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Cientista portuguesa na 
corrida ao Nobel da Física 
A Academia sueca está a pedir propostas de investigadores na área da 
ciência de materiais. Elvira Fortunato é um dos nomes incontornáveis

Virgílio Azevedo

Várias instituições científicas 
internacionais estão a ser con-
tactadas pela Academia Real 
das Ciências da Suécia para 
proporem, até julho, nomes de 
candidatos ao Prémio Nobel 
da Física de 2020, na área dos 
materiais. Fontes ouvidas pelo 
Expresso adiantam que, nesta 
área, a eletrónica transparente 
tem vindo a destacar-se nos úl-
timos anos, havendo três nomes 
incontornáveis, responsáveis 
por inovações disruptivas que 
têm hoje grandes aplicações 
no mercado: o americano John 
Wager, o japonês Hideo Hoso-
no e a portuguesa Elvira For-
tunato, que é também pio neira 
mundial na eletrónica de papel.

Os três cientistas apresenta-
ram, aliás, uma comunicação 
conjunta em 2006 no primeiro 
simpósio mundial sobre eletró-
nica transparente, organizado 
pela Sociedade Europeia de In-
vestigação de Materiais. E Elvi-
ra Fortunato é coautora, com 
Hideo Hosono, de um artigo 
científico sobre o mesmo tema. 
Em 2010, a professora catedrá-
tica da Faculdade de Ciências 
e Tecnologia da Universidade 
Nova de Lisboa, onde dirige o 
laboratório associado i3N (Ins-
tituto de Nanoestruturas, Nano-
modelação e Nanofabricação), 
foi convidada pela Fundação 
Nobel para fazer uma palestra 
sobre eletrónica transparente 
em Estocolmo, perante uma au-
diência de investigadores de vá-
rias universidades suecas. Esta 
tecnologia é cada vez mais usa-
da nos ecrãs de todo o tipo de 
dispositivos, como telemóveis, 
tablets, monitores ou sensores. 
E já chegou aos vidros dos au-
tomóveis.

O Nobel da Física é anunci-
ado em outubro, mas a prepa-
ração do processo de seleção 
começa muito antes. Podem ser 
escolhidos um máximo de três 
nomes e de dois trabalhos de 
investigação diferentes. Numa 
primeira fase são selecio nadas 
as áreas que devem ser privile-
giadas, através de uma consulta 
a académicos de todo o mundo, 
incluindo laureados pelo Nobel. 
Depois a Academia Sueca rece-
be propostas de nomes e estes 

são analisados e discutidos por 
especialistas, sendo elaborada 
uma lista final de 15 nomeados. 
A lista nunca é anunciada publi-
camente nem comunicada aos 
nomeados e o júri pode sempre 
optar por outros cientistas.

Portugal já ganhou dois No-
bel: da Medicina, com António 
Egas Moniz (1949), e da Lite-
ratura, com José Saramago 
(1998).

Pioneira e disruptiva

“Se for atribuído o Nobel da Fí-
sica na eletrónica transparente, 
seria escandaloso Elvira For-
tunato não figurar nos dois ou 
três cientistas escolhidos, por-
que é um nome incontornável”, 
afirma ao Expresso Rogério 
Colaço, presidente do Instituto 
Superior Técnico e especialista 
na área dos materiais. E Concei-
ção Abreu e Silva, presidente da 
Sociedade Portuguesa de Física 
(SPF) e investigadora do Labo-
ratório de Instrumentação e Fí-
sica Experimental de Partículas, 
sublinha que “se John Wager e 
Hideo Hosono forem nomeados 
para o Nobel e Elvira Fortunato 
trabalhou com eles, não há ra-
zão nenhuma para não ser tam-
bém escolhida”. Até porque “a 

Academia Sueca está numa fase 
em que atribui o Nobel da Física 
a equipas e cientistas mais no-
vos associados ao trabalho de 
investigação dos mais velhos”. 
A presidente de SPF constata 
que “a eletrónica transparente 
é uma área onde há em Portugal 
uma investigação relevante a 
nível internacional”.

