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FICHA TÉCNICA

A situação do País, geralmente referenciada como a 

“actual crise”, teve já implicações directas para as 

universidades, designadamente orçamentais.

Apesar dos fiscalistas caracterizarem as cativações de 

verbas próprias como confi sco, o certo é que das propinas 

pagas pelos estudantes ficámos (até ver, mas sem 

esperança de recuperar) com menos um milhão de 

euros do nosso orçamento. Ou seja, silenciosamente, 

o Estado concretizou um imposto indirecto sobre as 

famílias, com toda a imoralidade que isso comporta.

Ainda assim, e se outros cortes não surgirem, a Escola 

poderá manter as suas actividades normais, embora 

com uma intensidade mais reduzida.

Começam portanto a adensar-se as preocupações 

relativas ao próximo ano e, principalmente, por duas 

razões. Por um lado, porque não é expectável que o 

actual Orçamento de Estado se mantenha e, por outro, 

porque as difi culdades das famílias poderão determinar 

uma redução de novos estudantes no ensino superior 
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e, portanto, menos verbas próprias para colmatar a 

escassez do financiamento público.

Este contexto é igualmente indiciador de uma redução 

do financiamento nacional para investigação, o que 

poderá retardar a nossa progressão para uma escola 

research oriented.

Mas será (terá de ser) na dificuldade que teremos de 

nos reinventar. Teremos de procurar fazer, no mínimo, 

o mesmo com menos. A oportunidade da designada 

crise consiste em resistir e persistir, usando uma receita 

inquestionável: manter a qualidade utilizando menos 

recursos, pela moderação de ambições excessivas, 

evitando o desperdício e, sobretudo, pelo cumprimento 

rigoroso das nossas obrigações perante a Sociedade. 

De facto, cumpre-nos corresponder responsavelmente 

aos meios com que, comparativamente com outros 

sectores, o ensino superior tem sido privilegiado e, por 

exigência cívica, saber merecer a confiança que nos é 

conferida enquanto agentes da preparação do futuro.
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Prof. Doutor Fernando Santana
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A Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova 

de Lisboa comemorou o 33.º aniversário no dia 10 de 

Novembro de 2010.

Iniciaram a Sessão Comemorativa dois apontamentos 

musicais: um pela TunaMaria, Tuna Feminina da Faculdade 

de Ciências e Tecnologia; outro pela anTUNiA – Tuna de 

Ciências e Tecnologia da UNL.

Após a apresentação do diaporama “Momentos FCT 

– 2009/10” tomaram a palavra: o Presidente da Associação 

de Estudantes da FCT, estudante Bruno Rosado; o Presidente 

da Associação de Antigos Alunos da FCT, Professor Doutor 

José Manuel Fonseca; o Director da FCT, Professor 

Doutor Fernando Santana e o Presidente do Conselho da 

Faculdade, Professor Doutor Emanuel Maranha das Neves. 

O Magnífi co Reitor, Professor Doutor Bensabat Rendas, fez 

a última intervenção.

Nesta cerimónia, pela primeira vez, foram apresentados os 

docentes, investigadores e estudantes da FCT premiados no 

decurso de 2009/10 pondo, assim, a Faculdade em destaque.

Foram eles:

O evento “A rEvolução Darwiniana”, co-promovido pelo 

Departamento de Ciências da Vida, Departamento de 

Ciências Sociais Aplicadas e Biblioteca UNL;

Empresa Y-Dreams;

Mestre Ana Baptista Esteves; 

Engenheira Cláudia Ranito;

Doutor Pedro Barquinha;

Mestre Ana Sofia Esteves, Hussein Cassamo, Joana 

Mendonça, Nuno Ferreira, Tiago Cunha Reis;

Engenheiro Daniel Silva;

Professor Doutor Carlos Chastre Rodrigues e Professor 

Doutor Válter J. G. Lúcio;

Professora Doutora Ana Cecília Roque e Professora Doutora 

Olga Iranzo;

Professora Doutora Elvira Fortunato;

Professor Doutor Hugo Gamboa;

Estudante Poggy Francesca;

Estudante Joana Almeida.

Nesta Sessão foi ainda entregue ao melhor aluno em 

Investigação Operacional 2009/10, Gianluca Campanella, 

o prémio da Associação Portuguesa de Investigação 

Operacional - APDIO FCT/UNL.

Foram ainda entregues os Prémios Escolares aos estudantes 

que se distinguiram nos vários ciclos de estudos e, também, 

o Prémio para o Melhor Aluno da Faculdade em 2009/10 a 

Bruno André de Albuquerque Brás.

Por fi m, os funcionários docentes e não docentes que 

completaram 30 anos de serviço, como reconhecimento 

do trabalho desenvolvido ao longo desses anos, receberam 

uma placa comemorativa

A cerimónia encerrou com um Porto de Honra oferecido a 

todos os convidados.

33.º ANIVERSÁRIO

PARABÉNS FCT!
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 JUBILAÇÃO 
  PROFESSOR DOUTOR
 LEÃO RODRIGUES

A Lição de Jubilação do Professor Amadeu Leão Rodrigues, 

intitulada “História Concisa das Máquinas Eléctricas. 

Ensino e Investigação”, teve lugar no dia 27 de Janeiro 

de 2010 no Grande Auditório da FCT/UNL. Seguiu-se 

o descerramento da placa que atribui o seu nome ao 

Laboratório de Energia do Departamento de Engenharia 

Electrotécnica.

A Lição foi ilustrada com a demonstração prática do 

funcionamento de alguns protótipos e algumas 

experiências sobre Forão. Foram descritas sumariamente 

in loco outras máquinas especiais, como o motor linear 

de indução e seu funcionamento, motores de passo, 

máquinas com materiais supercondutores (supermachines) 

e motores piezoeléctricos. 

 

Breve Curriculum Vitae

Amadeu Leão Rodrigues nasceu no concelho de Anadia 

em 27 de Novembro de 1939. Com a classifi cação fi nal 

de Bom com Distinção licenciou-se em 1968 em 

Engenharia Electrotécnica, no ramo de Sistemas de Energia, 

no Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de 

Lisboa. No Imperial College of Science and Technology 

da Universidade de Londres obteve, respectivamente em 

1974 e 1983, o grau de Mestre em Máquinas Eléctricas e 

Sistemas de Potência (com Distinção) e o de Doutor em 

Engenharia Electrotécnica. 

 JUBILAÇÃO
 PROFESSOR DOUTOR 
 JANEIRO BORGES

Realizou-se no dia 15 de Dezembro de 2010, no Grande 

Auditório da FCT/UNL, a Lição de Jubilação do Professor 

Janeiro Borges, sob o título “Da aerodinâmica das 

Estruturas Esbeltas”. Nesta Lição abordou-se, do ponto 

de vista da aerodinâmica, a problemática da resposta 

ao vento atmosférico das estruturas esbeltas. Destas, 

destacam-se pela sua importância, as torres e chaminés 

e as pontes suspensas ou estaiadas.

Breve Curriculum Vitae

António Rafael Janeiro Borges nasceu a 12 de Julho de 

1940, em Moura, Baixo Alentejo, 

Licenciou-se em 1963 em Engenharia Mecânica (Ramo 

de Aeronáutica) no Instituto Superior Técnico da Uni-

versidade Técnica de Lisboa. Obteve a classificação 

de Bom com Distinção. Em 1975 obteve o grau de 

Doutor em Ciências de Engenharia pela Universidade 

de Coimbra. Em 1978 obteve o título de Agregado pela 

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade 

Nova de Lisboa. Realizou provas públicas para Professor 

Catedrático de Engenharia Mecânica da UNL em 1979, 

tendo sido aprovado por unanimidade.

DESTAQUES
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O Director da FCT, da Universidade Nova de Lisboa, 

Prof. Doutor Fernando Santana, foi eleito Presidente da 

Academia de Engenharia para o triénio 2010 – 2013. 

Fernando Santana, eleito a 14 de Junho, sucede ao 

Prof. Doutor Carlos Salema, que presidiu aquele 

organismo entre 2007 e 2010. 

A cerimónia de tomada de posse decorreu no Centro 

Cultural de Belém, a 16 de Novembro de 2010.

A Faculdade de Ciências e Tecnologia organizou um 

ciclo de conferências sobre “Política e Cidadania” e teve 

a honra de contar com a presença do ex-Presidente da 

República, Dr. Mário Soares, como primeiro orador convidado. 

Dissertou sobre a “A República Moderna e o Futuro”, 

tendo feito uma retrospectiva desde o inicio da 1ª República 

até aos dias de hoje. 

Seguiu-se um momento de debate.

FCT - Ciclo de Conferências 

Política e Cidadania

Director da Faculdade de 
Ciências e Tecnologia da UNL, 
toma posse como Presidente 
da Academia de Engenharia

P-05DESTAQUES
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O Plano de Luz e Arte Contemporânea do Campus – PLAC – é 

uma iniciativa que visa contribuir para a progressiva renovação 

artística dos espaços exteriores do campus valorizando a sua 

presença, o seu impacto e a sua função no território.

O PLAC propõe uma actividade de teor artístico, no âm-

bito da requalifi cação urbana. Subjaz à iniciativa uma 

ideia de arte pública enquanto modalidade de criatividade 

disponível para valorizar a experiência do lugar, integrando 

os valores do efémero e do processual, como do 

permanente e comunicacional. Esta arte pública valoriza 

a experiência do “espectador-fruidor-utente”, convidado 

a experimentar formas inovadoras de habitar o espaço, 

nomeadamente através das tecnologias de iluminação.

Este projecto tem como objectivo requalifi car o espaço 

público do campus, através da arte e da tecnologia e de 

forma sustentável, para que venha a ser uma referência 

ambiental a nível regional e a nível dos campi univer-

sitários em Portugal.

Este é, especifi camente, um trabalho de arte, luz e design 

urbano e de pensamento urbanístico que se estabelece 

em comunicação efectiva entre a comunidade do campus 

e o tecido envolvente tirando partido do investimento 

recente nas infraestruturas (metro, ciclovias, etc).

O CAMPUS COMO LUGAR

O CAMPUS COMO ESPAÇO

O CAMPUS COMO EXPERIÊNCIA

PLAC - Da Ideia ao Plano

Premissas

IDEIA

Requalifi car o espaço do campus através da arte urbana

ORIENTAÇÃO

Trabalho em progresso centrado na “arte da luz” e “arte pública”

OBJECTIVOS

Contributo para a qualidade experiencial e visibilidade 

comunicacional do campus

A FCT recebeu cerca de 7500 alunos provenientes de 

102 escolas secundárias a nível nacional.

A EXPO FCT tem como principal objectivo proporcionar 

aos alunos do 9.º ao 12.º anos do Ensino Secundário 

um contacto com a realidade universitária, nas vertentes 

de Ensino, Investigação, Inovação e Tecnologia, 

através dos trabalhos desenvolvidos nos diversos 

Departamentos e Centros de Investigação. 

Alunos e professores tiveram oportunidade de visitar 

os Departamentos e os Laboratórios participando 

activamente em várias experiências e demonstrações 

científicas e tecnológicas. 

Realizaram-se exposições, a cargo de empresas, com 

algumas das últimas novidades tecnológicas, tais como 

veículos híbridos, micro-geração eólica e fotovoltaica.

Os alunos visitantes tiveram ainda a oportunidade de 

observar a vida académica na sua vertente mais 

lúdica com a actuação de tunas, de grupos de Dança e de 

Teatro e com um concerto ao vivo. Os visitantes puderam 

deste modo perspectivar a realidade académica de 

uma grande Faculdade, com forte espírito de Escola e 

bem integrada na sociedade.

EXPO FCT 2010
Uma mostra de Ciência, Tecnologia e Inovação
Laboratórios abertos, experiências ao vivo
e muita inovação tecnológica no Campus de Caparica

16 de Abril de 2010

PLAC
ARTE E LUZ 
NO CAMPUS DE CAPARICA
Arte Pública
Uma experiência única 
num Campus Universitário
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Além das actividades de investigação no domínio da 

intersecção Arte e Ciência, onde foi pioneira em Portugal 

e onde tem tido uma grande internacionalização, a 

VICARTE é actualmente responsável por acolher nos 

seus laboratórios um mestrado inovador, Master of 

Glass Art and Science. O mestrado teve início em 1 de 

Outubro de 2009 e conta já com um corpo de 

estudantes de vários países, nomeadamente, Portugal, 

França, Finlândia, Holanda, Canadá e Japão. Tal como 

a própria Unidade, o mestrado resultou também de 

uma parceria entre a Universidade Nova de Lisboa e a 

Universidade de Lisboa. A VICARTE montou um estúdio 

para trabalho com vidro soprado e outras técnicas de 

execução de objectos de arte em vidro.

A internacionalização tem estado sempre presente 

nesta Unidade, quer no desenvolvimento da sua 

investigação, quer no apoio ao mestrado, e conta com 

a colaboração de uma equipa internacional notável.

A VICARTE, em colaboração com o Departamento de 

Conservação e Restauro e o Instituto Tecnológico e 

Nuclear, iniciou em Portugal os primeiros estudos em 

arqueometria do vidro e sobre materiais e técnicas 

utilizados na produção de vitrais em Portugal.

Esta Unidade de Investigação tem desenvolvido vidros 

com propriedades ópticas especiais, com interesse 

para aplicação em arte contemporânea, nomeadamente, 

vidros luminescentes sob a acção da luz ultravioleta 

e um processo inovador na preparação de vidro rubi 

de ouro.

A VICARTE, em colaboração com o Departamento de 

Conservação e Restauro, organizou em 2005 um 

encontro com o t í tulo “Glass Science in Art and 

Conservation” que reuniu especialistas de museus de 

todo o mundo, nomeadamente, do Metropolitan 

Museum of Art, do Victoria and Albert Museum e 

do Corning Museum of Glass. Participou, em 2008, 

em Valência, na organização do 2.º Encontro sobre o 

mesmo tema. Em 2009 acolheu em Portugal o encontro 

anual do ICOM Glass e foi convidada para organizar a 

reunião Corpus Vitraerum em 2011.
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Por iniciativa do Prof. Doutor Fernando Santana, Director 

da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade 

Nova de Lisboa, foram inauguradas, no Campus de 

Caparica as novas instalações da Unidade de Investigação 

Vidro e Cerâmica para as Artes.  Além do Prof. Doutor Luís 

Jorge Gonçalves, Director da Faculdade de Belas-Artes, e do 

Prof. Doutor Emanuel Maranha das Neves, Presidente 

do Conselho da FCT/UNL, estiveram presentes o Arqui-

tecto Luís Pinho Lopes, em representação do Secretário 

de Estado da Cultura, e o Prof. Doutor João Sentieiro, 

Presidente da Fundação para a Ciência e a Tecnologia. 

Numerosas individualidades, de várias instituições 

públicas e privadas, empresários, colaboradores da 

Marinha Grande, investigadores, curadores de museus 

e colegas das duas Faculdades, integraram um grupo 

de mais de 80 visitantes. Aproveitou-se esta oportuni-

dade para se fazer também uma visita aos laboratórios 

e ateliers do Núcleo do Departamento de Conservação 

e Restauro. 

