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Foi assim o brilhante testemu-
nho deixado pelas alunas da 
Escola Secundária de Arouca, 
Mariana Garcia e Matilde Sil-
va, aquando da sua chegada da 
Universidade de Varsóvia, onde 
tinham acabado de viver a sua 
maior experiência escolar: o seu 
projeto - Smart Snails - alcançara 
o primeiro prémio no European 
Union Contest for Young Scien-
tists, na categoria de Biologia. 
O prestígio e o reconhecimento 
internacionais da investigação 
científica juvenil contemplavam, 
pela primeira vez, Portugal atra-
vés de uma das suas escolas. 

Registadas na imprensa 
arouquense em setembro de 
2014, as palavras de Mariana e 
Matilde soam fantasticamente 
premonitórias do sentimento e 
dos objetivos que nos trazem 
aqui. De Arouca para o Mundo. 
Do Mundo para Arouca. No ano 
seguinte nasciam as I Jornadas 
de Ciência – a celebração do 
primeiro grande encontro de 
várias gerações de cientistas de 
Arouca - residentes e na diás-
pora - em Arouca. Doze meses 
depois, é novamente em família 

que estamos de volta para estas 
II Jornadas de Ciência.

Meses que, entretanto, foram 
decorrendo ricos e gratifican-
tes, fundamentalmente para os 
nossos alunos. Na “Oficina da 
Ciência” aprofundaram-se co-
nhecimentos, nasceram outros 
projetos e também novos re-
conhecimentos - no Concurso 
de Jovens Cientistas e Inves-
tigadores, no Concurso FCT 
NOVA Challenge, no Prémio 
Ciência na Escola da Fundação 
Ilídio Pinho, entre muitas outras 
participações estimulantes da 
curiosidade, da investigação, do 
empreendedorismo e do traba-
lho em equipa. 

Fazer e comunicar Ciência, 
um leque de boas práticas, uma 
meta que temos como bem-su-
cedida de um projeto educativo 
escolar que sempre contou com 
frutuosas parcerias institucio-
nais e inevitável vínculo à co-
munidade. Em nome dos atuais 
e futuros cientistas de Arouca, é 
também com ela que queremos 
partilhar as II Jornadas de Ciên-
cia de Arouca. 

Sejam bem-vindos!

"Apesar da diversidade de 
culturas, sentimo-nos em 
família, rodeadas de pessoas 
com as mesmas paixões que 
as nossas, pessoas de diversas 
especialidades científicas mas 
disponíveis para partilhar, fazer 
uma crítica construtiva, sem 
que se sentisse o espírito de 
competição. 
Diria que foi uma grande 
experiência de construção 
pessoal."

in Jornal "Roda Vida"
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sábado 17 dezembro 2016

Conferência ESA em Arouca e no mundo - uma escola de 
estrelas… Ciência Viva! 

Rosalia Vargas, Presidente da Ciência Viva

Visita ao Arouca Geopark

Encerramento das Ⅱ Jornadas de Ciência de Arouca

Comunicações Comunicar: das Artes à Ciência

Moderação: Júlio Borlido Santos 
Fátima Vieira
Manuela Lopes 

Apresentações Futuros cientistas da ESA

Moderação: Jorge Gonçalves e Nuno Cerca

Apresentações Futuros cientistas da ESA

Moderação: Jorge Gonçalves e Nuno Cerca

Pausa para café

Almoço livre

Loja Interativa de Turismo 

Arouca Geopark

14h00

19h00

20h30

23h00

14h30

17h00

16h30

Abertura Mensagem

Adília Cruz, Diretora do AEA
Manuel Brandão Alves, Presidente da ACCD
José Rosa, Diretor do CFAE-AVCOA
Artur Neves, Presidente da CMA

sexta 16 dezembro 2016

Conferência Ciência, Ambiente e Sustentabilidade

Manuel Heitor, Ministro da Ciência, Tecnologia e  
Ensino Superior 

Jantar Momento cultural

Curso especializado da Música | Academia de Música

Sessão de Astronomia

Comunicações Investigadores arouquenses no mundo

Moderação: Raquel Seruca e Manuel Sobrinho Simões
Fátima Brandão – Saúde Ambiental
Rita Fontes Oliveira - Longevidade 
Filipe Cerca – Microbiologia e Imunologia 
Sandra Magalhães – Investigação Biomédica
Inês Gomes Soares – Oncologia
Sandra Pinho – Células Estaminais
Ana Marta Pereira – Biologia de plantas
Andreia Dias – Biodiversidade

