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Diana Madeira, investigadora
do Centro de Estudos do Am-
biente e do Mar (CESAM) e do
Departamento de Biologia da
Universidade de Aveiro (UA), é
uma das vencedoras da 15.ª
edição das Medalhas de Honra
L’Oréal Portugal para as Mu-
lheres na Ciência. O prémio de
15 mil euros, entregue ontem

em Lisboa, distingue o trabalho
da investigadora na área do
ambiente. 

No total foram premiadas
quatro investigadoras, selec-
cionadas entre mais de 70 can-
didatas por um júri presidido
pelo investigador e deputado
Alexandre Quintanilha.

No caso de Diana Madeira, o

seu grupo de trabalho vai, de
acordo com o que adiantou à
Lusa, avaliar como três gera-
ções de poliquetas (minhocas
que servem de isco aos pesca-
dores e são alimento para mui-
tas espécies marinhas) reagem
ao aquecimento global e à po-
luição por metais pesados, al-
terando “parâmetros como
cres cimento, sobrevivência e
reprodução”, e verificar que
“mecanismos moleculares ex-
plicam essas alterações”. 

A cientista espera que o es-
tudo, que está a ser desenvol-
vido em colaboração com a
Universidade Nova de Lisboa
e a universidade canadiana do
Quebec, possa “estimar qual
será a trajectória das popula-
ções” de invertebrados mari-
nhos “numa escala de tempo
mais alargada e se serão capa-
zes ou não de sobreviver e re-
produzir-se”, e assim “adaptar
os planos de conservação para
o meio marinho” para “promo-
ver a sustentabilidade ambien-
tal e dos recursos”.

Incentivar investigadoras
entre os 30 e os 36 anos

Lançado em 2004, numa par-
ceria da L’Oréal Portugal, Co-
missão Nacional da UNESCO e
Fundação para a Ciência e a
Tecnologia, o programa Meda-
lhas de Honra L’Oréal Portugal
para as Mulheres na Ciência
pretende incentivar jovens in-
vestigadoras que efectuam a
sua pesquisa em Portugal, en-
tre os 30 e os 36 anos, a pros-
seguir estudos originais e rele-
vantes para a saúde e/ou o
ambiente.

Além de Diana Madeira, as
Medalhas de Honra L’Oréal
Portugal para as Mulheres na
Ciência distinguiram Joana
Cabral (Universidade do Mi-
nho), Joana Caldeira (Univer-
sidade do Porto) e Patrícia
Costa Reis (Universidade de
Lisboa), que estão a estudar a
doença lúpus, a regeneração
dos “amortecedores' das vér-
tebras e as redes cerebrais. |

Jovem cientista
ganha prémio
de 15 mil euros
Universidade de Aveiro Diana Madeira recebeu Medalha 
de Honra L’Oréal Portugal para as Mulheres na Ciência

Diana Madeira foi seleccionada entre mais de sete dezenas de candidaturas apresentadas

Diana Madeira é
investigadora do
Centro de Estudos
do Ambiente e do Mar
e do Departamento
de Biologia
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Fundador Adriano Lucas (1925-2011) |  Director Adriano Callé Lucas |    Jornal defensor da valorização de Aveiro e da Região das Beiras
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Jovens angariam
fundos para família
Oliveira de Azeméis | P14

Empresários aveirenses inteiraram-se sobre o que é preciso para singrar lá fora Página 3

CLUBE E CÂMARA
PLANEIAM MELHORAR
A ZONA DAS PISCINAS
Câmara de Aveiro está disposta a manter o apoio ao Sporting Clube de Aveiro, agora
para a melhoria das condições nas imediações das piscinas do clube Página 32

Ritmos brasileiros 
fundem-se com toadas
nacionais no sábado
São Bernardo | P4

Junta e firma contra
Instalação de estação
de recolha de resíduos
Espinho | P21

Oliveirense e Ovarense
conhecem adversários
na Final 8 da Taça
Basquetebol | P29

PAULO RAMOS

Investigação
vale 15 mil euros
a jovem cientista
da Universidade
Diana Madeira, investigadora da Universi-
dade de Aveiro, foi distinguida na 15.ª
edição das Medalhas de Honra L’Oréal
Portugal para as Mulheres na Ciência por
um trabalho na área do ambiente. Prémio
foi entregue ontem. Página 5

Jornadas
analisam
o turismo na
Península Ibérica 
Evento que está a decorrer no
Grande Hotel do Luso, Mealhada,
tem como objectivo promover Por-
tugal e Espanha como um destino
turístico único. Página 23

Hoje com 
o seu jornal 
o Especial
AVEIRO
NORTE
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