A VICARTE (www.vicarte.org) é um centro multidisciplinar de 

investigação científi ca e tecnológica do vidro e da cerâmica 

com aplicações no âmbito artístico, reunindo especialistas 

em Artes Plásticas, Ciências Exactas, Tecnologia, História, 

Arqueologia e Conservação e Restauro. A VICARTE tem a 

participação da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade 

de Lisboa, através das respectivas Faculdade de Ciências 

e Tecnologia e Faculdade de Belas-Artes. Esta Unidade 

colabora com o Departamento de Conservação e Restauro 

da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova 

de Lisboa e com o Instituto Tecnológico e Nuclear

Unidade de Investigação  
Vidro e Cerâmica para as Artes

EntreTanto 10      Junho 2011
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No âmbito das actividades do American Corner da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade 

Nova de Lisboa e da parceria com a Embaixada dos 

Estados Unidos da América em Lisboa, o astronauta 

Scott Parazynski proferiu uma conferência, no Grande 

Auditório da FCT/UNL, no passado dia 14 de Março.

Scott Parazynski é médico e astronauta veterano 

norte-americano, com cinco missões no espaço e 

sete “space walks”, num total de 1019 horas no espaço 

(equivalente a seis semanas) e 20 horas em actividades 

extra-veiculares. Astronauta da NASA desde Março de 

1992, Scott Parazynski (1961) fez a primeira das cinco 

viagens ao espaço em Novembro de 1994, na nave 

Atlantis. Três anos depois voltou ao espaço na missão 

STS-86 da Atlantis. Em 1998 integrou a missão STS-95 

da Discovery. Em 2001, a sua quarta missão foi a bordo 

da nave espacial Endeavour, que o levou pela primeira 

vez à Estação Espacial Internacional, na qual realizou 

dois passeios espaciais para instalar antenas de UHF e 

braços robóticos de última geração. A última missão 

teve lugar em Outubro de 2007, a bordo da Discovery, 

tendo a seu cargo a tarefa de consertar um conjunto 

de painéis solares danificados na Estação Espacial 

Internacional (ISS). Os seus gostos pessoais passam 

pela escalada, montanhismo, voo, mergulho e ski. Em 

2009 foi o primeiro astronauta a escalar o Evereste.

No dia 15 de Março de 2011 a Faculdade de Ciências e 

Tecnologia recebeu uma delegação da qual faziam parte 

nove Reitores e Vice-Reitores de universidades e institu-

tos superiores públicos de várias regiões de Angola.

Os membros da delegação foram recebidos pelo Reitor 

da Universidade Nova de Lisboa e pelo Director da FCT 

e apresentados aos Presidentes dos 14 Departamentos 

da Faculdade. 

Os Reitores e Vice-Reitores angolanos visitaram os 

diversos sectores departamentais onde tomaram 

contacto com as áreas científicas, de ensino e de 

investigação desenvolvidos em cada um deles.

Na despedida, os membros da delegação angolana 

sublinharam ter f icado bem impressionados com 

a dimensão e qualidade das infraestruturas da FCT e 

com a diversidade de áreas científicas presentes, 

tendo sido identificado um verdadeiro potencial para 

o desenvolvimento de futuras colaborações entre a 

Faculdade de Ciências e Tecnologia e as diversas 

instituições de ensino angolanas ali representadas.

SCOTT PARAZYNSKI:
CONVERSA COM 
UM ASTRONAUTA  
ODISSEIA NO ESPAÇO DA FCT

REITORES DE ANGOLA 
VISITAM A FCT
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No passado dia 28 de Fevereiro o Presidente da 

República Portuguesa, Professor Doutor Aníbal Cavaco 

Silva, inaugurou o primeiro Laboratório de Nanofabricação 

em Portugal. Este Laboratório é resultado de uma bolsa 

de investigação avançada concedida pelo Conselho 

Europeu de Investigação (European Research Council-ERC) 

à Professora Doutora Elvira Fortunato.

Este Laboratório irá propiciar avanços enormes no domínio 

das Nanotecnologias,  potenciando as propriedades dos 

materiais à nanoescala, e desenvolvendo novos materiais 

e produtos, incluindo dispositivos electrónicos à nanoescala. 

Neste momento, a FCT/UNL é a primeira e única 

universidade portuguesa dotada com esta tecnologia 

de nanofabricação, totalmente conseguida através de 

verbas competitivas (não governamentais).

A equipa de investigação responsável por este acto, 

liderada pelo Professor Doutor Rodrigo Martins, tem 

vindo a concretizar nos últimos anos uma aposta muito 

forte na área da electrónica transparente e electrónica 

de papel, o que tem valido à equipa um enorme 

reconhecimento internacional, que tem conduzido a 

relevantes projectos de investigação naquelas áreas, 

nomeadamente com a indústria. A visita foi acompanhada 

por uma demonstração prática da assinatura do 

Sr. Presidente da República numa fibra de celulose 

(papel) à nanoescala.

INAUGURAÇÃO
DO LABORATÓRIO 
DE NANOFABRICAÇÃO 
DA FCT/UNL

EntreTanto 10      Junho 2011
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Os dois investigadores da FCT do Departa-

mento de Ciências da Vida, Paula Gonçalves 

e José Paulo Sampaio, começaram por 

desenvolver um novo método para isolar da 

natureza estas leveduras, o que conduziu à 

descoberta em Portugal de uma população 

de uma espécie até agora apenas encon-

trada no Japão. Quando compararam 

as características dos isolados portugueses 

com os japoneses, os investigadores aperce-

beram-se de uma diferença genética nunca 

antes vista em indivíduos da mesma espécie. 

Esta diferença diz respeito à capacidade da 

levedura conseguir “comer” galactose, um 

açúcar comum em frutas e vegetais. 

Enquanto a população japonesa é incapaz 

de assimilar este açúcar e, no seu genoma, 

os seis genes necessários para esta função 

estão completamente “destruídos”, a 

população portuguesa da mesma espécie 

possui todos os genes intactos e é per-

feitamente capaz de utilizar a galactose. 

Em colaboração com investigadores 

americanos, seguiu-se a caracterização 

do genoma completo de todos os indivíduos 

da espécie o que demonstrou, sem margem 

para dúvidas, que se tratava de uma variação 

dentro da espécie e que a selecção natural 

pode favorecer em alternativa as duas 

versões, dependendo das condições do meio 

ambiente. A grande novidade deste caso 

reside no facto de envolver a selecção em 

simultâneo de seis genes localizados em 

cromossomas diferentes, permitindo in-

ferir que a selecção natural opera de forma 

mais poderosa e mais complexa do que 

até aqui se assumia. Espera-se que esta 

descoberta possa abrir caminho para 

perceber melhor as variações genéticas 

e capacidade de adaptação de agentes 

patogénicos para o Homem, tais como 

os agentes causadores da malária ou da 

doença do sono, podendo assim contribuir 

para o combate a estas doenças.

NA SUA LOJA ABREU | ABREU DIRECTO Telef.: 707 20 1840 | Web: www.abreu.pt

SEGURANÇA E COMPETÊNCIA

Inclui: avião + hotel + taxas de aeroporto, segurança e combustível (€ 119) + Seguro Multiviagens. Inclui: avião + cruzeiro + hotel em circuito + taxas de aeroporto (€ 79) + taxas portuárias (€ 120) + Seguro Multiviagens.
Inclui: avião + cruzeiro + hotel em circuito + taxas de aeroporto, segurança e combustível (€ 87) + Taxas portuárias (€ 120) 
+ Seguro Multiviagens.

PARTIDAS
de LISBOA, PORTO ou FARO
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7 noites | APA 
               + 5 refeições
Hotéis de 5 estrelas

PARTIDAS
de LISBOA, PORTO ou FARO a 29 Mai. 
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+ 5 Jun. + 3, 17, 31 Jul. + 2 Out.’11

9 noites 
Hotel de 4 estrelas | APA
Costa Concórdia | Pensão Completa
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Dois investigadores da Universidade 

Nova de L isboa,  em conjunto com 

investigadores americanos, descobriram 

numa levedura semelhante à vulgar 

levedura de padeiro, um novo e complexo 

tipo de variação genética. Esta descoberta, 

publicada na revista Nature, poderá 

ajudar a explicar por que razão algumas 

espécies mantêm níveis elevados de 

diversidade genética entre indivíduos, 

o que pode contribuir para uma adaptação 

mais rápida a novas situações ambientais.

De um modo geral, os organismos que 

pertencem à mesma espécie têm um 

património genético idêntico. Isto acon-

tece porque a selecção natural favorece 

normalmente uma única versão de cada 

gene. Porém, nalguns casos, pode acon-

tecer que versões radicalmente diferentes 

de um dado gene sejam mantidas por 

ambas poderem ser vantajosas. Nestes 

casos, não existe uma única versão óptima 

do gene, mas sim duas versões alternativas 

que são seleccionadas em duas populações 

diferentes da mesma espécie. Um exemplo 

emblemático é o caso do gene que codifi ca 

um importante componente da hemoglobina 

humana: em populações afectadas pela 

malária é seleccionada uma versão diferente 

do gene que confere resistência ao parasita 

da malária, embora possa causar também 

uma forma de anemia.

Viva a diferença! 
Descobrindo novas facetas da evolução
150 anos depois de Darwin
EQUIPA DE INVESTIGADORES DA FCT
REVELA UM NOVO PROCESSO EVOLUTIVO

Paula Gonçalves e José Paulo Sampaio
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Qual a importância da detecção do PETN?

A detecção de compostos explosivos é importante do 

ponto de vista de segurança internacional, por todas as 

razões que sabemos e, cada vez mais, os aeroportos 

ou os sistemas de detecção de segurança têm de ter 

mecanismos com elevada capacidade de detecção ca-

pazes de detectar quantidades cada vez mais pequenas 

ou imperceptíveis de substâncias explosivas. Acresce 

ainda que os sistemas de detecção devem conseguir 

distinguir o que é explosivo do que não é explosivo.

Cada composto molecular tem uma característica 

própria relacionada com sua constituição química. 

Se utilizarmos técnicas que nos permitam “olhar” para 

estes compostos, os resultados podem ser vistos como 

“impressões digitais” de cada composto. No nosso caso 

recorremos à interacção das moléculas em estudo 

com um feixe de electrões de baixa energia com o 

intuito de identifi car e estudar os produtos de degradação. 

Porquê electrões? Porque estes estão na base 

do desencadear de diversas reacções químicas e os 

compostos dito explosivos, como o PETN, o RDX e 

o TNT, são extremamente instáveis na presença de 

electrões de baixa energia, dando origem a fragmentos 

resultantes de captura electrónica dissociativa.

A captura electrónica ocorre dado que a molécula 

”captura” o electrão adicional incidente e dissocia-se. 

Portanto, cada fragmento que é obtido, é obtido em 

função da energia destes electrões incidentes. A quebra 

das ligações químicas destas moléculas a energias 

praticamente de 0 e V, como é o caso do PETN e os 

outros explosivos, significa que electrões de energia 

praticamente nula são suficientes para desencadear 

a ruptura da molécula. Sabemos experimentalmente 

que quando se dá a ruptura destes compostos 

moleculares há uma grande libertação de energia 

dando origem a explosão.
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químico, cyclonite), PETN (Pentaerythritol tetranitrate) 

e SEMTEX (composto de RDX e PETN).

O estudo da interacção de electrões com compostos 

moleculares permite obter informações únicas dos 

seus padrões de fragmentação e, desta forma, estes 

podem ser utilizados como mecanismos de identifi cação 

ou mesmo “impressões digitais” exclusivas de cada 

composto. Dada a sensibilidade da técnica utilizada 

(captura electrónica dissociativa), mesmo quantidades 

muito pequenas podem ser detectadas (< 1ppm).

A equipa de investigação do CEFITEC da UNL inclui 

os Professores Limão-Vieira e Yuri Nunes que, 

durante a estada em Innsbruck, em Outubro de 

2009, participaram activamente como responsáveis 

portugueses na elaboração e interpretação dos 

resultados obtidos em Innsbruck nos processos de 

captura electrónica dissociativa em PETN. Deste 

trabalho em conjunto resultou um documento que 

foi publicado na prestigiada revista científica de 

circulação internacional do American Institute of 

Physics, Journal of Chemical Physics.

Desde 2001 que, das diversas actividades de colaboração 

científi ca lideradas pelo Professor Paulo Limão-Vieira 

(CEFITEC, Departamento de Física, FCT/UNL) e pelo 

Professor Paul Scheier (Institute für Ionenphysik und 

Angewndte Physik, Universidade de Innsbruk, Áustria) do 

estudo da caracterização de diversos alvos moleculares, 

tem resultado um conjunto signifi cativo de publicações, 

orientação conjunta de estudantes de doutoramento, 

participação e cooperação em projectos de I&D, entre 

muitas outras actividades. 

Os estudos têm abrangido um grupo significativo 

de alvos moleculares, cujos interesses vão desde 

compostos de relevância atmosférica (aquecimento 

global e depleção da camada de ozono), passando 

pelos biológicos e, muito recentemente, pelos 

compostos explosivos. 

Num contracto estabelecido com os ministérios da 

Defesa britânico e austríaco e a Universidade de 

Innsbruck foram efectuados recentemente estudos 

em vários compostos utilizados para explosivos, tais 

como RDX (Royal Demolition Explosive ou pelo nome 

Como detectar 
o explosivo PETN

 Paulo Limão-Vieira e Yuri Nunes
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Houve algum factor de ligação com a vossa descoberta 

e o terrorista da Al Qaeda que tentou explodir 

o PETN no voo do avião comercial americano da 

Northwest Airlines?

Obviamente não há nenhuma relação entre estes factos, 

mesmo porque o artigo produzido por nós não estava 

disponível para a comunidade científica internacional, 

nem para o público. O que é curioso salientar é que no 

meio disto tudo houve uma coincidência pelo facto de 

nós termos estado em Innsbruk a trabalhar neste artigo 

e, desta forma, interpretar e compreender os mecanis-

mos de fragmentação dessa molécula. Quando muito, 

o nosso artigo poderá auxiliar no desenvolvimento de 

uma técnica bastante efi caz de rastrear essas moléculas, 

evitando que indivíduos a tragam na sua roupa interior 

para tentar fazer explodir um avião como aconteceu 

em Dezembro de 2009.

Então quer dizer que estes terroristas conhecem bem 

estes compostos químicos?

Sim, o PETN é o mesmo composto que pertence à 

família das nitroglicerinas sendo um dos mais 

poderosos explosivos conhecidos. Este composto pode 

ser armazenado durante longos períodos de tempo 

e tem sido utilizado como composto principal em 

de tonadores ,  em g ranadas ,  em bombas ,  em 

minas  de  chão, para munições, entre muitas 

outras apl icações militares. É quimicamente estável 

e de relativa facilidade de manuseamento. Por essa 

razão o indivíduo transportou-o dissimuladamente na 

sua roupa interior sem problemas. Felizmente não 

conseguiu desencadear o processo da explosão, apesar 

de ter tentado incendiar o banco onde havia viajado. 

Se as chamas tivessem chegado ao composto era o 

sufi ciente para desencadear uma violenta explosão. 

Câmara 
de vácuo

Analisador do 
tipo quadrupolo

Bobinas de 
Helmholtz

Sistema
de suporte
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Qual a razão da possível utilização desta técnica 

em aeroportos?