Fernando Santana, presi-
dente da Academia de Enge-
nharia e professor catedrático 
jubilado da Universidade Nova 
da Lisboa, salienta que “todo 
o trabalho de investigação de 
Elvira Fortunato, que é mui-
to vasto (mais de 500 artigos 
publicados), tem sido pioneiro 
e disruptivo, com grande im-
pacto no sector dos materiais 
e na comunidade científica”. O 
professor destaca “a ousadia da 
sua especulação científica e a 
coragem de partir para coisas 
muito desconhecidas”. No futu-
ro próximo, a eletrónica trans-
parente “terá um papel ainda 
mais importante na realidade 
aumentada, nas telecomunica-
ções, nos ecrãs flexíveis ou no 
uso de grandes quantidades de 
dados” (Big Data).

“Vai ter uma influência muito 
significativa nas nossas vidas, 
abrindo novas oportunidades de 
mercado, devido ao seu impacto 
industrial e tecnológico”, ante-
cipa Rogério Colaço, insistindo 
que Elvira Fortunato “é uma 
investigadora determinante 
nesta área e a sua equipa tem 
reputação mundial”.

Por enquanto, a professora 
e vice-reitora da Universidade 
Nova, que é também conselhei-
ra da Comissão Europeia, não 
quer comentar a hipótese de 
vir a figurar na short list de no-
meados para o Nobel. Em todo 
o caso, a cientista reconhece 
ser “extremamente relevante a 
importância dada no Nobel da 
Física 2020 à eletrónica trans-
parente, uma tecnologia base-
ada em materiais recomenda-
dos pelo Pacto Verde Europeu, 
porque usa óxidos metálicos 
em vez de silício, que tem um 
processo de fabrico muito polu-
ente e altamente consumidor de 
energia”. Por outro lado, diz, “é 
uma tecnologia disruptiva com 
um grande potencial de novas 
aplicações”.

sociedade@expresso.impresa.pt

Elvira Fortunato  
é atualmente vice-reitora  
da Universidade Nova  
e conselheira da Comissão 
Europeia FOTO TIAGO MIRANDA

SETE CONDIÇÕES PARA 
CONQUISTAR O PRÉMIO

Pensar em grande
  ^ O PBS, canal público de TV 

dos EUA, define as sete 
condições para ganhar o Nobel 
da Física, com base nas 
estatísticas e na história do 
prémio. A primeira é apostar 
na nova física, seja na ciência 
fundamental ou aplicada

Fazer experiências
  ^ A maioria dos laureados 

foram experimentalistas e não 
teóricos. A Teoria da 
Relatividade de Einstein, 
apesar das repetidas 
nomeações, foi sempre 
rejeitada, e o cientista acabou 
por conquistar o Nobel de 1921 
pela descoberta da Lei do 
Efeito Fotoelétrico

Escolher conselheiros
  ^ Muitos laureados foram 

orientados nas suas carreiras 
por outros Prémios Nobel

Ser homem
  ^ Em 213 premiados só há três 

mulheres: Marie Curie (1903), 
Maria Goeppert-Mayer (1963) 
e Donna Strickland (2018). Mas 
tudo é possível

Ter sorte
  ^ Tem de ser combinada  

com muito trabalho,  
mas o cientista deve estar 
aberto a descobertas 
inesperadas como a radiação 
cósmica de fundo deixada pelo 
Big Bang, que deu a Arno 
Penzias e Robert Wilson  
o Nobel da Física em 1978

Ser paciente
  ^ O mais velho laureado na 

Física, Arthur Ashkin, ganhou o 
Nobel aos 96 anos, em 2018

Estar preparado  
para o pós-Nobel

  ^ Tornar-se uma estrela pode 
afetar a carreira e a vida, em 
especial se o laureado for mais 
novo ou se antes do prémio 
tiver recebido pouco 
reconhecimento da 
comunidade científica

NÚMEROS

34
Prémios Nobel da Física 
foram partilhados entre três 
cientistas, 32 entre dois  
e 47 ganhos apenas por um

25
anos era a idade do mais  
novo laureado, Lawrence 
Bragg, que ganhou  
o prémio com o seu pai  
em 1915. O mais velho,  
Arthur Ashkin, só o recebeu  
aos 96 anos, em 2018
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Cascais vai testar 
toda a população
Na próxima semana, a Câma-
ra Municipal de Cascais vai 
disponibilizar testes seroló-
gicos gratuitos aos 200 mil 
residentes do concelho, para 
saber quantas pessoas terão 
estado em contacto com o 
vírus e desenvolveram anti-
corpos. Os resultados serão 
enviados por e-mail em 24 
horas.

