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Filipe Marques ( à direita) foi premiado no Congresso da Federação Internacional para a Promoção de Máquinas e Mecanismos

Filipe Marques, investigador do

Departamento de Engenharia
Mecânica da Universidade do

Minho, foi distinguido no 15°

Congresso Mundial da Federa-

ção Internacional para a Promo-

ção de Máquinas e Mecanismos

(IFToMM 2019), que decorreu
entre os dias 1 e 5 de Julho, em

Cracóvia, na Polónia, e que con-
tou com cerca de 700 participan-
tes.

Filipe Marques foi galardoado

com o prémio de melhor artigo
na categoria estudante com o

trabalho intitulado 'Utilization
of Non-Conformal Wheel Surfa-
ces for Railway Dynamics'.

A investigação agora premiada
visa o desenvolvimento de mo-
delos computacionais sofistica-
dos capazes de mimetizar com
fidelidade o comportamento di-
nâmico de veículos ferroviários,
no que à interacção entre as ro-
das e os carris diz respeito.

O trabalho realizado no âmbito
deste artigo possibilita a obten-

ção de soluções tecnológicas
inovadoras de sistemas ferroviá-
rios de alto desempenho.

O trabalho contou com a coo-

peração do uma equipa alargada
de investigadores, nomeada-
mente Hugo Magalhães e Jorge
Ambrósio (Universidade de Lis-

boa), João Pombo (Universidade
de Huddersfield, Reino Unido),
Stefano Bruni (Politécnico do



Milão, Itália), e Paulo Flores
(Universidade do Minho).

Filipe Marques é, desde Janei-

ro de 2016, aluno do programa
Doutoral Líderes para as Indús-
trias Tecnológicas no âmbito do

Programa MIT Portugal.
Filipe Marques é também as-

sistente convidado do Departa-
mento de Engenharia Mecânica
da Universidade do Minho des-
de setembro de 2016.

Em 2015, concluiu o Mestrado

Integrado em Engenharia Mecâ-
nica na Universidade do Minho,
com a classificação final de 18

valores.

Filipe Marques é autor e coau-
tor de várias dezenas de publica-
ções científicas, técnicas e peda-
gógicas, tendo recebido diversos

prémios científicos e académi-
cos.