Pensou-se utilizar este tipo de detecção em aeroportos 

porque permite, por um lado, detectar quantidades 

muito diminutas do explosivo – que nos permite saber 

que há um composto – e, por outro lado, em função do 

padrão da fragmentação pode-nos ajudar a identificar 

se é o composto A ou o composto B.

O estudo foi iniciado a pedido dos britânicos aos aus-

tríacos ou já tinham começado este estudo antes?

O Governo britânico, sabendo da actividade de muitos 

anos deste grupo austríaco neste tipo de compostos 

moleculares, tinha pedido um estudo para se poder 

perceber por que razão este tipo de compostos é tão 

explosivo. A actividade científica deste grupo austríaco 

com quem temos colaborado não se limita apenas a 

compostos explosivos. Tudo o que seja de relevância 

atmosférica e biológica pode ser estudado.

Mas no fundo o que é que vos levou a escrever este 

artigo sobre PETN?

O estudo do PETN vem na sequência do artigo que 

escrevi sobre o RDX. Foi uma mera coincidência, uma 

vez que nós já tínhamos iniciado a colaboração na 

escrita de artigos de material explosivo, este era o que 

se seguia na lista.

Alguma curiosidade que tenha acontecido durante 

este estudo?

Sabendo a natureza dos compostos a analisar, se é 

explosivo ou se é cancerígeno, há sempre um cuidado 

extremo no ponto de vista de manuseamento e inserção 

no sistema de alto-vácuo. Em especial com os explosivos, 

cujo manuseamento é delicado, felizmente nunca houve 

problemas, asseguramos sempre os protocolos de se-

gurança e as quantidades experimentais são reduzidas. 

Temos que seguir os regulamentos internos de segurança 

e, no caso de algum imprevisto, os austríacos estão 

muito bem preparados e sabem como devem proceder. 

Refi ra-se que estas medidas experimentais, quando não 

são realizadas por nós próprios, não são efectuadas por 

um aluno de doutoramento qualquer. Os estudantes 

envolvidos têm uma formação adequada antes do início 

das suas actividades. 
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Esquema do monocromador de electrões

Dispositivo experimental com identificação dos componentes principais
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A equipa do GEOTPU do Departamento de Engenharia 

Civil da FCT/UNL tem, no seu trabalho de investigação 

e de colaboração com a sociedade civil, aplicado um 

processo de planeamento no qual a sustentabilidade 

assume papel preponderante.

A articulação nas acções de planeamento dos princípios 

de sustentabilidade com o quadro legal aplicável tem 

permitido alcançar resultados bastante positivos.

Por se tratar de uma área de investigação cujo objecto é o 

território e as actividades desenvolvidas pelo homem, 

a avaliação dos resultados ocorre na fase de imple-

mentação e de monitorização, daí que o recurso a um 

conjunto de indicadores de sustentabilidade urbana 

acompanhe todo o desenrolar do processo operativo 

de planeamento, reforçando a sua eficácia.

Neste contexto, o grupo participa actualmente no 

desenvolvimento de projectos de planeamento 

suportados por protocolos estabelecidos com os 

municípios de Cascais, Oeiras e Seixal onde, em 

conjunto com os técnicos das autarquias, desenvolvem 

acções sobre o território com particular relevo em 

áreas sensíveis em termos sociais e ambientais.

Os projectos em curso tendem a garantir que as acções 

sobre o território encerrem em si um conjunto de factores 

e critérios de sustentabilidade de modo a que se 

tornem numa mais-valia para as populações, para a 

sua qualidade de vida e das gerações futuras.

O GEOTPU participa ainda, neste momento, num projecto 

internacional com parceria pública e privada, no desenvolvi-

mento de três novas áreas urbanas sustentáveis para a zona 

do Cacuaco em Angola. Sendo uma realidade bastante 

diferente da europeia e americana, foram agregadas 

componentes de estudo que normalmente não são tidas 

nos processos de planeamento, como é a área da educação, 

saúde, agricultura, agro-industrial, justiça, segurança, 

energias alternativas, resíduos, trabalho, entre outros.

Recentemente o GEOTPU passou a integrar a equipa do 

projecto internacional TASK 41 da IEA.
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As cidades e as metrópoles são a imagem do processo 

civilizacional do Homem.

A exploração de recursos naturais e a procura de uma 

qualidade de vida para as populações têm resultado na 

perda da qualidade urbana das cidades, contribuindo para 

a insustentabilidade do modelo de desenvolvimento 

seguido.

Hoje, mais de 50% da população mundial vive em 

áreas urbanas, tentando alcançar segurança e conforto, 

contribuindo de modo não premeditado para a insus-

tentabilidade dessas áreas urbanas. 

O crescimento demográfico projectado a nível mun-

dial irá induzir uma densificação urbana e a um 

agravar dos problemas. Esta concentração urbana 

e os processos de zonamento hoje adoptados para 

o planeamento das cidades têm permitido que seja 

o sector produtivo e económico que imponha as 

“Look at the world around you. It may seem like an immovable 
implacable place. It is not. With the slightest push – in just the right 
place – it can be tipped.” (Malcolm Gladwell, in The Tipping Point) 

suas dinâmicas em prejuízo das componentes social 

e ambiental. Em consequência temos hoje uma 

insustentável mobilidade pendular casa/trabalho e 

uma ocupação de áreas naturais essenciais à biodi-

versidade, a par com o consumo não ponderado de 

recursos naturais não renováveis.

Neste contexto, mostra-se inquestionável a necessidade 

de serem introduzidas componentes de sustentabilidade 

nos processos de planeamento urbano.

Por outro lado, a impossibilidade de um contínuo 

alastramento das áreas urbanas sobre o território 

natural impõe que se opte preferencialmente por 

requalificar e regenerar as áreas urbanas existentes.

Para tal, a adopção de um processo operativo robusto, 

mas de fácil aplicação em todas as acções de planeamento 

de modo a garantir a sustentabilidade das intervenções no 

território, é importante.

SUSTENTABILIDADE 
DAS ÁREAS URBANAS

Miguel Amado



A REQUIMTE (www.requimte.pt), REde de QUIMica e 

TEcnologia, é um Laboratório Associado para a Química 

Verde que associa o Centro de Química Fina e Biotecno-

logia (CQFB), da FCT/UNL, ao Centro de Química da 

Universidade do Porto (CEQUP). Os 270 membros 

doutorados da REQUIMTE incluem docentes e investigadores 

das áreas cientí f icas da Química, Bioquímica, 

Engenharia Química e Biotecnologia, Química-Física 

Líquidos iónicos intrinsecamente fotocrómicos ou 

electrocrómicos foram preparados pela primeira vez  

e descritos em duas comunicações, Chem. Commun. 

2009, 41, 6204-6206, Chem. Commun. 2011, 47, 2300-2302. 

Foram também preparados líquidos iónicos cujas 

propriedades magnéticas podem ser modificadas 

electroquimicamente (Pedido Provisório de Patente de 

Invenção Portuguesa 20101000067779 “LíQUIDOS 

IÓNICOS ELECTROCRÓMICOS”, 2010, em colaboração 

com a YDreams). Estes novos materiais têm apli-

cação na construção de dispositivos cromogénicos de 

diversos tipos.

e Química Teórica, Química Farmacêutica, Ciências e 

Tecnologias dos Alimentos, todos desenvolvendo o 

seu trabalho de Investigação na área da “Química 

Sustentável”. Dentre esses membros doutorados, 

conta com 65 Investigadores Auxiliares, vinculados 

à própria REQUIMTE ou ao Programa Ciência. Conta 

ainda com a colaboração de 11 técnicos superiores 

para as áreas laboratoriais e administrativa.
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O Laboratório Associado 
da REQUIMTE

Destaques da Investigação 
no CQFB/REQUIMTE
Área de Química
Líquidos Iónicos Cromogénicos: 
Fotocrómicos, Magnéticos
e Electrocrómicos

O Departamento de Química (DQ) constitui uma unidade 

de ensino e de investigação da Faculdade de Ciências e 

Tecnologia (FCT) da Universidade Nova de Lisboa (UNL), 

vocacionada para a qualidade do ensino, o progresso da 

investigação e a prestação de serviços especializados à 

comunidade nas áreas fundamentais da Química, 

Engenharia Química e Bioquímica e Biofísica. 

O DQ, criado em 1981, tem reconhecida implementação 

no mercado de ensino e de trabalho, em particular devido 

à então novidade e especificidade introduzida pela 

Licenciatura em Química Aplicada, com a qual se iniciou o 

ensino da Química na Faculdade.

O Departamento integra três Secções Científi cas: Química, 

Engenharia Química e Bioquímica e Bioquímica e Biofísica 

e um Centro de Investigação - Centro de Química Fina e 

Biotecnologia (CQFB) da FCT/UNL - cabendo-lhe o papel 

de promover e harmonizar a investigação interdisciplinar 

no âmbito do Departamento. Este Centro de Investigação 

pertence ao Laboratório Associado REQUIMTE. Neste 

momento o DQ conta com 49 docentes de carreira, sendo 

5 Professores Catedráticos, 10 Professores Associados e 

35 Professores Auxiliares. Conta ainda com a colaboração 

de 5 Professores Catedráticos Aposentados e de vários 

Investigadores. A nível de pessoal não docente, o DQ 

conta com a colaboração de Funcionários Administrativos, 

Técnicos, e Auxiliares Técnicos.

A oferta educativa do DQ é vasta, tanto ao nível 

do 1º ciclo (Licenciaturas em Química Aplicada e 

Bioquímica), como do 2º ciclo (Mestrado Integrado 

em Engenharia Química e Bioquímica; Mestrados 

em Biotecnologia, Bioquímica Estrutural e Funcional, 

Bioorgânica, Ciências Gastronómicas - em colaboração 

com o Instituto Superior de Agronomia, e Mestrado 

em Engenharia para a Sustentabilidade - em colaboração 

com  o Departamento de Ciências e Engenharia do 

Ambiente e o Departamento de Ciências dos Materiais). 

Ao nível de doutoramento (3º ciclo) o DQ  oferece vários 

Programas Doutorais, nomeadamente em Química 

Sustentável  (colaboração com a Universidade do 

Porto) e em Bioengenharia (integrado no Programa 

MIT - Portugal). O DQ é também responsável por 

Programas Doutorais em Bioquímica, Química, e En-

genharia Química e Bioquímica, e é co-responsável 

com o Departamento de Ciências da Vida pelo Programa 

Doutoral em Biotecnologia.

O DQ dispõe de um Laboratório de Análises vocacionado 

para a prestação de serviços analíticos nas áreas da 

análise de elementos em diferentes matrizes, 

cromatografi a, espectrometria de massa, ressonância 

magnética nuclear (no âmbito da Rede Nacional de RMN), 

porosimetria, cristalografi a de raios-X, raios-X de pós e 

calorimetria de varrimento diferencial.

O Departamento
de Química
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As nanopartículas de óxido de ferro (MNPs) representam 

plataformas interessantes para aplicações biotecnológicas e 

biomédicas, nomeadamente como agentes de contraste 

para resonância magnética, veículos de transporte 

de fármacos, agentes para tratamento de cancro por 

hipertermia, e suportes para detecção e separação de 

moléculas biológicas. O grupo de Engenharia Biomolecular 

no Laboratório Associado REQUIMTE tem explorado o 

desenvolvimento de nanoestruturas magnéticas com 

maior biocompatibilidade (Journal of Molecular 

Recognition (2010), 23, 536-542), devido ao seu 

revestimento com polímeros biológicos (Biotechnology 

Advances (2011), 29, 142-155). As nanoestruturas 

magnéticas foram também estudadas como suportes 

para processos de bioseparação por “fi shing” magnético, 

dado que os seus custos de produção são muito 

Apoio financeiro à Investigação:

FCT-MCTES através dos contratos PTDC/

BIO/65383/2006, PTDC/EBB-BIO/098961/2008 e 

PTDC/EBB-BIO/102163/2008;

British Council e Conselho de Reitores das Universidades 

Portuguesas através de Acção Integrada Luso-Britânica 

B29/07 and B37/08;

Prémio Santander Totta/Universidade Nova de Lisboa 

2010 em Ciências Exactas e Engenharias.

Colaborações científicas:

BioInorganic Chemistry and Peptide Design Group, Instituto 

de Tecnologia Química e Biológica/UNL, Portugal;

BioEngineering Research Group, Instituto Superior 

Técnico, Portugal;

Medical Research Council - Human Nutrition Research, 

Cambridge, Reino Unido;

Institute of Biotechnology, University of Cambridge, 

Cambridge, Reino Unido.

inferiores aos dos suportes de separação convencionais. 

Os anticorpos foram seleccionados como moléculas alvo 

pois são uma classe de produtos biofarmacêuticos para os 

quais cerca de 60% dos custos totais de produção se 

devem aos passos de purifi cação. Como prova de conceito, 

a superfície das partículas foi modifi cada com receptores 

biológicos e sintéticos com afi nidade para anticorpos. 

Os suportes magnéticos de afinidade apresentaram 

resultados surpreendentes, conseguindo recuperar até seis 

vezes mais anticorpo do que os suportes cromatográfi cos 

tradicionalmente utilizados em bioseparação (Journal of 

Molecular Recognition (2010), 23, 462-471). Neste mo-

mento, o grupo de Engenharia Biomolecular do Laboratório 

Associado REQUIMTE continua a investigar activamente as 

variadas aplicações de MNPs revestidas com biopolímeros 

e decoradas com diferentes receptores de afinidade. 

Área de Engenharia Química e Bioquímica  
A Sinergia entre Magnetismo e Afinidade

 Junho 2011      EntreTanto 10 

INSIDE
DEPARTAMENTOS

Aplicações da microespectroscopia de fl uorescência para 

o estudo da iluminura medieval, pintura impressionista, 

têxteis milenares e pintura mural. Técnica desenvolvida 

e publicada por investigadores do CQFB/REQUIMTE. 

Um artigo de revisão dos mesmos autores acabou de sair 

na prestigiada revista Accounts of Chemical Research 

(M. J. Melo, A. Claro, “Bright Light: Microspectrofl uorimetry 

for the Characterization of Lake Pigments and Dyes in 

Works of Art”, 2010, 43, 857-866.). Esta investigação foi 

desenvolvida no âmbito dos projectos sobre o estudo 

da cor na iluminura medieval portuguesa e dos corantes 

históricos, fi nanciados pela FCT-MCTES.

Técnicas avançadas para a 
conservação das obras de arte
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Módulos de agregação

Usando a Cristalografi a de Raios-X, e em colaboração com 

a Faculdade de Medicina Veterinária, foram caracterizados 

vários módulos, individualizados ou em complexo, 

deste enorme sistema (da ordem dos megaDalton). 

A caracterização estrutural da interacção coesina-doquerina 

do Tipo I revelou a possibilidade de ligação por duas 

Financiamento – FCT-MCTES: várias bolsas BPD, BD, BI e 

BII e os projectos POCI/PPCDT/BIA-PRO/59118/2004, 

PTDC/BIA-PRO/69732/2006, PTDC/QUI/68286/2006, 

PTDC/BIA-PRO/103980/2008 e PTDC/QUI-BIQ/ 

100359/2008.

orientações distintas [1,2], o que parece conferir plasticidade 

à integração das enzimas na formação do agregado 

supramolecular. A interacção do Tipo II difere da anterior, 

sendo mais forte e menos fl exível, tal como revelado 

pelas estruturas da coesina isolada [3] ou em complexo 

com uma doquerina do Tipo II [4].