Comunicações Investigadores arouquenses no mundo

Moderação: Raquel Seruca e João Sanches
Carlos Azevedo – Física
Gonçalo Oliveira – Física & Química
Jorge Gonçalves – Engenharia Civil
Tiago Martins – Eng.ª Electrotécnica e de Computadores
Filipe Costa – Física Relativista

Pausa para café

Loja Interativa de Turismo 

Escola Secundária de Arouca
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Na água: a Química para além do 
H20
1º Prémio  — 2ª ed. Prémio FIP20

0
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0

6 Efeitos tóxicos de metais pesados 
em ápices radicares de Allium  
Cepa L.
Menção Honrosa  — 4ª ed. Prémio FIP
3ª Prémio  — JCI, Lisboa
Finalista  — EUCYS, Estocolmo

Prémios e  
participações
internacionais
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A ameaça xenobiótica - 
Paracentrotus  lividus e a  
Barrinha de Esmoriz.
1º Prémio — JCI, Lisboa
Climate Prize — EUCYS, Copenhaga

Umbilicus rupestris - um pequeno 
passo para a fitoextracção, mas um 
grande passo para a evolução.
3º Prémio — JCI, Lisboa
Finalista — INTEL, San Jose

Eureka - Artes da Física
Menção Honrosa — 8ª ed. Prémio FIP

Propriedades antibióticas de 
plantas medicinais de Arouca.
Menção Honrosa — JCI, Lisboa

Etnobotânica de Arouca
1º Prémio — 9ª ed. Prémio FIP
1º Prémio — JCI, Lisboa
Finalista — EUCYS, Helsínquia

Viagem ao Paleozóico
Menção Honrosa  — 9ª ed. Prémio FIP

Potencial carcinogénico dos 
telemóveis
3º Prémio — MonIT, Lisboa
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ERVAS (Experimentar, Recolher, 
Valorizar, Aromatizar e Saborear)
Menção Honrosa — 10ª ed. Prémio FIP

Red Bull dá-te asas?
Menção Honrosa — JCI, Lisboa

Flies on the Phone
1º Prémio — JCI, Lisboa 
EPO Prize — EUCYS, Bratislava
Visita — EPO, Munique 
2º Prémio — MonIT, Lisboa

20
12
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Bisphenol A (BPA) in everyday life:  
what says the fruit fly?
Menção Honrosa — JCI, Lisboa

Desenvolvimento de um cluster de 
agro-negócio do Geoparque Arouca
Menção Honrosa  — 11ª ed. Prémio FIP

Influência das RFR emitidas 
pelas comunicações móveis no 
neurocomportamento de larvas de 
D. Melanogaster
1º Prémio — FAQtos, Lisboa

Smart Snails
1º Prémio — JCI, Lisboa
1º Prémio — EUCYS, Varsóvia
1º Prémio — 32rd YSM, Aveiro
Prémio Especial Juri — MILSET, Fortaleza
Participação — LIYSF, Londres

20
13

20
14

Into the Fly
5º Prémio — JCI, Lisboa

Neuro-teste
1º Prémio — 12ª ed. Prémio FIP
1º Prémio — 33rd YSM, FARO
1º Prémio — JCI, Lisboa
2º Prémio — FCT Nova Challenge, Lisboa
Participação Especial — Expo ScienceTampico, México
Representação Portuguesa — Intel - ISEF 2017, L.A., EUA

20
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20
15
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14 Prémios e participações internacionais 

Easy
Menção Honrosa — 13ª ed. Prémio FIP

Deteção de incêndios florestais 
com radar meteorológico
3º Prémio — 13ª ed. Prémio FIP
2º Prémio — FAQtos, Lisboa

Anima Filme
2º Prémio — 13ª ed. Prémio FIP

20
16 Mensagem
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Decorrido um ano após as I Jor-
nadas de Ciência de Arouca, 
o Agrupamento de Escolas de 
Arouca volta a aceitar o desafio 
lançado pela Associação Círcu-
lo, Cultura e Democracia e en-
volve-se, de uma forma ainda 
mais intensa, na organização 
deste evento.

