O seminário “GESTÃO DA VELOCIDADE E DO

SAFESPEED

RUÍDO RODOVIÁRIO” reúne duas matérias fulcrais

Estratégias de gestão da velocidade: um

para uma gestão moderna e eficiente das estradas,

instrumento para a implementação de soluções

ambas com fortes impactos económicos, sociais e

de gestão rodoviária seguras e eficientes, com

ambientais.

a coordenação do Professor Paulo Pereira
(UM) e participação dos Professores Carlos

Pretende contribuir para a atualização do

Rodrigues (FEUP) e Ana Bastos (FCTUC).

conhecimento seguindo uma sequência de
comunicações feitas por reconhecidos especialistas

NOISELESS

nacionais e internacionais, convidados para o efeito.

Perceção, modelação e redução do ruído
através de superfícies de pavimentos

Destacando-se os resultados obtidos no âmbito dos
projetos de investigação Safespeed e Noiseless,
liderados pela Universidade do Minho, que têm como
tema a velocidade e o ruído rodoviário.

inovadoras e duráveis, com a coordenação da
Professora Elisabete Freitas (UM) e
participação do Professor Jorge Santos
(UM/PSI) e da investigadora Fabienne Anfosso
Lédée (LCPC).

PROGRAMA

O segundo dia (30 de Maio) é dedicado ao
ruído de interação pneu-pavimento, iniciando--

O seminário decorrerá ao longo de dois dias.

se pela avaliação e gestão do ruído ambiental
e a respetiva contribuição do ruido pneu-

O primeiro dia (29 de Maio) é dedicado à gestão da

pavimento, seguindo-se a exposição de

velocidade e segurança rodoviária, particularmente no

conceitos fundamentais que passam pelos

que respeita à estimação da velocidade em regime

mecanismos de geração de ruído, os fatores

livre em estradas de duas vias, estimação da

que o determinam, particularmente os que

velocidade máxima legal e controlo da velocidade e

dizem respeito às características das camadas

desenvolvimento de modelos de previsão de

de desgaste, as técnicas de medição

acidentes e medidas inovadoras de redução de

adequadas, as medidas mitigadoras do ruído,

acidentes.

com destaque para as camadas de baixo
ruído, e a perceção e deteção do ruído.

Estudantes

INSCRIÇÕES

Inscrição até 15 de maio: 15 Euros/dia
Os interessados em participar no Seminário devem

Inscrição após 15 de maio: 30 Euros/dia

preencher a Ficha de Inscrição e enviá-la ao
secretariado (efreitas@civil.uminho.pt), acompanhada

Preço de inscrição para as duas sessões

do pagamento. A inscrição pode ser feita apenas para
um dos dias ou para os dois dias. As inscrições
recebidas após 15 de maio terão um acréscimo de

Inscrição até 15 de maio: 150 Euros
Inscrição após 15 de maio: 200 Euros

preço. O valor da inscrição inclui a participação nas
sessões técnicas, o CD das comunicações, café e

Estudantes
Inscrição até 15 de maio: 30 Euros

almoço.

Inscrição após 15 de maio: 45 Euros
Preço de inscrição para uma sessão
PAGAMENTO (via TecMinho)
Inscrição até 15 de maio: 100 Euros/dia

Transferência Bancária

Inscrição após 15 de maio: 150 Euros/dia

NIB: 0033 0000 00064286460 05
Cheque

Ficha de inscrição: http://www.civil.uminho.pt/gvr/ficha.pdf