1.  AL Carvalho et al., PNAS 104, 3089 (2007); 2. AL Carvalho 

et al., PNAS 100, 13809 (2003); 3. AL Carvalho et al., JMB 349, 

909 (2005); 4. AL Carvalho et al., JBC 279, 34785 (2004); 

5. S Najmudin et al., JBC 281, 8815 (2006);  6. A Viegas et al., 

FEBS J 275, 2524 (2008); 7. J Brás et al., PNAS in press (2011); 

8. B Garcia-Alvarez et al., JMB in press (2011).
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A degradação enzimática da parede celular vegetal, 

composta principalmente por celulose, tem como 

produto final uma variedade de açúcares solúveis, cuja 

fermentação produz etanol e outros compostos de valor. 

Vários micro-organismos, tais como o Clostridium 

thermocellum, convertem os polissacáridos da parede 

vegetal em açúcares solúveis, expressando complexos 

multi-enzimáticos, os Celulossomas, constituídos por 

enzimas agregadas por acção de uma proteína de 

integração, designada “scaffoldin”. Esta é formada 

por diversas coesinas que se ligam a doquerinas, 

presentes nas enzimas (ligação de Tipo I). A “scaffoldin” 

possui também uma doquerina que se liga a um 

módulo coesina, permitindo a ancoragem de todo 

o complexo à parede da bactéria (ligação de Tipo II). 

Outros módulos, CBMs (Carbohydrate Binding 

Modules), são responsáveis pela l igação aos 

substratos. 

Área de Bioquímica 
Produção de Bio-etanol no mundo microbiano: Celulossomas
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Como exemplo, a estrutura recentemente resolvida 

de uma endo-celulase revelou a existência de sete 

sub-sítios de ligação a glucose, agindo em sinergia 

com uma importante exo-celulase do Celulossoma [7]. 

O local de ligação ao substrato sugere que esta enzima 

actua na interface entre a celulose cristalina e regiões 

menos ordenadas de hemiceluloses. 

A presente equipa de investigação ambiciona 

igualmente a caracterização do agregado completo de 

um Celulossoma, recorrendo a técnicas de Crio-Microsco-

pia Electrónica [8].

Módulos de Ligação a Carbo-hidratos

Os CBMs são os módulos não-catalíticos responsáveis 

pela ligação aos substratos. Os CBMs reconhecem e 

ligam-se a uma variedade de polissacáridos que inclui 

não só a celulose cristalina, mas também hemiceluloses. 

Estas conclusões devem-se à caracterização estrutural 

de vários destes módulos [4,5]. A caracterização completa 

da especificidade deste reconhecimento de substratos 

foi possível recorrendo a técnicas de STD-NMR e cálculos 

de Dinâmica Molecular [6].

Foram caracterizadas várias enzimas e os seus 

mecanismos de acção são agora bem conhecidos. 



Quais foram os contributos que considera ter 

dado para o desenvolvimento/crescimento desta 

Instituição?

Lutei pela criação da Licenciatura em Engenharia 

Mecânica, da Secção Autónoma de Engenharia Mecânica 

e do Departamento com o mesmo nome: o DEM.

Penso que o momento alto da minha carreira na UNL 

ocorreu durante o mandato de Presidente do Conselho 

Científico da FCT. Em 14 de Janeiro de 1991 apresentei 

à Comissão Coordenadora uma proposta que visava a 

criação das licenciaturas em Engenharia Electrotécnica, 

Engenharia Civil e outra na área das Ciências Biológicas, 

com designação a definir, bem como dos respectivos 

departamentos. Tudo o que se refere às duas primeiras 

foi concretizado, não sem dificuldades, mas também 

sem demoras excessivas. Os benefícios para o desen-

volvimento da FCT que daí resultaram estão hoje à 

vista de todos. O mesmo não aconteceu na área das 

Ciências Biológicas, onde as muitas dificuldades que 

encontrei adiaram o projecto muito para além do 

meu mandato. Só recentemente foi possível criar o 

Departamento de Ciências da Vida.

Também desempenhei um papel determinante na 

criação do DEMI, pela inclusão no seio do DEM do 

Grupo de Disciplinas de Engenharia Industrial. Um parto 

difícil que gerou um nato vivo.

.Que mensagem pretende deixar para os que aqui 

continuam?

Os que aqui continuam, professores e funcionários 

são o suporte humano da FCT, desta bela e grande 

instituição que, passo a passo, caminha para a excelência. 

Os actuais estudantes que dela beneficiam são o 

futuro, o amanhã. Todos nós em conjunto, dos mais 

velhos e experientes aos aspirantes a diplomados, 

construíremos esse futuro. Do alto da minha vetera-

nia, mas com a humildade que caracteriza todos 

os que têm os pés bem assentes na terra, com a 

devida vénia, vos exorto a seguirem um caminho 

recto, em que encontrarão a satisfação do dever 

cumpr ido,  tendo como marcos a procura da 

perfeição, com sentido prático, espírito criativo, 

l iberdade de acção e propósitos de entreajuda. 

Todos os que trabalham na FCT devem sentir-se 

orgulhosos disso mesmo.

Em que ano iniciou a sua carreira como docente 

na FCT?

Em 1977, mais concretamente, a 11 de Maio. 

Pode falar-nos um pouco sobre a forma como en-

trou para FCT?

Quando se deu o golpe militar do 25 de Abril era 

professor da Faculdade de Ciências e Tecnologia da 

Universidade de Coimbra e dirigia o Departamento de 

Engenharia Mecânica e a respectiva Licenciatura, que 

eu próprio ajudara a criar e havia estruturado. Dirigia 

também o Projecto de Investigação CE/1, financiado 

pelo Instituto de Alta Cultura (IAC) e subordinado ao 

título “Modelo Físico da Camada Limite Atmosférica”. 

O doutoramento de um dos meus assistentes estava 

estritamente ligado a este projecto: já havia sido 

projectado e construído o túnel aerodinâmico que lhe 

servia de suporte mas o ambiente de desordem 

reinante impediu a sua montagem e, por conseguinte, 

o prosseguimento dos trabalhos. Quando se tornou 

claro que a direcção do projecto passaria a sofrer 

interferências estranhas, alheias à minha vontade 

e inadmissíveis, pedi uma audiência ao presidente do 

IAC que se mostrou tão impotente como eu. Acto 

contínuo decidi encerrar o projecto pelo simples expe-

diente de devolver ao IAC o avultado saldo existente. 

Isto aconteceu em Junho de 1975. Comecei então à 

procura de outra instituição onde pudesse trabalhar. 

Falei com o Professor Neves da Silva, meu antigo professor 

no Técnico e com o Professor Manuel Laranjeira, então 

reitor. Pouco depois fui admitido na UNL. A esperança 

renasceu, embora afectivamente nunca me tenha por 

completo sentido desligado da Universidade de Coimbra.

Como avalia o seu percurso profissional na FCT ao 

longo destes anos?

Muito positivamente. Tirando partido do meu curriculum 

completei com rapidez a carreira académica. Foi possível 

recrutar assistentes e retomar a normal actividade docente, 

de investigação e de desenvolvimento tecnológico com 

a montagem do Laboratório de Mecânica dos Fluidos e 

Termodinâmica Aplicada. Ao longo deste percurso orientei 

com sucesso quatro doutorandos, criando condições para 

a sua progressão na carreira docente. Fiz esforços para 

criar um ensino de qualidade e boas condições de 

trabalho.

Ao longo destes anos em que medida é que a FCT 

contribuiu para o seu desenvolvimento pessoal e 

profissional?

A FCT, como instituição, deu-me o enquadramento e as 

condições que permitiram, não só o meu desenvolvi-

mento profi ssional, como atrás fi cou dito, mas também a 

criação de práticas de colaboração, de laços de afecto e 

amizade com muitos dos meus colaboradores e colegas.

Quer contar-nos alguns dos momentos mais mar-

cantes que aqui viveu?

Em termos pessoais, talvez as provas de agregação e o 

concurso de provas públicas para professor catedrático. 

Em ambas fui aprovado por unanimidade, o que me 

encheu de satisfação. Por fim, o dia em que passei 

a ser decano da UNL e, por consequência, também 

da FCT. Há circunstâncias em que a assunção de 

responsabilidades, na ausência de retribuição material 

ou da aquisição de poderes, como simples guardiães 

da tradição, nos elevam a níveis de maior pureza e 

dignidade.

Docente
Prof. Doutor Janeiro Borges 

O MEU PERCURSO
NA FCT
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Em que ano iniciou a sua carreira na FCT?

Iniciei a minha carreira na FCT em Fevereiro de 1974 

(criação da UNL).

Pode falar-nos um pouco sobre a forma como en-

trou para FCT? 

Em 1973, o então administrador da UNL (Dr. Silveira 

Botelho) tinha necessidade de contratar funcionários 

para a “nova universidade” criada recentemente e, 

tendo conhecimento que eu trabalhava num escritório 

de advogados, dirigiu-me o convite para desempenhar 

funções na Universidade Nova de Lisboa. Referiu, 

na entrevista, que tinha muito boa opinião em 

relação às pessoas que trabalhavam em escritórios 

de advogados.

Como avalia o seu percurso profissional na FCT ao 

longo destes anos? 

A necessidade de ser polivalente; o atendimento per-

sonalizado a docentes, alunos, e a todas as pessoas que 

nos pediam informações sobre os cursos; a gestão de 

confl itos no trabalho, são aspectos que caracterizam o 

meu percurso profi ssional nessa instituição.

Ao longo destes anos, em que medida é que a FCT 

contribuiu para o seu desenvolvimento pessoal e 

profissional? 

Tive a oportunidade de trabalhar e conviver com pessoas 

muito profissionais e, sobretudo, muito empenhadas 

no desenvolvimento da UNL e da FCT.

Quer contar-nos alguns dos momentos mais 

marcantes que aqui viveu?  

Foram tantos para quem trabalhou 36 anos na UNL e 

na FCT que é muito difícil escolher algum em particular. 

Quais foram os contributos que considera ter dado para 

o desenvolvimento/crescimento desta Instituição?

Executei tarefas bastante exigentes e complexas: 

secretariado da Presidência da Comissão Instaladora, 

Conselho Científico e Departamentos; prestação de 

serviços à comunidade que nos contacta, a docentes 

e a alunos de diversos graus; execução de algumas 

tarefas para além das que me tinham sido atribuídas. 

Foram muitos e diversificados os contributos que dei 

à FCT, assim como a diversas personalidades que nela 

trabalharam e trabalham, apesar das adversidades, 

ajudámos a construir o prestígio que tem actualmente 

a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade 

Nova de Lisboa, uma instituição de ensino e investigação 

ao mais alto nível.

Que mensagem pretende deixar aos que aqui 

continuam?

Espero que a FCT seja procurada por novos alunos que 

irão encontrar uma escola de Ensino Superior diferente, 

onde existe dedicação, eficiência e solidariedade por 

parte daqueles que nela trabalham. Deixo um desejo 

para que os docentes e não-docentes estejam atentos 

às difi culdades que alguns alunos vão sentindo durante 

os períodos de aulas. Muitas vezes só precisam de um 

apoio humano para lhes dar força para acabarem os 

seus cursos. Só assim a FCT se continuará a distinguir 

das outras instituições, para além da qualidade de 

ensino que tanto a caracteriza.

 

Não Docente
Helena Cunha
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Em termos sintéticos, qual tem sido o seu percurso 

profissional?

Iniciei a minha carreira como Engenheiro da Qualidade na 

Visteon Portuguesa em 1994. Depois, fui convidado para 

dar corpo ao projecto de instalação da fábrica da Pioneer 

em Portugal em 1996 como Director da Qualidade, tendo 

evoluído na carreira dentro da Pioneer durante cerca de 

10 anos. Em 2006 fui convidado para gerir a operação 

Comercial em Portugal da Pioneer Electronics Ibérica, SA.

Em termos académicos aprofundei os meus conhecimentos 

de gestão através de um MBA. Actualmente estou a 

terminar um Mestrado em Gestão de Marketing.

Em resumo, penso ser um profi ssional equilibrado com 

conhecimentos e experiência profi ssional desde a trans-

formação até à comercialização de produtos e serviços.

Após estes anos, que pontos fortes e fracos atribui à 

FCT de há 20 anos?

Como pontos fortes, obviamente, a qualidade do ensino 

e a descentralização de Lisboa, através da instalação de 

um novo pólo académico na margem sul como forma de 

promover a colocação de licenciados nas empresas da 

península de Setúbal. Como ponto fraco, sem dúvida, a 

indecisão da Universidade Nova de Lisboa no investimento no 

pólo do Monte de Caparica tendo levado a um atraso 

significativo no desenvolvimento da Faculdade de 

Ciências e Tecnologia.

Foi presidente da Associação de Estudantes, o que lhe 

deu um conhecimento privilegiado da realidade de 

então. Que avaliação faz da evolução da Faculdade?

A Faculdade tem vindo a crescer de forma muito signifi ca-

tiva, quer em termos de instalações, quer em termos de 

oferta de licenciaturas ou, ainda, em relação ao número de 

alunos o que, por si só, é muito importante.

Tanto quanto sei, os licenciados que saem da FCT são muito 

bem recebidos no meio empresarial e obtêm rapidamente o 

reconhecimento do seu “valor” o que indicia uma evolução 

muito favorável. Porém, importa referir que é importante 

para a Faculdade o envolvimento de todas as partes 

interessadas nos meios de infl uência como sendo o Governo, 

a Ordem dos Engenheiros, as associações académicas, etc.

Especialmente para os alunos gostava de deixar um 

comentário relativo à importância do seu envolvimento no 

processo de desenvolvimento da reputação da Faculdade 

através da sua intervenção nos conteúdos programáticos, 

inovação e modernização dos métodos de ensino.

Enquanto pessoa do mundo empresarial, que factores 

críticos de sucesso gostaria de ver na FCT?

Penso que os factores mais importantes para uma 

Faculdade são a capacidade de inovação e de integração 

do meio académico no meio empresarial. Isto é, penso 

ser fundamental para o crescimento sustentado da FCT 

a introdução de métodos de promoção da inovação no 

processo de ensino, bem como a promoção mais acentuada 

da intervenção da empresa no meio académico.

Como exemplo, que considero de excelência, quero 

referir a Universidade de Kaist na Coreia – Korea Advanced 

Institute of Science and Technology, com a criação de 

cadeiras dedicadas ao Axiomatic Design no primeiro ano 

da licenciatura, de forma a estimular a criatividade dos 

alunos e o seu envolvimento no processo de desenvolvi-

mento científi co e consequentemente na promoção da 

relação universidade/empresa.

Qual a sua percepção acerca da ligação que os antigos 

alunos mantém com a Faculdade após a conclusão dos 

seus cursos?