Nestas Jornadas será visível 
a partilha de conhecimentos e 
de experiências individuais e/
ou coletivas, de âmbito local, 
regional, nacional ou internacio-
nal, nas várias áreas das ciên-
cias. E como os cientistas não 
se medem aos palmos, o palco 
será, desta feita, partilhado pe-
los nossos investigadores “se-
niores” e “iniciados”, que mui-
to bem poderiam dizer, como 
Pessoa, “ eu sou do tamanho do 
que vejo e não do tamanho da 
minha altura”.

O tema tratado nestas II 
Jornadas - Ciência, Ambiente 
e Sustentabilidade - faz alu-
são ao atual paradigma que 
se impõe: a necessidade de 
diálogo e intercâmbio entre 
os diferentes saberes. Logo, 
os vários painéis tentarão pro-
mover o debate sobre grandes 
temas da contemporaneidade, 
como a importância da inves-
tigação e a comunicação entre 
os saberes.

Com as I Jornadas, ence-
tamos todos os esforços para 
que este evento constituísse a 
semente de um projeto mais 
amplo, pensado a médio e 
longo prazo, com o intuito de 
promover o (re)encontro de 
experiências, saberes e cultu-
ras no domínio das ciências. 
A importância desta aborda-
gem multidisciplinar da ciên-
cia resulta numa mais-valia 
evidente para o desenvolvi-
mento sustentável das socie-
dades humanas e do próprio 
território. 

Fica o convite à participação 
e ao envolvimento de toda a 
comunidade arouquense neste 
evento pioneiro, do qual muito 
nos orgulhamos. Convocando, 
de novo, Pessoa, deixo-vos com 
esta certeza “Da minha aldeia 
vejo quanto da terra se pode ver 
do Universo…”.

Bem-vindos a Arouca!

Adília Cruz
Diretora do Agrupamento
de Escolas de Arouca

É com grande satisfação e muito orgu-
lho que o Círculo Cultura e Democracia 
se associa a esta iniciativa. Ela dá con-
tinuidade ao labor extraordinário que 
muita gente boa, professores e alunos, 
desde há muito, vêm desenvolvendo na 
Escola Secundária de Arouca.

O tema: "Ciência, ambiente e sus-
tentabilidade" reforça as preocupa-
ções presentes nas “Ias Jornadas de 
Ciência de Arouca", que tanto êxito 
tiveram, há precisamente um ano, en-
volvendo cientistas e quase cientistas, 
que iniciaram a sua carreira, nesta Es-
cola, que é a muitos títulos exemplar.

Continuar a associar, a ciência com 
o ambiente e com a sustentabilidade é 
um desígnio que merece ser prossegui-
do, prometendo e mostrando que é por 
aí que se pode fazer um futuro melhor. 
A ciência é um dos principais motores 
de progresso. Só que não há progresso 
e melhor bem-estar para todos, sem ter 
em conta que o ambiente e a natureza 

são aliados e parceiros. Só com esta 
aliança se pode garantir a existência de 
sustentabilidade (isto é, reprodutibili-
dade a longo prazo) do ponto de vista 
social, económico e para a humanida-
de. Este é, por isso, um empenhamento 
que vale a pena cumprir.

Uma outra e não menor razão é o 
modo, o como fazer. E neste "como 
fazer" o grande segredo é, também, o 
ser-se capaz de juntar os mais novos 
com os menos novos, os que fazem 
ciência, em Arouca com os que têm 
os seus projetos fora dela, mas daí 
são originários.

Acompanham-nos nesta aventura 
de partilha alguns dos grandes nomes 
da ciência, que nos dizem muito e nos 
estão próximos. O Sr. Ministro da Ciên-
cia, Tecnologia e Ensino Superior quis-
-nos acompanhar nesta nossa festa, 
que também é dele. A todos estamos 
muito gratos.

Mas os nossos cientistas não que-
rem estar encerrados numa qualquer 
torre dourada. Eles querem vir ao en-
contro dos que são os destinatários de 
toda a ciência: a comunidade e, neste 
caso, os arouquenses. Todos são convi-
dados a na festa se envolver.

