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José Pedro Matos licenciou-se em Engenharia Civil pelo IST em 2008. Iniciou atividade profissional e de investigação na área do saneamento, tendo utilizado 

RNAs para modelar ruturas em redes de distribuição de água. No âmbito do doutoramento, desenvolvido entre Lisboa e Lausanne, o foco da sua 

investigação mudou para a hidrologia, mas continuou a aplicar modelos tais como RNAs, SVMs e outros. Em paralelo, participou em duas competições 

internacionais de otimização de sistemas de distribuição de água (BWN-II e BBLAWN). Atualmente exerce atividade no Instituto Federal de Tecnologia Suíço 

em Lausanne (EPFL), onde estuda riscos associados a grandes barragens. 

  

 

 



Aplicação de RNA nas áreas da Gestão de Ativos e da Modelação 
Hidrológica 

A apresentação será dividida entre a aplicação de RNAs e outros modelos de aprendizagem máquina a duas áreas distintas: a gestão de ativos 

(especificamente a simulação de roturas em sistemas de distribuição e drenagem) e a modelação hidrológica (em particular previsão de caudais em bacias 

hidrográficas de grande dimensão). 

Os desempenhos de RNAs estáticas e recursivas serão comparados aos de modelos alternativos tais como máquinas de vetores de suporte,  modelos 

lineares autorregressivos e outros. Face aos resultados obtidos para cada aplicação discutir-se-ão os pontos positivos e negativos de cada modelo. 

Finalmente, enquadrar-se-á a problemática da incerteza, sempre presente em aplicações práticas, e abordar-se-ão formas de a estimar e representar. 
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