Penso que alguns antigos alunos mantêm a sua ligação, mas 

em número muito pouco signifi cativo. Leva a crer que a 

Faculdade e os seus intervenientes deveriam promover 

uma discussão mais alargada no sentido de apurar as 

razões desse afastamento e criar as condições necessárias 

para o contrariar. Penso que os antigos alunos podem 

contribuir muito para o aumento da capacidade de intervenção 

da FCT no meio empresarial e social em Portugal.

Olhando de fora, o que gostaria de ver na Faculdade 

que levasse os antigos alunos a recorrer à FCT?

Maior capacidade de infl uência no meio político/social 

em Portugal, o desenvolvimento de processos inovadores 

(i.e. Axiomatic Design) que pudessem favorecer as empresas 

na melhoria dos seus processos em termos globais, mais 

intervenção nas empresas através da promoção de 

estágios profi ssionais nas empresas, a criação de um 

aglomerado empresarial que tivesse a obrigação da 

contribuição da melhoria do ensino, etc.

De que forma os antigos alunos poderiam contribuir 

para o desenvolvimento da FCT?

Em qualquer processo de envolvimento, as partes têm 

de sentir ter algo a ganhar com isso. O que penso é que 

neste momento é defi citária a demonstração dos ganhos 

associados à intervenção dos antigos alunos no desen-

volvimento da FCT. Deixo apenas este comentário para 

que os seus intervenientes possam refl ectir.

Que recomendações deixaria aos actuais alunos, aos 

professores e ao Director da FCT?

Para além do que foi dito, gostaria de deixar uma mensagem 

de grande admiração por todos os intervenientes na FCT pois 

penso que podemos sempre fazer melhor, mas o que tem 

sido feito tem muito mérito e reconhecimento pela 

comunidade em geral. 
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Em que período foi aluno na FCT? 

Fui admitido em 1988 em Engenharia Mecânica e 

terminei a minha licenciatura em 1994.

Nos anos em que estudou na FCT qual o professor 

e a cadeira que o marcaram?

Na verdade não posso dizer que alguma cadeira me tenha 

marcado em especial. O que merece referência é a quali-

dade dos conteúdos das cadeiras ministradas na Faculdade 

de Ciências e Tecnologia que possuem um equilíbrio entre o 

científi co e a sua aplicação prática. Quanto aos professores, 

gostava de fazer referência a toda a equipa de Engenharia 

Mecânica, pois ajudou-me a desenvolver as capacidades 

analíticas e de raciocínio lógico o que, com certeza, promoveu 

o meu desenvolvimento como pessoa e como profi ssional.

Qual o contributo que a FCT lhe trouxe para a sua 

actividade profi ssional?

Como referido anteriormente, a FCT foi uma experiência 

marcante que me desenvolveu de forma equilibrada 

contribuindo muito signifi cativamente para a minha carreira 

profi ssional. A experiência como presidente da Associação 

de Estudantes da FCT entre 1990 e 1991 foi determinante 

para o desenvolvimento das competências de relaciona-

mento interpessoal e negociação, o que também marcou 

muito o meu desenvolvimento como profi ssional.

A3 FCT - Associação de Antigos Alunos da FCT/UNL

Carlos Valente
Country Manager da sucursal em Portugal da Pioneer Electronics Ibérica, S.A. 
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No passado mês de Setembro, a Presidente da Câmara 

Municipal de Almada e o Director da Faculdade de 

Ciências e Tecnologia da UNL procederam à inaugura-

ção da Passagem Aérea Pedonal e Ciclável - BICILINK. 

Esta iniciativa, integrada na Semana Europeia da 

Mobilidade, permite ligar o Campus Universitário da 

FCT ao novo pólo nascente do Madan Parque.

Esta nova infraestrutura da Rede Ciclável de Almada 

vai permitir transpor a barreira física que constitui a via 

rodoviária existente no local, aproximando os utentes do 

Campus da FCT do Madan Parque e da população local. 

 

Inauguração do BICILINK
Passagem Aérea Pedonal 
e Ciclável Campus Universitário 
Monte de Caparica

O concelho viveu, entre 16 e 22 de Setembro, 

a Semana Europeia da Mobilidade Almada 

com dias marcados por actividades e o 

Dia Europeu Sem Carros, sendo a única 

cidade portuguesa a aderir pelo 10.º ano 

consecutivo. Destacamos nesta rubrica 

aquelas onde a participação da Faculdade 

se fez registar.

A Presidente da Câmara e o Director da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia da UNL 

inauguraram o Bicilink - ligação aérea 

pedonal e ciclável que faz a ligação entre 

o Campus de Caparica, a zona residencial 

e o Madan Parque.

No dia 17, assinalou-se o Dia da Mobilidade 

Eléctrica e, no Parque da Paz, foi realizado 

um fórum sobre o Plano de Mobilidade 

Eléctrica do Município de Almada que contou 

com a presença de vários actores locais, 

nomeadamente a FCT.

Nas praças da Liberdade e São João Baptista 

foram instalados 10 palcos para as mais 

diversas iniciativas inseridas no 1.º Festival 

da Mobilidade do país. A Faculdade marcou 

a sua presença no palco da “Mobilidade 

Inventiva” com a apresentação das ideias e 

resultados do Concurso de Ideias promovido 

durante o ano lectivo 2009/10.

Também os caloiros da Faculdade se as-

sociaram à Semana Europeia da Mobilidade e 

realizaram o seu desfi le entre o Campus da 

FCT/UNL e o Parque da Paz.

Neste mesmo dia, à tarde, realizou-se 

a sessão de apresentação do Plano de 

Mobilidade desenvolvido para a FCT/UNL, 

que apresenta as melhores soluções para 

as deslocações até este pólo universitário.

Tradicionalmente o dia 22 Setembro é 

registado por ser o Dia Europeu Sem 

Carros e, em 2010, no seu 10.º aniversário 

em Almada, decorreu em Cacilhas. Houve 

dezenas de iniciativas ao longo do dia: 

“As Plantas da Cidade” foi o nome dado à 

exposição e venda de plantas aromáticas, 

mas destacou-se ainda a iniciativa “Viagens 

a Troco do Lixo” que foi um sucesso, 

possibilitando a troca de reciclagem em 

bilhetes para transportes públicos.

Tendo como base as actividades realizadas 

durante a semana, mas também pelas 

medidas de carácter permanente, a cidade 

de Almada foi vencedora do Prémio da 

Semana Europeia da Mobilidade 2010, 

instituído pela Comissão Europeia, 

destacando-se assim entre as 2221 

cidades mundiais participantes.

Semana Europeia da Mobilidade 2010 
em Almada

PÁGINA  
VERDE
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O Centro de Informática e Tecnologias 

de Informação (CITI) da FCT e o Centro 

de Estudos de Comunicação e Linguagens 

(CECL) da Faculdade de Ciências Sociais e 

Humanas da UNL colaboram com o Museu 

Colecção Berardo no âmbito do projecto de 

investigação “Comunicação pública da arte: 

o caso dos museus de arte locais e globais”, 

fi nanciado pela Fundação para a Ciência e a 

Tecnologia.

Neste âmbito, o grupo de multimédia do CITI 

desenvolveu um módulo multimédia para 

exploração interactiva da exposição “Sem 

Rede” da artista Joana Vasconcelos, exposição 

que esteve patente ao público de Março a 

Maio de 2010, no Museu Berardo.

Este módulo, desenvolvido com tecnologia 

multitoque, possibilita a consulta interactiva 

das obras apresentadas na exposição e a 

construção de uma rede de relações entre elas.

Permite, ainda, estudar a experiência dos 

visitantes, através da recolha de informação.

A equipa do CECL é constituída por Pedro An-

drade, Andreia Almeida e Emanuel Cameira.

A equipa do CITI é constituída por Nuno Correia, 

Luís Silva, Rui Nóbrega e Tarquínio Mota.

NOTíCIAS

CITI desenvolve módulo 
multimédia para
exposição “Sem Rede” 
de Joana Vasconcelos

Uma nova espécie de tartaruga do tempo 

dos dinossauros foi descoberta em Angola 

por paleontólogos portugueses.

Designada Angolachelys mbaxi é uma 

tartaruga fóssil com cerca de 90 milhões 

de anos e foi descoberta nas rochas cretácicas 

a norte de Luanda.

O crânio fóssil de tartaruga marinha de 

grandes dimensões foi descoberto em Abril 

de 2005 pelo paleontólogo Octávio Mateus, 

da Universidade Nova de Lisboa e do Mu-

seu da Lourinhã. Este estudo contou com a 

participação de paleontólogos de Portugal, 

Estados Unidos, Angola e Holanda.

A descoberta deu-se durante uma expedição 

National Geographic, com o paleontólogo 

norte-americano Louis Jacobs, da Southern 

Methodist University, autor do livro Em 

Busca dos Dinossauros Africanos.

O estudo contou ainda com a colaboração 

da Universidade Agostinho Neto, de Angola. 

Miguel Telles Antunes, professor aposen-

tado da Faculdade de Ciências e Tecnologia 

da UNL e paleontólogo da Academia das 

Ciências de Lisboa, que integra a equipa, 

realça que este achado “é sobremaneira in-

teressante, quer pela qualidade do material 

encontrado, quer por se tratar de um grupo 

muito mal conhecido na região. O achado 

representa um grande passo em frente dos 

conhecimentos científi cos.”

Foi também recentemente reconhecida 

pela comunidade internacional a descoberta 

de uma nova espécie de dinossauros em 

Angola. Foi o primeiro gigante do passado 

descoberto no país, em 2005, também pelo 

paleontólogo Octávio Mateus. Recebeu o 

nome de Angolatitan adamastor e é mais 

uma referência a Portugal nos arquivos da 

paleontologia. Octávio Mateus diz que 

a escolha do cognome “adamastor” para 

o saurópode, que terá habitado a África 

subsariana há 90 milhões de anos, é uma 

homenagem às expedições portuguesas na 

costa africana. O Projecto PaleoAngola é um 

programa científi co internacional fundado por 

Octávio Mateus em colaboração com inves-

tigadores da Southern Methodist University, 

nos EUA, o Museu de História Natural de 

Maastricht e a Universidade Privada de Angola. 

No ano passado, um investigador de Bristol 

atribuiu 14 dinossauros à ciência portuguesa. 

Desde 2003, Octávio Mateus tem dado um 

novo fôlego à paleontologia lusa.

NOVA ESPÉCIE DE TARTARUGA DO TEMPO DOS DINOSSAUROS 
E NOVA ESPÉCIE DE DINOSSAUROS EM ANGOLA
São descobertas de paleontólogos portugueses

Octávio Mateus

NOTíCIAS
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Realizou-se em Maio de 2010 a Bênção das 

Pastas dos Finalistas 2009/2010. 

Na sua 5ª edição, esta cerimónia contou 

com a participação de 216 alunos fi nalistas 

dos diversos cursos da Faculdade de Ciências 

e Tecnologia, das respectivas famílias e 

amigos. Estima-se que tenham estado 

presentes cerca de 1500 pessoas no recinto 

especialmente preparado para a ocasião.

À semelhança dos anos anteriores, a 

cerimónia religiosa foi conduzida por Sua 

Excelência Reverendíssima, D. Gilberto 

Canavarro, Bispo de Setúbal, auxiliado pelo 

Padre Pedro Quintela. Os diferentes 

momentos musicais da missa fi caram a 

cargo de um coro religioso.

Desde 2006, em alternativa à tradicional 

Bênção das Fitas – que se realiza todos os 

anos na Alameda da Cidade Universitária, 

em Lisboa  – a Associação dos Estudantes 

da FCT/UNL tem organizado esta cerimónia 

exclusivamente direccionada para os alunos 

fi nalistas desta Faculdade. Deste modo, 

os fi nalistas FCT, juntamente com as suas 

famílias e amigos, têm a oportunidade de 

assinalar, de forma simbólica, a atribuição 

do seu primeiro grau académico e o início 

da sua vida profi ssional.

Decorreu, entre 14 de Abril e 24 de Novembro, 

o ciclo de palestras “Arquitectura no Campus”. 

Este ciclo teve como objectivo contribuir para 

a integração e dinamização da Arquitectura 

enquanto suporte do desenvolvimento 

das sociedades e, através do seu modo de 

expressão, estabelecer e reforçar ligações 

com as áreas das Ciências ministradas na 

Faculdade de Ciências e Tecnologia da 

Universidade Nova de Lisboa.

Participaram nestas palestras alguns dos 

nomes mais prestigiados da Arquitectura 

portuguesa, nomeadamente, Carrilho da 

Graça, Gonçalo Byrne, Margarida Caldeira, 

Tomaz Leal e Eduardo Cabrita.

BÊNÇÃO DAS PASTAS
2010

CICLO DE PALESTRAS 
ARQUITECTURA NO CAMPUS

NOTíCIASNOTíCIAS

Foi lançado no passado mês de Janeiro a 

segunda edição do Concurso de Ideias 

inserido na iniciativa “Almada: Laboratório 

de Ideias”. Este projecto arrancou em 2009 

numa parceria conjunta entre a FCT/UNL, 

a Câmara Municipal de Almada, o Madan 

Parque e a Agência Novalmada Velha. 

O Concurso de Ideias, dirigido a todos os 

estudantes da Faculdade, contou na sua 

primeira edição com a participação de 

140 estudantes num total 34 projectos. 

A ideia vencedora, representada por 

Leandro Robutti, foi o projecto “The Cube” 

- cubo interactivo, versátil e multifacetado 

que pode disponibilizar informação turística, 

ser palco de eventos e assumir outras 

funções relacionadas com a utilização do 

espaço público. O segundo classifi cado foi 

o projecto “Almada In Touch” (repre-

sentante João Carlos Patrão) que, para 

além de incorporar um relógio nocturno 

com feixes luminosos instalados nos pontos 

de acesso, pretende ser uma base de dados 

em rede e de fácil acesso. Em terceiro 

lugar foi classifi cado o projecto represen-

tado por Miguel Labrincha da Gama, “Almada 

Floralis”, uma estrutura metálica em forma 

de fl or, dinâmica, onde o movimento de 

abrir e fechar das pétalas é impulsionado 

através da energia gerada por um grupo 

de bicicletas disponível a todos os que 

queiram experimentar. 

Estas ideias são o ponto de partida para um 

percurso onde a criatividade e a capacidade 

de gerar ideias é o ingrediente fundamen-

tal para se constituir o (primeiro) projecto 

empreendedor. Prevê-se agora, através 

do apoio do Madan Parque, que as ideias 

tomem forma e se possam constituir como 

oportunidade dando origem a futuros 

projectos de negócio. Com o Madan 

Parque serão elaborados estudos de 

viabilidade e comercialização, planos de 

negócio e até incubação.

CONCURSO DE IDEIAS

INOVAR PARA POTENCIAR 
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NOTíCIAS

O Presidente da República, Professor 

Doutor Aníbal Cavaco Silva, condecorou a 

Prof.ª Doutora Elvira Fortunato com a Ordem 

do Infante D. Henrique (Grande Ofi cial), no 

dia 10 de Junho de 2010, na Sessão Solene 

Comemorativa do Dia de Portugal, de Camões 

e das Comunidades Portuguesas

A Faculdade de Ciências e Tecnologia da 

UNL e a Embaixada dos Estados Unidos 

da América, em Lisboa, assinaram um 

memorando de entendimento, tendo em 

vista a criação de um núcleo de informação 

e pesquisa alojado na Biblioteca da FCT. 