PIB português  
caiu 2,4%
O produto interno bruto 
português caiu 2,4% no pri-
meiro trimestre do ano, face 
ao mesmo período de 2019, 
devido aos efeitos económi-
cos da pandemia da covid-19. 
Também a Alemanha, a 
maior economia da Europa, 
acaba de sofrer a maior con-
tração em 10 anos, no valor 
de 2,2%, durante o primeiro 
trimestre de 2020. A última 
vez que uma contração se-
melhante tinha acontecido 
foi durante a crise financeira 
de 2009.

80% das reservas 
canceladas
Quase 80% dos alojamentos 
turísticos em Portugal repor-
tam cancelamentos de reser-
vas agendadas para os meses 
de março a agosto deste ano, 
sobretudo por parte de hós-
pedes nacionais, seguidos 
dos espanhóis, franceses, ale-
mães e britânicos. A Madeira 
é a zona mais afetada.

Tráfego aéreo  
desce 94%
A NAV Portugal geriu apenas 
4018 voos em abril, o que cor-
responde a uma quebra de 
94% face ao mesmo mês do 
ano passado.

24h

Tudo o que  
o esgoto diz 
sobre nós P25

Mário Ferreira,  
perfil do novo 
senhor da TVI R20

TRAVAR O CONTÁGIO Desde março que as unidades de saúde pública de todo o país ligam a cada um dos doentes com 
covid para fazer a lista de pessoas que eles possam ter infetado. Depois, os médicos telefonam a todos esses contactos e 
isolam os que estiveram mais expostos. Missão: travar o contágio. Para se organizar, a unidade de saúde pública de Espinho 
e Gaia (na foto) forrou as paredes de um corredor com folhas de cores diferentes, uma por cada pessoa em isolamento, 
para que os médicos saibam a quem têm de ligar diariamente para saber se desenvolveu sintomas. FOTO RUI DUARTE SILVA P18

OS DETETIVES  
DA COVID-19

Liberais querem 
Mesquita  
Nunes contra 
Marcelo

Figuras ligadas ao PSD, 
CDS e Iniciativa Liberal 
já sondaram o ex-vice de 
Cristas. Candidatura a 
Belém é possibilidade P14 

Temido enviou 
regras a lares 
sem Mendes 
Godinho saber

Ministra do Trabalho 
ultrapassada pela da Saúde, 
que mandou às IPSS a  
data de reabertura que 
estava a ser negociada P16

Elvira 
Fortunato 
na corrida  
para o Nobel  
da Física P27

SONDAGEM ICS/ISCTE
PORTUGUESES 

COM MUITO MEDO 
DO REGRESSO  

À RUA
57% ACHAM  

QUE O PIOR AINDA  
ESTÁ PARA VIR
89% DIZEM SER 

ARRISCADO ANDAR 
EM TRANSPORTES 

PÚBLICOS
16% JÁ PERDERAM 

METADE OU MAIS DO 
RENDIMENTO  

P8

128 MULHERES 
E CRIANÇAS 

COLOCADAS EM 
CASAS-ABRIGO  

P22

A fria confissão  
do pai de Valentina

Sandro não se emocionou  
ao revelar que matou a filha.  
MP investiga alegados abusos P24

Praias sem 
polícias 
mas com 
semáforos  
e horários P6

“Centeno tem todas as 
condições para ser um 
grande governador”
> António Costa e o ministro das Finanças já falaram sobre a ida para o 
Banco de Portugal  > PSD contra nomeação de Mário Centeno  > Atual 
governador confessa que só comunica com as Finanças por escrito e 
elogia Siza Vieira: tem sido o mais claro no combate à crise  > ‘Rei dos 
frangos’ com lucro em crédito que comprou em saldo ao Novo Banco P4,10eE18

CARLOS COSTA, GOVERNADOR DO BANCO DE PORTUGAL

www.mantovani.pt

cgd.pt

FINANCIAMOS E PROTEGEMOS O SEU NEGÓCIO. CONTE COM A CAIXA.
CONFIANÇA MESMO À DISTÂNCIA.

Caixa Negócios