Estão, pois, reunidos todos os ingre-
dientes para que, conjuntamente com 
as Jornadas de Ciência, tenhamos, 
também em Arouca, umas grandes 
jornadas de participação. Assim, tam-
bém, se faz democracia. Desejo a to-
dos os melhores sucessos.

Manuel Brandão Alves
Presidente da Associação  
Círculo Mais Democracia
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Ciência, Ambiente, Sustenta-
bilidade, três vértices de um 
mesmo triângulo.

Num tempo de enormes in-
certezas, em que valores fun-
damentais duma sociedade 
como é o Ambiente, e conse-
quentemente a Sustentabilida-
de, quer local, quer nacional, 
quer global, são postos em 
causa, mesmo questionando 
“certezas” que o debate cien-
tífico nos dá, é importante sa-
lientar a iniciativa de Arouca, 
através de algumas das suas 
instituições, entre as quais o 
Agrupamento de Escolas de 
Arouca, para o debate, a pro-
moção e a divulgação de ini-
ciativas que localmente vão 
sendo feitas, mas que podem 
ter o mesmo efeito na Europa, 
do bater das asas duma borbo-
leta na China.

Juntar num programa a di-
vulgação do trabalho que os 
cientistas oriundos de Arouca 
e espalhados pelo Mundo vão 
fazendo, com o trabalho que se 
faz atualmente, em prol da di-
namização e difusão do saber e 
fazer científico, na Escola sede 
do Agrupamento, com inter-
venções de cientistas e outros 
profissionais, que fazem da 
ciência o seu modus operandi, 
a par de uma visita de estudo 
a um território que tem no seu 
geoparque, um importantíssi-
mo polo do desenvolvimento 
sustentável do concelho e da 
região, só tem que ser apoia-
do pelo Centro de Formação 
de Associação de Escolas dos 
Concelhos de Arouca, Vale de 
Cambra e Oliveira de Azeméis, 
pois este é mais um evento que 
interessa à comunidade educa-
tiva, em geral e aos docentes 
em particular, do seu território 
de intervenção.

Por isso, perante o desafio, 
presente!

José Rosa 
Diretor do  
CFAE - AVCOA

É o conhecimento que nos faz progredir, 
que nos enriquece, que nos empurra para 
o desenvolvimento. O conhecimento que 
nos é transmitido pela educação fami-
liar, pela escola, pela sociedade. É neste 
contexto que, na sua genética, o Arouca 
Geopark é um local de conhecimento. 
Foi (e é) o conhecimento que nos permi-
tiu (e permite) conhecermo-nos a fundo, 
de modo a estruturarmos este projeto de 
desenvolvimento sustentável. E tem sido 
nas pessoas que temos encontrado o 
ativo mais interessante. Gente ligada ao 
conhecimento, que se destaca nos locais 
onde trabalha, e que assume e afirma as 
suas raízes. O Arouca Geopark é tam-
bém isto. Um ponto de encontro, neste 
caso juntando gerações, para promoção 
do conhecimento e, por essa via, de um 
território que baseia o seu desenvolvi-
mento no conhecimento.

Numa altura em que se fala recorren-
temente sobre a fuga de cérebros, temos 

tido, em Arouca, uma espécie de movi-
mento inverso. Temos tido o privilégio 
de contar com uma atividade intensa 
dos nossos cérebros, aqui, mais uma vez, 
concretizada nas II Jornadas da Ciência. 
Em boa hora o Círculo Cultura e Demo-
cracia se lançou nesta atividade, que 
reúne gente de renome internacional do 
mundo da ciência, com jovens investi-
gadores e alunos da Escola Secundária. 
Esta conjugação de fatores, tendo como 
fio condutor o conhecimento, não pode 
senão ser alvo do nosso maior apreço e 
de todo o nosso apoio. Desta forma, es-
tamos não só a valorizar uma parte signi-
ficativa do que temos de melhor como, 
sobretudo, a apostar, de forma asserti-
va, no futuro que queremos. Um futuro 
consciente, formado e informado, foca-
do na sustentabilidade como motor de 
desenvolvimento.