A inauguração contou com a presença do 

Embaixador dos EUA em Portugal, Allan 

J. Katz, do Reitor da Universidade Nova de 

Lisboa, António Bensabat Rendas e do 

Director da FCT, Fernando Santana. 

Originalmente intitulados American Corners, 

estes centros existem há já uma década. 

Os 405 centros existentes em todo o mundo 

são geridos em parceria com instituições 

locais, a quem cabe fornecer a logística e o 

pessoal, providenciando o Departamento de 

Estado dos EUA, as bases de dados, colecções 

de livros e o apoio na organização de eventos 

culturais, vídeo-conferências e muitas outras 

iniciativas de conhecimento. 

Espera-se que esta parceria benefi cie um 

universo de 7600 alunos e 560 docentes e 

investigadores da Faculdade de Ciências e 

Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. 

Docente da FCT condecorada
na Sessão Solene
Comemorativa do Dia de 
Portugal, de Camões e das 
Comunidades Portuguesas

Inauguração do American 
Corner na FCT/UNL

NOTíCIAS

A FCT/UNL juntou-se às comemorações do 

Ano Internacional da Biodiversidade 2010, 

uma iniciativa das Nações Unidas que teve 

como objectivos divulgar a importância da 

biodiversidade e da sua conservação.

Este evento resultou de uma organização 

conjunta do Departamento de Ciências da 

Vida e da Biblioteca FCT, em parceria com o 

Departamento de Ciências e Engenharia do 

Ambiente, o CENSE (Centro de Investigação 

em Ambiente e Sustentabilidade), a QUERCUS 

e o GEOTA.

As actividades programadas incluíram o 

seminário anual do CENSE, um ciclo de con-

ferências e debate, exposições, concursos, 

teatro e cinema, e decorreram nos meses de 

Outubro e Novembro no Campus de Caparica. 

No ciclo de conferências debate foram abor-

dados os seguintes temas: Biodiversidade 

dos oceanos: da praia ao oceano profundo; 

Dimensão e importância da biodiversidade: 

dos genes aos ecossistemas; Biodiversidade 

na alimentação e Perda de biodiversidade: 

recuperação e conservação. Estas conferências 

contaram com a presença de oradores de 

várias universidades nacionais. Ainda neste 

âmbito foram inauguradas as exposições: 

“Beauty in decay – the hidden world of fungi”, 

de Alan Phillips; “Live versus still biopaintings”, 

de Patrícia Noronha e “Biodiversidade em 

Portugal: um património a conhecer e reser-

var”, da Quercus. Para além das sessões de 

teatro e cinema, foram abertos dois concursos 

de fotografi a subordinados ao tema Plantas 

e Biodiversidade na FCT.

BiodivFCT2010  
Biodiversidade 
no Campus de Caparica

A FCT voltou a marcar presença na Futurália, 

Salão de Oferta Educativa, Formação e 

Empregabilidade, que se realizou entre 

16 e 19 de Março. Este é um evento com 

grande impacto junto dos jovens, principal-

mente, na altura de escolher o seu percurso 

académico. A FCT divulgou a diversidade 

da sua oferta educativa a nível superior e 

pós-graduado, realçando a qualidade dos 

cursos e respectivas saídas profi ssionais, 

bem como a investigação desenvolvida nos 

diversos Centros.

A Futurália envolve não só os estudantes 

mas, também, encarregados de educação 

e professores e constitui uma oportunidade 

para os jovens obterem informação e 

aconselhamento personalizado que lhes per-

mite planear o seu futuro académico, ou 

profi ssional, de uma forma mais consciente.

A FCT/UNL NA
FUTURÁLIA 2010
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A CMM - Associação Portuguesa de Construção Metálica e 

Mista - promove anualmente o Prémio Universitário CMM 

para, através de um concurso nacional, premiar os melhores 

trabalhos escolares de Projecto de Arquitectura e Engenharia 

Civil, no âmbito da Construção Metálica Mista.

Em 2009, o prémio foi atribuído a uma estudante de 

Engenharia Civil da Faculdade, Francesca Poggi, com um 

Projecto em Arquitectura de um passadiço no Campus 

Universitário da Faculdade de Ciências e Tecnologia da 

Universidade Nova de Lisboa.

O projecto de Arquitectura foi avaliado segundo critérios 

de originalidade e actualidade, aspectos ecológicos e 

estéticos e em função da proposta de novos materiais 

e ligeireza estrutural.

Os autores consideraram o projecto do passadiço como 

“uma oportunidade para investigar o aspecto puramente 

estrutural com os problemas próprios de uma ligação entre 

duas áreas diferentes”. A ideia foi aliar a funcionalidade para 

peões e ciclistas com uma certa interactividade, fazendo do 

sítio não apenas um local de passagem mas, também, um 

espaço onde pudesse acontecer algo diferente.

PRÉMIOS

ESTUDANTE DE CIVIL
DA FCT GANHA 
PRÉMIO UNIVERSITÁRIO 
CMM 2009

Cláudia Ranito, licenciada e mestre em Engenharia dos 

Materiais pela FCT, dedica-se há vários anos à área dos 

biomateriais, especificamente no que diz respeito à 

regeneração óssea. Participou em diversos congressos 

internacionais da especialidade e é autora de diversos 

artigos técnico-científicos. Os trabalhos de I&D por si 

desenvolvidos foram galardoados com o Prémio FEMS 

2003 (Federation of the European Materials Societies) 

e foi ainda seleccionada pela FEMS para representar a 

Europa na competição mundial organizada pela IOMMMS 

(International Organization of Materials, Metals and 

Minerals Societies). Venceu posteriormente o Prémio 

Colégio de Engenharia Metalúrgica e Materiais da 

Ordem dos Engenheiros pelo melhor estágio realizado 

em 2006. A experiência adquirida ao longo dos anos 

em I&D motivaram-na para a criação da empresa 

Medbone – Medical Devices.

Joana Almeida, Paulo Figueiras e Paulo Cadete, alunos 

da Faculdade de Ciência e Tecnologia da UNL, foram os 

autores do projecto vencedor da 1ª edição do concurso 

nacional INOV.POINT com uma ideia intitulada “Re-Inova 

Enviromental Knowledge”.

Esta ideia de negócio consiste numa melhor logística 

do reaproveitamento de resíduos industriais, 

particularmente, dos resíduos produzidos pela 

indústria transformadora e extractiva. O INOV.POINT 

pretende premiar ideias de negócio e projectos inova-

dores de carácter tecnológico.

O júri do IDTechEx Academic Award 2009 – constituído 

por: Dr. Vivek Subramanian, da University of California 

EUA; Steven Novack, do Idaho National Laboratory, EUA; 

Prof. Bill Milne, da Cambridge University, Reino Unido; 

Dr. Peter Harrop, do IDTechEx, Reino Unido e Dr. Moritz 

Riede, do Institute of Applied Photo Physics, Alemanha – 

atribuiu este galardão ao CENIMAT da FCT/UNL pelo 

trabalho desenvolvido com o Paper-e-Green electronics 

for the future, da autoria dos Professores Elvira Fortunato 

e Rodrigo Martins. Elvira Fortunato foi ainda agraciada 

com os seguintes prémios: European Union Women 

Inventors & Innovators Network, 2009; Personalidade do 

ano 2009, da Associação para a Promoção do Multimédia 

e da Sociedade Digital e Prémio FEMINA 2010, Categoria 

de Mérito Científi co.

PRÉMIOS

CONCURSO NACIONAL 
INOV.POINT 
ALUNOS DA FCT
GANHAM 1.º PRÉMIO 

CENIMAT 
foi premiado pela 
Printed Electronics USA

Mestre da FCT-UNL 
ganha Prémio BES Inovação
Categoria Saúde 2009
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A Biblioteca da FCT/UNL ganhou o 1º prémio do concurso 

internacional Evolve your library, promovido pela editora 

Springer no âmbito da celebração do bicentenário do 

nascimento de Charles Darwin. A conquista do prémio 

ficou a dever-se ao evento “A rEvolução Darwiniana”, 

promovido pelo Departamento de Ciências da Vida 

em colaboração com o Departamento de Ciências Sociais 

Aplicadas (ver Entretanto nº8, Junho 2009, p. 26). 

O concurso foi aberto às bibliotecas que organizaram 

eventos relacionados com aquela efeméride.

O vencedor do prémio foi anunciado numa revista 

recentemente lançada por aquela editora, Evolution: 

Education and Outreach, especialmente vocacionada 

para a promoção e o ensino da evolução biológica 

e dos seus impactos na cultura e na sociedade. 

No editorial do número de Dezembro, o editor destacou 

a diversidade de iniciativas que decorreram na 

Biblioteca da FCT/UNL. Entre outras, destacam-se as 

instalações “In the house” (interior) e “A árvore da 

Vida” (exterior), o ciclo de conferências-debate, as 

representações teatrais, a exposição de posters dos 

alunos e a exposição de livros e vídeos. O evento foi 

ainda promovido para o exterior no âmbito da ExpoFCT 

e de actividades das universidades sénior. Uma última 

conferência-debate encerrou o evento no dia 24 de 

Novembro, assinalando a passagem de 150 anos sobre 

a publicação de A Origem das Espécies e coincidindo 

com o Dia Nacional da Cultura Científica. Os podcasts 

desta, e das anteriores conferências, bem como de 

duas das representações teatrais, estão disponíveis no 

endereço http://eventos.fct.unl.pt/darwin2009/.

PRÉMIOS

Biblioteca da FCT/UNL 

vence concurso internacional 

pela celebração do 

ano Darwin 2009

150
ANOS
200

O Prémio BES Inovação, Novos Materiais e Processos 

Industriais, foi atribuído aos Professores Válter Lúcio e 

Carlos Chastre, do Departamento de Engenharia Civil 

da FCT, com  “Sistema Treliçado em Betão Pré-fabricado 

para Torres Eólicas de Grande Altura”.

A solução proposta tem a vantagem de permitir a 

rápida construção de torres, utilizando elementos 

facilmente transportáveis, com redução dos custos de 

produção, transporte, montagem e manutenção. Além 

disso, permite liberdade na escolha da geometria da 

torre, facilitando a sua optimização, tanto em termos 

de capacidade resistente como no controlo da sua 

frequência natural de vibração, em especial devido à 

sua geometria treliçada.

PRÉMIOS

Prémio BES Inovação
para Professores do DEC

O Prémio Inovação Jovem Engenheiro 2008 foi ganho 

por Pedro Miguel Cândido Barquinha, com o trabalho 

“Nova geração de mostradores planos transparentes 

com matriz activa: projecto, fabrico, caracterização e 

integração de TFTs de óxidos semicondutores”.

Este prémio, promovido anualmente desde 1990 pela 

Região Sul da Ordem dos Engenheiros, visa premiar 

a inovação com aplicabilidade prática nos diversos 

ramos da Engenharia.

Prémio Inovação
Jovem Engenheiro 2008 
é ganho por engenheiro 
da FCT/UNL
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Empresa fundada por docente

da FCT/UNL premiada na fi nal 

do ISCTE-IUL MIT-PORTUGAL

PROGRAME INNOVATION AND 

ENTREPRENEURSHIP INITIATIVE

A YDreams foi galardoada com o prestigiado prémio 

Auggie, considerado o Óscar da Realidade Aumentada. 

O prémio foi atribuído no decurso do ARE 2010, a primeira 

conferência global dedicada aos avanços no mercado da 

Realidade Aumentada (RA), pela melhor demonstração 

no evento. Este prémio é o primeiro na história desta 

tecnologia. A conferência  – para que a YDreams foi 

convidada como orador e para apresentar um stand 

expositivo – reuniu os principais intervenientes 

globais na área da RA para parti lharem ideias, 

promover produtos e demonstrar os seus mais 

recentes avanços tecnológicos.

A bioPLUX clinical Wireless Biosignals, empresa criada 

pelo docente do Departamento de Física da FCT/UNL, 

Prof. Hugo Gamboa, foi vencedora na área de Ciências 

da Vida, no concurso internacional de empreendedorismo 

e inovação, promovido pelo ISCTE em parceria com o 

MIT e o Deshpande Center for Innovation. O projecto 

galardoado, O Futuro da Fisioterapia Agora, teve como 

autores Hugo Gamboa, Filipe Silva, Hugo Silva e Rui 

Falcão e foi ainda distinguido com os seguintes prémios: 

Biggest Innovation, no HiT World Innovation Summit e 

Best Startup no Ignite Portugal Tecnológico.

PRÉMIOS

YDreams ganha
Auggies Award 2010 

David Silva, José Meliço e Ricardo Cardoso, alunos do 

Mestrado em Engenharia Civil (Estruturas e Geotecnia), 

concorreram ao Prémio Inovação EDP Richard Branson 

2010 – uma iniciativa que pretende premiar a inovação 

e o empreendedorismo na área da “CleanTech” – com 

o projecto EcoWater. O projecto EcoWater, galardoado 

com um honroso 2º lugar, foi seleccionado de entre 

37 projectos envolvendo cerca de 80 participantes.

O EcoWater é um sistema que contribui para uma dupla 

poupança de água e de energia. No que diz respeito à 

água a poupança acontece porque o sistema recupera 

a parte que normalmente é desperdiçada na saída das 

torneiras enquanto se aguarda o seu aquecimento. 

A poupança de energia é feita de forma indirecta, já 

que a captação, tratamento e distribuição de água é 

consumidora de energia, pelo que a poupança de uma 

se reflecte também na outra.

PRÉMIOS

Prémio Inovação EDP 
Richard Branson  

Ana Cecília Roque (Faculdade de Ciências e Tecnologia/

UNL) e Olga Iranzo (Instituto de Tecnologia Química e 

Biológica/UNL) são as vencedoras do Prémio Mérito 

Científi co Santander Totta/Universidade Nova de Lisboa 

2009. Este prémio reconhece o mérito da proposta de 

investigação sobre “Magnetismo e Biomimetismo em 

processos de separação”.

Este projecto visa desenvolver estruturas de muito 

pequena dimensão (nanoestruturas) que possam vir 

a ser utilizadas na purifi cação de moléculas biológicas, 

permitindo à indústria uma redução nos custos de 

processamento e de comercialização de fármacos de 

elevado valor acrescentado, nomeadamente, para 

diagnóstico e terapias biológicas contra o cancro e 

outras doenças inflamatórias. A entrega do prémio 

realizou-se na Faculdade de Ciências e Tecnologia 

(Campus de Caparica), e contou com as presenças do 

Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior, Prof. Doutor Manuel Heitor, do Reitor da 

Universidade Nova de Lisboa, Prof. Doutor António 

Rendas e do Administrador do Banco Santander Totta, 

Dr. António Vieira Monteiro.

Prémio Mérito Científi co 
Santander Totta/
/Universidade Nova
de Lisboa 2009
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Em Novembro de 2010, numa sessão na Faculdade de 

Engenharia da Universidade do Porto, Ana Raquel Xarouco 

de Barros recebeu uma Menção Honrosa, atribuída pela 

Sociedade Portuguesa de Materiais (SPM) pela tese de 

sua autoria “Desenvolvimento de óxidos condutores 

tipo-p para aplicação em transístores de fi lme fi no”. 

