrito pelo Director da SCC e pelos membros do Júri. 

7.2. As Menções Honrosas, se atribuídas, serão entregues na mesma ocasião, sendo atestadas por 
Diploma. 

  

 

ARTIGO 8.º - DEFINIÇÃO DO PRÉMIO 

8.1. O PRÉMIO corresponderá ao pagamento de despesas de participação (inscrição, transportes e 
estadia, dentro das regras estabelecidas na FEUP) em evento científico nacional ou internacional 
de acordo com o âmbito do trabalho, a definir em cada ano sob proposta do Júri. 

8.2. A aceitação do PRÉMIO envolve o compromisso da submissão de uma comunicação, em co-
autoria com o(s) orientador(es) do trabalho, no evento em causa e sua apresentação no mesmo. 



 
 
 
 

 

 
4/4 

regulamento_prémio_profjlp_final_20150227.docx  

Rua Dr. Roberto Frias – 4200-465 PORTO – PORTUGAL – Tel.: +351-22-508 1940 e-mail: scc@fe.up.pt  

8.3. No caso do premiado prescindir da apresentação pública da sua comunicação, a mesma poderá 
ser apresentada por um dos co-autores. Neste caso, as despesas referidas em 8.1. deverão ser 
suportadas por verbas destinadas a Atividades de Investigação do co-autor, mantendo-se a verba 
destinada ao PRÉMIO no orçamento da Secção de Construções Civis. 

  

 

ARTIGO 9.º - INÍCIO DA ATRIBUIÇÃO DO PRÉMIO 

O PRÉMIO será atribuído pela primeira vez tendo em consideração os trabalhos correspondentes ao ano 
letivo de 2014/2015.  

 

 

ARTIGO 10.º - CASOS OMISSOS 

Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pelo Júri nomeado para cada edição. As 
decisões do Júri são finais não cabendo recurso das mesmas.  