Este trabalho foi desenvolvido no âmbito do Mestrado 

em Engenharia Microelectrónica e Nanotecnologias.

Em 2009, Ana Baptista – com “Produção de biobaterias 

a partir de membranas obtidas pela técnica de electro-

fiação” – conquistou o Prémio Sociedade Portuguesa 

de Materiais, galardão que visa distinguir os melhores 

trabalhos na área da Ciência e Tecnologia de Materiais 

da autoria de estudantes finalistas do 1.º e 2.º ciclos de 

cursos de Ciências e Engenharias.

PRÉMIOS

1ª Menção Honrosa SPM 
para aluna FCT/UNL

Prémio SPM 
para aluna FCT/UNL

O paper “Exploring relationships between supply chain 

performance measures”, apresentado na International 

Conference on Management Science and Engineering 

Management – que teve lugar em Taipe (Taiwan), 

entre 14 e 17 de Novembro – da autoria de Susana 

Duarte e Helena Carvalho (doutorandas do programa de 

Doutoramento em Engenharia Industrial) e do Prof. Cruz 

Machado, foi distinguido pela International Society 

of Management Science and Engineering Management 

(ISMSEM). O paper, resultando do trabalho de investigação 

integrado no projecto “Lean, agile, resilient and green supply 

chain management – LARG_SCM”, foi seleccionado de en-

tre 1326 outros, oriundos de 37 países.

Equipa de investigação
do UNIDEMI recebe 
Prémio da ISMSEM

Rui Rodrigues venceu o PhysioNet/CinC Challenge 

2010 cujo tema era “Mind the Gap” com o trabalho 

“Filling in the Gap: a General Method Using Neutral 

Networks”.  Esta competição, integrada na conferência 

Computing in Cardiology (CinC), realiza-se anualmente 

desde 2000. A edição de 2010 teve lugar em Belfast. 

Docente do DM 
vence PhysioNet/CinC 
Challenge 2010

PRÉMIOS

Eduardo Ferreira Vieira, que concluiu recentemente o 

Mestrado Integrado em Engenharia Mecânica, recebeu uma 

Menção Honrosa no 2º Escalão da Área de Matemática, 

Modelação e Engenharia, pelo trabalho intitulado 

“Grelhas estruturais de elementos tubulares para 

aplicação em estruturas secundárias de navios”. 

O artigo, redigido com base na tese de Mestrado 

elaborada pelo estudante, foi apresentado durante 

as Jornadas do Mar, na Escola Naval. A cerimónia 

de entrega dos prémios realizou-se durante a Sessão 

Solene de Encerramento das referidas Jornadas.

Estudante do DEMI 
recebe Menção Honrosa 
nas Jornadas do Mar 2010

David Navalho, estudante de doutoramento no Centro 

de Informática e Tecnologias da Informação do Depar-

tamento de Informática da FCT/UNL, sob supervisão 

do Prof. Nuno Preguiça, conquistou o 2º lugar numa 

difícil competição pelos prémios Fraunhofer Portugal 

Challenge 2010. O Prémio Fraunhofer Portugal Challenge 

tem como objectivo promover sinergias entre o mundo 

empresarial e a comunidade científica, o Centro de 

Investigação Fraunhofer Portugal para Soluções de 

Comunicação e a Informação Assistiva (AICOS).

Jovem investigador no CITI 
ganha Prémio 
Fraunhofer Portugal 2010

O Prémio Ferreira da Silva, atribuído por unanimidade 

ao Prof. Fernando Pina (DQ), foi instituído pela Sociedade 

Portuguesa de Química em 1981. Este prémio é concedido 

a um químico português que, pela obra científica 

produzida em Portugal, tenha contribuído significati-

vamente para o avanço da Química, em qualquer 

das suas áreas.

A medalha Vicente Seabra foi atribuída ex-aequo ao 

Prof. Eurico Cabrita (DQ) e ao Dr. José Gomes (CICECO, 

Universidade de Aveiro). Este galardão destina-se a 

premiar a alta qualidade, originalidade e autonomia 

do trabalho de investigação em Química desenvolvido 

em Portugal por um investigador de idade não 

superior a 40 anos.

Prémios Bienais da 
Sociedade Portuguesa de 
Química 2010 atribuídos a 
dois docentes do DQ 
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O Programa Rede de Residências: Experimentação / Arte, 

Ciência e Tecnologia trata da possibilidade de efectuar uma 

Residência Artística numa Instituição de Acolhimento Científi co 

e é uma proposta da Direcção Geral das Artes e da Ciência Viva: 

Agência Nacional para a Cultura Científi ca e Tecnológica à qual 

agentes de várias áreas da cultura podem concorrer. 

“Da Resistência dos Monstros: a câmara de expurgo por 

anóxia” foi o projecto artístico seleccionado para decorrer na 

Biblioteca da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade 

Nova de Lisboa entre Dezembro de 2009 e Junho de 2010. 

No espaço arquitectónico da Biblioteca da Faculdade de Ciências 

e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa funciona a 

tecnologia da câmara de expurgo por anóxia. Essa tecnologia 

serve a Biblioteca e o Departamento de Conservação e Restauro 

da Faculdade pelas mesmas razões: é uma câmara de expurgo 

com gerador de azoto para desinfecção de bens culturais e 

objectos de arte. Nesta câmara são, portanto, frequentemente, 

colocados livros e objectos de valor patrimonial para que lhes 

seja retirado “o bicho”. Este processo resume-se cientifi ca-

mente à diminuição dos valores de oxigénio e à inserção de 

valores elevados de azoto dentro da câmara. Os organismos, 

na maioria insectos, que necessitam de oxigénio para a 

sobrevivência não resistem a esse tratamento. Resta saber 

e formular as seguintes perguntas científi cas: quais são os 

organismos que resistem à tecnologia da câmara de expurgo 

por anóxia? Os ovos dos insectos resistem a essa tecnologia? 

E os microrganismos? Estas perguntas orientam a colaboração 

a efectuar com o Laboratório de Biodeterioração do Departa-

mento de Conservação e Restauro, na tentativa de identifi car 

e classifi car cientifi camente os Organismos e Microrganismos 

Resistentes à Tecnologia da Câmara de Expurgo por Anóxia. 

A expressão trivial “o bicho” é, neste projecto, substituída 

pela expressão “Monstro”; esta troca é necessariamente 

inspirada pelas gravuras científicas de Robert Hooke, 

nomeadamente do seu conhecido livro Micrographia (1665), 

onde foram representados insectos a uma escala muito 

ampliada dando-lhes a aparência de Monstros. Uma troca 

que suscita também a possibilidade de considerarmos esses 

“bichos” como verdadeiros Monstros de deterioração que 

deixam marcas próprias no património cultural. A questão 

subjacente será a da “natureza” aparecer como ameaça 

potencial às nossas coisas fabricadas. É neste âmbito que o 

projecto desenvolverá um trabalho mais teórico, que justifi ca 

a colaboração com a Secção de História e Filosofi a da Ciência 

e da Tecnologia no âmbito da investigação “O Singular e o 

Monstruoso na História da Ciência”, sob a orientação da 

Professora Doutora Palmira Fontes da Costa. Esta fase do 

projecto compreenderá uma pesquisa teórica sobre o assunto 

e a consequente elaboração de um texto articulado com a 

prática artística e experimental da residência. 

Esta investigação teórico-prática será concluída em dois 

objectos;

1: A compilação de um livro, uma edição de autor.

2: Uma exposição.

AIDA CASTRO – mini-curriculum

Aida Castro (Porto, 1979) é Licenciada em Artes Plásticas-Pintura 

pela Faculdade de Belas-Artes da Universidade do Porto 

(2003) e Mestre em Ciências da Comunicação: Cultura 

Contemporânea e Novas Tecnologias pela Faculdade de 

Ciências Sociais  da UNL (2009).  Fez o curso Projecto Individual 

de Artes Plásticas e frequentou Vídeo/Som e Novos Media 

de Autor no Ar.Co (2004). É membro fundador do Colectivo 

Embankment (2005) e da Plataforma Ma (2009). Foi júri e 

fez coordenação da exposição “BES Revelação 2009” no Museu 

de Arte Contemporânea de Serralves. Colaborou com a 

revista Arte Capital (2006-2007) e foi docente na Escola 

Superior Artística do Porto – Guimarães (2006-2008). Tem 

colaborado na selecção dos vídeos portugueses para o 

Festival d’Images Artistiques Vidéo (2007-2009) e publicado 

diversos ensaios em revistas e catálogos.

FCulTura

Da Resistência dos Monstros: 
A câmara de expurgo por anóxia
Aida Castro

FCulTura

“Nível de Intimidade” é uma exposição de escultura 

com materiais recic lados. 

Enrique Williams não deixa de nos surpreeender 

através de um trabalho completo com propostas 

escultóricas que englobam várias ideias e múltiplas 

leituras, l igando o lado estét ico à procura da 

ut i l ização sustentável dos materias, em particular 

madeira.

Nível de Intimidade 
Enrique Williams
Exposição de Escultura 

P-47P-46

 Junho 2011      EntreTanto 10 EntreTanto 10      Junho 2011



O Museu Colecção Berardo – Arte Moderna 

e Contemporânea – apresentou o segundo 

momento da exposição “She is a Femme  Fatale”, 

de 8 de Abril a 4 de Junho 2010, no espaço 

da Biblioteca do Campus Universitário da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia da 

Universidade Nova de Lisboa, no Monte 

de Caparica (Almada). Este segundo momento 

contemplou uma reformulação da exposição 

“She is a Femme Fatale”, que teve lugar 

no Museu Colecção Berardo, em Belém 

(de 30 de Novembro de 2009 a 31 de 

Janeiro de 2010), apresentando obras da 

Colecção Berardo que não foram integradas 

na primeira parte.

“She is a Femme Fatale” foi dedicada 

exclusivamente ao trabalho de mulheres 

artistas dando a ver um conjunto de obras 

representativas de um período de produção 

que vai desde meados do século XX até aos 

nossos dias.

O olhar sobre a produção artística no feminino 

sofreu grandes transformações no período 

que se seguiu à Segunda Grande Guerra e, 

desde então, tem vindo a ser equacionado 

e perspectivado segundo múltiplas visões e 

diversos autores. 

A partir de fi nais dos anos de 1960 e inícios 

dos anos 70, vários movimentos de eman-

cipação estabelecem-se, principalmente, 

no panorama norte-americano e as artistas 

mulheres exploram conceitos sedimentados 

numa importante revolução social mas, 

também, na construção da subjectividade 

e de sistemas artístico-representacionais, 

apresentando em galerias e museus temáticas 

como a identidade, o género, a sexuali-

dade ou a política, norteadas por uma visão 

transformadora das leituras complacentes 

de alguma História da Arte. 

A exposição “She is a Femme Fatale” 

reuniu um grupo de autoras de geo-

grafias diversas, aproximações formais 

diametralmente opostas e posturas 

teóricas e críticas substancialmente 

diferentes, contando com nomes como 

Rebecca Horn, Jenny Holzer, Beatriz 

Milhazes, Helena Almeida ou Adriana 

Molder, e percorrendo  diversos meios 

tais como a fotografia, a pintura, o 

vídeo, a escultura ou a instalação.

Na altura foi assinado um protocolo de 

colaboração entre a Fundação Berardo e 

a FCT/UNL.

«She is a Femme Fatale»
A Colecção Berardo no Campus da Faculdade Ciências e Tecnologia 
da Universidade Nova de Lisboa

Curadores: Ana Rito & Hugo Barata

FCulTura

O projecto que me encontro a desenvolver na minha residência a 

decorrer no CENIMAT (Centro de Investigação de Materiais) vem no 

seguimento de um conjunto de trabalhos que tenho vindo a realizar 

onde utilizo dispositivos tecnológicos (desde telescópios, lupas es-

tereoscópicas, fotografi a, etc.), como dispositivos de mediação do real, 

substituindo e anulando este e materializando a sua imagem virtual.

O objectivo é realizar desenhos à escala nanométrica e só visíveis através 

de microscópios, das vistas mais distantes actualmente captadas pelas 

sondas espaciais; ambas as escalas não visíveis a “olho nu”.

Ao colocar vistas espaciais (as mais longínquas que se consegue captar) 

à escala do mais pequenino que se consegue alcançar,  pretende-se criar 

um efeito de continuum, (de infi nito), uma sensação do sem fi m, podendo, 

ao mesmo tempo, ser visto como uma alusão ao facto da escala nano e a 

escala micro (nanotecnologia e microbiologia) serem também um vasto 

“universo” a desvendar, tal como o espaço e as estrelas. 

Para além disso, os desenhos poderão também ser vistos como uma 

metáfora da tão ambicionada e procurada teoria da unifi cação (teoria de 

unifi cação das leis do universo) por uma série de físicos, na actualidade. 

Ivo Andrade – mini-curriculum

Ivo Andrade (Trancoso 1984) estudou na Escola Superior de Artes e 

Design nas Caldas da Rainha, onde terminou o Bacharelato em Artes 

Plásticas, opção Pintura (2005) e a Licenciatura em Artes Plásticas 

(2007). Foi bolseiro do programa Erasmus (2005) na École Regionale de 

Beaux Arts, em Saint-Étiènne, França. Venceu o prémio BES Revelação 

em conjunto com Catarina Botelho e Pedro Neves Marques (2007).  

Foi seleccionado para a Bienal de Arte Jovens Valoures (Loures) e 

expõe na Galeria Paulo Amaro - Contemporary Art (2009). Lecciona 

na Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha desde 

Outubro de 2009.

Desafi ar limites 
Novas cartografi as do olhar
Ivo Andrade
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Beatriz Milhazes, “Pensamento Indiano”, 1998, acrílico sobre tela

Rebecca Horn, Instalação “The Trembling Table”, 1979, 
Metal, madeira e motor eléctrico



O NNT nasceu na FCT e comemora este ano 15 anos de 

existência. Foi fundado enquanto grupo com intuito de 

oferecer serviço artístico a uma faculdade mais centrada 

nas áreas científi cas, acreditando que a formação deve 

passar, tanto pela aquisição e domínio técnico de saberes 

científicos, como pelo crescimento e sensibilização a 

nível artístico. 

Os projectos têm servido, não só para materializar 

necessidades artísticas e inventivas no seio do grupo, 

como para promover toda uma estrutura de ensino 

público, dentro e fora de Portugal. Exemplos disso são:

Em 1997, com “A Mais Baixa Profissão”, de Boris 

Vian, Prémio Melhor Peça no Festival Internacional 

de Teatro Universitário da Lusíada e no 4° Encontro 

Nacional de Teatro Universitário de Portimão; 

Em 2002, com “Esquartejamento para Todos”, de 

Boris Vian, participação no Festival Internacional 

Universitário de Santiago de Compostela (apresenta-

ções em Lugo e em Santiago de Compostela, Espanha);

Em 2006, com “Cerejal”, de Anton Tchékov, Menção 

Honrosa no Festival Anual de Teatro Académico de 

Lisboa, FATAL 06;

Em 2008, com “Chez Kantor”, de Tadeusz Kantor, 

Prémio FATAL do Público, FATAL 08;

Em 2009, com “As Cidades Impossíveis”, de Italo Calvino, 

Menção Honrosa FATAL 09.

No ano lectivo 2009/2010, o NNT, em colaboração 

com o Núcleo de Som e Imagem da AEFCT, projectou 

“Tartarugas e Migração”. Esteve em cena quatro meses 

na residência da FCT, participou na Mostra e na Semana 

da Juventude de Almada, foi notícia no 14° Festival 

Universitário da Beira Interior, mote publicitário para a 

apresentação pública da 11ª edição do Festival Anual 

de Teatro Académico de Lisboa, FATAL 2010 e premiado 

no Festival internacional de Teatro Universitário de 

Blumenau, Brasil. O projecto teatral “Tartarugas e 

Migração” foi escolhido pelo público como Espectáculo 

Destaque da Mostra Paschoal Carlos Magno Universitária 

Ibero-Americana, arrecadando o troféu do 23º FITUB. 

15 ANOS
NÚCLEO DE TEATRO 

FCulTura

Ana Jacinto Nunes (AJN) apresentou na Biblioteca FCT 

do Campus de Caparica a exposição “Os Figos de Maria”, 

um conjunto de trabalhos que são um misto de desenho, 

serigrafia e pintura. 

Numa profusão de cores brandas e envolventes, AJN 

“brinca” em torno de um desenho/imagem de uma 

rapariga/mulher e do seu cão. Aos contornos básicos 

da composição são adicionados elementos, figuras, 

símbolos … e, a seguir, a cor torna-se num actor com 

um papel fundamental na diferenciação das com-

posições. Um fio condutor atravessa a exposição pela 

presença de Maria e do seu cão, mas cada Maria é 

única, e quase somos tentados a fazer também uma 

nova composição.

A inauguração da exposição foi assinalada com o 

lançamento de um livro homónimo editado sob a 

chancela da Assírio & Alvim. Para além da reprodução 

das imagens expostas, o livro conta ainda com um 

texto de Tomás Maia intitulado “A Vida da Vida”. 

Os três autores já haviam colaborado, em 2009, no 

livro Assombra, publicado pela mesma editora.

Na ocasião foi lido um texto inédito intitulado 

“Observação sobre a Aura”.

Os Figos de Maria
Exposição de Ana Jacinto Nunes
Pintura

VAZIO
de Diogo Saldanha e Marta Maranha
Uma exposição e um livro compostos 
por fotografi as e fotogramas
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A criação contemporânea que ajuda a defi nir a imagem 

urbana e favorece o carácter vivencial dos espaços que 

habitamos cobre uma ampla diversidade de contextos e 

de linguagens. Muitas vezes, ocorre como irrupção decora-

tiva: uma escultura de grandes dimensões numa rotunda 

é uma expressão do belo na paisagem, de que o arranjo 

dos espaços exteriores é a moldura. Outras vezes, apa-

rece sob o signo da provocação, quando os artistas in-

vertem a funcionalidade habitual de objectos ou formas 

e nos surpreendem pelo inesperado, pelo absurdo. A 

arte pode ainda convocar-nos para uma participação 

efémera mas particularmente activa, transformando a 

paisagem da cidade num palco para a performativi-

dade de indivíduos e grupos. Neste tipo de obras, a 

utopia da interacção criativa é uma forma de resistir 

à ideologia neo-liberal que nos coloniza o corpo, o 

espírito e as relações sociais, transformando-nos em 

meros consumidores – e não produtores – de espaço. 

É da natureza da arte impor a perspectiva de um autor. 

A arte é sempre mundivisão, exigindo um momento 

de institucionalização mais ou menos evidente. Por 

mais complexa que seja a situação que precede a 

obra (uma oportunidade circunstancial, a necessidade 

de qualificar um pedaço de cidade), cabe ao artista 

conseguir que o seu dispositivo, face ao investimento 

financeiro, social e afectivo, constitua – ou não – um 

acontecimento com significado. Por outras palavras, há 

maneiras de tornar a arte um factor de enriquecimento 

da vida pública, sendo que há felizmente espaço(s) de 

sobra para os artistas e todos nós enquanto público 

podermos conjuntamente experimentar a cidade.

Em suma, na ideia de ‘arte pública’ – que abrange 

mais do que a ideia do objecto colocado numa praça 

e engloba a capacidade de se propor como máquina 

de fazer cidade – estão duas categorias essenciais da 

nossa experiência social: a da imaginação (de que a 

experiência, a produção e a reflexão artísticas são 

expoente); e a de uma ideia tão complexa quanto vital 

para o quotidiano, que é o conceito de ‘público’. Ora 

‘público’ é o que é de todos, ou o que é de ninguém? 

Esta problemática é a da cidadania contemporânea, 

que não deveria abdicar de atribuir à arte na cidade a 

função de criar o mundo. 

A arte é portanto, ao mesmo tempo, a emergência e o 

próprio sismógrafo de um acontecer da cidade. Umas 

vezes, experimentamos essa noção de polis como 

sendo de um todo comunal, de uma forma ritualizada 

e festiva; outras vezes exigimos ao espaço que seja 

nosso confidente íntimo, ressoando a nossa solidão – 

como acontece num Parque da Paz. O que é certo é 

que há muito que a arte urbana, como uma membrana 

que selecciona e rejeita elementos por forma asse-

gurar a ‘saúde’ de um organismo, passou a entender 

a sua vocação social com o valor Espaço Público no 

seu horizonte. Estimulando experiência, criando lugar, 

a gramática desta arte pública é tão infinita quanto a 

liberdade da imaginação sustentada no real urbano.

Se o Espaço Público é portanto o espaço da construção 

de alternativas – sensíveis, experimentáveis – à alien-

ação, à crise, a arte pública – plataforma de esperança, 

independentemente da escala de micro-acontecimento 

que por vezes assume – é um desafi o social estratégico, 

nomeadamente na conceptualização do território. Cito 

de cor Ortega y Gasset: “Não é só na economia que o 

Homem tem de ganhar a vida…” 

Concluindo, a arte pública é uma manifestação tanto 

mais pedagógica quanto mais envolvida, transparente 

e persuasiva na promoção da criatividade, da cidadania 

e de um sentido crítico do que é a pertença colectiva, 

no espaço da sua vivência quotidiana. 

Mário Caeiro

Designer, curador, docente na ESAD.CR

Membro do Conselho de Cultura e Comunicação da FCT/UNL

Arte Pública

CRÓNICA
FCulTura

A intervenção de André Banha no espaço de exposições 

da Biblioteca da FCT parte, como sempre nos trabalhos 

deste artista, da reflexão sobre a observação in loco 

do trânsito e dos circuitos que os utentes executam.

Nas suas leituras, Banha deixa um mote para esta 

desconcertante habitabilidade da arquitectura, de uma 

arquitectura que desenha o espaço como acontecimento, 

numa mínima moralia de um fazer-ser-construir 

arcaico: “Embora exista pouco a descrever em uma 

casa pobre, austera, a sua primitividade, ela encerra 

uma primitividade que pertence a todos nós, é do ser 

humano […] Existe para cada um de nós uma casa 

onírica, uma casa de lembrança-sonho” (Gaston 

Bachelard in Poética do Espaço).

A Casa das Duas Portas
Instalação de André Banha
Curadoria: Mário Caeiro
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Bioenergia                                             
Doutora Anna Kladova 
4 Mestres 

Bioorgânica
3 Mestres 

Bioquímica
9 Mestres

Biotecnologia
24 Mestres

Ciências do Ambiente
Doutora Ana Maria Domingos Nobre

Conservação e Restauro 
Doutora Agnés Anne Françoise Le Gac Arinto
Doutora Ana Zélia Almeida de França e Mille
Doutora Milene Gil Duarte Casal
10 Mestres

Ecologia
2 Mestres

Energia e Bioenergia
2 Mestres 

Engenharia do Ambiente
Doutora Natalina da Conceição Cavaco Bicho
51 Mestres 

Engenharia Biológica 
Doutor Gonçalo Reimão Pinto de França Dória

Engenharia Biomédica
29 Mestres
 
Engenharia Civil
24 Mestres

Engenharia Civil/Estruturas e Geotecnia
6 Mestres

Engenharia Civil/Reabilitação de Edifícios
13 Mestres 

Engenharia Electrotécnica 
e de Computadores
Doutor Acácio João Galhardo Baptista 
Doutor João Almeida das Rosas
Doutora Regina Maria Frei Santos Barbosa
34 Mestres 

Engenharia Física
Doutor André João Leitão do Valle Wemans
Doutor Carlos Pedro Gonçalves Marques
Doutor Hugo Emanuel Pedroso Marques
Doutor Rui Pedro Fiúza Martins Pereira
4 Mestres 

Engenharia Industrial
Doutor Manuel de Jesus Carrasqueira 
1 Mestre 

Engenharia e Gestão Industrial
12 Mestres

Engenharia Informática 
47 Mestres

Engenharia de Materiais
Doutora Ana Paula Rocha Duarte
5 Mestres 

Engenharia Mecânica 
Doutor Pedro Samuel Gonçalves Coelho
11 Mestres

Engenharia Química 
Doutora Luísa Alexandra Graça Neves
Doutora Olena Lygina

Engenharia Química e Bioquímica
27 Mestres

Engenharia Sanitária
Doutora Maria de Lourdes Costa
15 Mestres

Ensino de Física e de Química
3 Mestres

Ensino da Matemática
4 Mestres

Ensino de Matemática 
3º Ciclo Ensino Básico Secundário
4 Mestres

Genética Molecular e Biomedicina
16 Mestres 

Gestão Integrada 
e Valorização de Resíduos
2 Mestres

Gestão e Qualidade de Materiais
1 Mestre

Gestão e Políticas Ambientais
4 Mestres

História e Filosofia das Ciências 
Doutora Elisa Maria da Silva Campos
Doutora Cláudia Susana Coelho Neves
Doutora Mariana Alves Pereira

Informática
Doutor Rui Feliciano de Jesus
Doutor Hugo Felipe Mendes Torres Vieira

Instrumentação, Manutenção Industrial 
e Qualidade
1 Mestre

Matemática e Aplicações
3 Mestres

Matemática e Aplicações – Actuariado, 
Estatística e Investigação Operacional
1 Mestre

Nanotecnologias e Nanociências
Doutor Pedro Miguel Cândido Barquinha

Ordenamento do Território 
e Planeamento Ambiental
14 Mestres

Química
Doutora Ana Rita Elias Brás
Doutora Maria da Graça Ejarque Albuquerque
Doutor João Miguel Mendes de Araújo
Doutor Pedro Manuel da Cunha Pires dos Santos

Tecnologia Alimentar/Qualidade
12 Mestres

Tecnologia e Segurança Alimentar
2 Mestres

NOVOS MESTRES E DOUTORES
Entre 1 de Novembro de 2009 e 31 de Julho de 2010 a Faculdade de Ciências e Tecnologia da 

Universidade Nova de Lisboa graduou 31 Doutores e 400 Mestres em 41 áreas curriculares:
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Alterações Climáticas e Políticas de 

Desenvolvimento Sustentável

Ambiente

Avaliação de Tecnologia

Bioengenharia

Biologia

Bioquímica

Biotecnologia

Ciência e Engenharia de Materiais

Ciências da Educação

Conservação e Restauro

E-Planeamento

Energia e Bioenergia

Engenharia Biomédica

Engenharia de Membranas (Erasmus Mundus)

Engenharia Civil

Engenharia da Refi nação, Petroquímica e 

Química

Engenharia Electrotécnica e de Computadores

Engenharia Física

Engenharia Geológica

Engenharia Industrial

Engenharia Mecânica

Engenharia Química e Bioquímica

Estatística e Gestão do Risco

Física

Geologia

História, Filosofi a e Património da Ciência 

e da Tecnologia

Informática

Matemática

Media Digitais

Nanotecnologias e Nanociências

Qualidade Alimentar

Química

Química Sustentável

Bioenergia

Cidades Sustentáveis

Construção Sustentável

Criptografia e Informação

Ensaios não Destrutivos: Fundamentos e 

Aplicações

Geotecnia para Engenharia Civil

Gestão de Projectos

Instrumentação para Higiene e Saúde 

Ocupacionais

Lean Management

Técnico Superior de Segurança e Higiene 

do Trabalho

Tecnologia e Qualidade Alimentar

Desde a Proteómica até às Proteínas – 

Curso Prático

Bioengenharia

Engenharia da Refi nação, Petroquímica e 

Química

Engenharia Geológica para Obras em 

Meio Urbano

Engenharia Sanitária e Gestão Integrada 

de Resíduos

Instrumentação, Manutenção Industrial e 

Qualidade

Microcircuitos Electrónicos e Sistemas 

Reconfiguráveis

Território, Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável

Doutoramentos
3.º Ciclo 

Diplomas de Estudos 
Pós-Graduados

Diplomas de Estudos 
Avançados

Biologia Celular e Molecular

Bioquímica

Conservação - Restauro

Engenharia Geológica

Engenharia Informática

Matemática

Química Aplicada

Engenharia Biomédica

Engenharia Civil

Engenharia do Ambiente

Engenharia de Materiais 

Engenharia e Gestão Industrial

Engenharia Electrotécnica e de Computadores

Engenharia Física

Engenharia Mecânica

Engenharia de Micro e Nanotecnologias

Engenharia Química e Bioquímica

Arte e Ciência do Vidro 

Bioorgânica 

Bioquímica Estrutural e Funcional 

Biotecnologia 

Ciências da Conservação 

Ciências Gastronómicas 

Conservação e Restauro 

Energia e Bioenergia 

Energias Renováveis - Conversão Eléctrica e 

Utilização Sustentáveis 

Engenharia Civil (Estruturas e Geotecnia) 

Engenharia da Soldadura 

Engenharia de Materiais 

Engenharia e Gestão da Água 

Engenharia Electrotécnica, Sistemas e 

Computadores 

Engenharia Geológica (Georrecursos) 

Engenharia Geológica (Geotecnia) 

Engenharia Informática 

Engenharia para a Sustentabilidade 

Ensino da Matemática 

Ensino de Biologia e da Geologia 

Ensino de Física e de Química 

Engenharia de Membranas (Erasmus Mundus) 

Dinâmica de Sistemas (Erasmus Mundus) *

Genética Molecular e Biomedicina 

Lógica Computacional (Erasmus Mundus)

Gestão e Políticas Ambientais

Matemática e Aplicações 

Microbiologia Médica

Segurança e Higiene do Trabalho *

Tecnologia e Segurança Alimentar

Urbanismo Sustentável e Ordenamento do 

Território 

* Submetido à A3ES (Agência de Avaliação e 

Acreditação do Ensino Superior).

Licenciaturas
1.º Ciclo - Cursos de 3 anos 
180 ECTS, dando acesso ao 2.º Ciclo

Mestrados Integrados
1.º e 2.º Ciclo - Cursos de 5 anos 
300 ECTS

Mestrados
2.º Ciclo - Cursos de 2 anos
120 ECTS

A FCT participa nos Programas Doutorais 

com as universidades americanas de 

Massachusetts Institute of Technology 

(MIT), Carnegie Mellon University (CMU) 

e University of Texas at Austin (UTA):

Bioengineering Systems (MIT/UNL)

Computer Science (CMU/UNL)

Mathematics (CMU/UNL)

Digital Media (UTA/UNL)
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