Cabe-me, portanto, sublinhar e enal-
tecer o espírito de iniciativa do Círculo 
Cultura e Democracia e da Escola Secun-
dária de Arouca, que tem visto o seu tra-
balho pedagógico em torno da Ciência 
constantemente reconhecido. Cabe-me, 
ainda, agradecer a presença das insignes 
personalidades que aceitaram o repto de 
dar corpo a esta iniciativa. Se, por um 
lado, é um privilégio para nós podermos 
acolher um evento deste tipo, por outro 
reconforta-nos o sentimento de ser este 
o caminho que queremos ver trilhado pe-
las gerações vindouras. Esta é uma par-
te da nossa genética que não queremos 
perder, e que, com eventos como este, 
só podemos fortalecer.

Artur Neves
Presidente da Câmara 
Municipal de Arouca
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Investigadores 
arouquenses
pelo mundo

Raquel Seruca nasceu no Porto 
em 1962. Licenciou-se em Medi-
cina, em 1986, na Universidade 
do Porto. A seguir à licenciatu-
ra realizou um estágio voluntá-
rio em genética molecular na 
Universidade de Groningen na 
Holanda. Fez o Doutoramento 
em Medicina no Ipatimup /U. 
de Groningen em 1995 com uma 
Tese sobre Genética do Cancro 
do Estômago. Realizou o seu 
Pós-Doutoramento entre 1998-
2002 no Ipatimup e no Radium 
Hospital de Oslo, Noruega. Es-

pecializou-se em genética mo-
lecular de tumores gastrointes-
tinais com especial interesse na 
instabilidade genética ligada a 
defeitos de genes de reparação 
do DNA e em moléculas de ade-
são ligadas à invasão. 

Foi autora ou co-autora de 
228 artigos científicos. É mem-
bro do conselho cientifico 
da Associação Americana de 
Doentes com Cancro Gástrico 
Hereditário (No Stomach for 
Cancer). Presidiu à Sociedade 
Portuguesa de Genética Hu-
mana e pertenceu ao comité 
cientifico da Sociedade Euro-
peia de Genética. É Professora 
do Departamento de Patologia 
e Oncologia da Faculdade de 
Medicina da U. Porto e é Vice-
-Presidente do Ipatimup. É res-
ponsável pela linha de cancro e 
membro do conselho cientifico 
do Instituto de Investigação e 
Inovação em Saúde da Univer-
sidade do Porto (i3S). É da Co-
missão que estuda a criação da 
Agência de Investigação Clini-
ca e Inovação Biomédica.

Raquel Seruca
Vice-presidente para a 
Ciência, IPATIMUP
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Manuel Sobrinho 
Simões Presidente da 
Direção, IPATIMUP

Manuel Sobrinho Simões nas-
ceu no Porto em 1947. Douto-
rou-se em Medicina, em 1978, 
na Universidade do Porto com 
uma Tese sobre Cancro da Ti-
reoide e fez o Pós-Doutora-
mento em 1979/80 no Institu-
to Norueguês de Investigação 
em Cancro. Especializou-se no 
diagnóstico histológico, ultras-
trutural e molecular de doenças 
cancerosas e precancerosas, 

com ênfase nos tumores do es-
tômago e da tireoide. 

Foi autor ou co-autor de cer-
ca de 350 artigos científicos que 
deram origem a mais de 10000 
citações. Tem livros publicados 
na Europa, EUA e Japão. Presidiu 
à Sociedade Europeia de Patolo-
gia entre 1999 e 2001 depois de 
ter sido Secretário-geral de 1989 
a 1997. 

É Professor Catedrático e 
Diretor do Departamento de 
Patologia e Oncologia da Fa-
culdade de Medicina do Por-
to, Chefe de Serviço no CHS 
João e Presidente da Direção 
do Ipatimup, o instituto de in-
vestigação em cancro da Uni-
versidade do Porto que ajudou 
a criar em 1989.

É membro da Direção do re-
cém-criado Instituto de Investi-
gação e Inovação em Saúde da 
Universidade do Porto (i3S) e Vi-
ce-Presidente do Health Cluster 
Portugal.

João Sanches nasceu em Lisboa 
em 1963. Fez a licenciatura e o 
Doutoramento em Engenharia 
Electrotécnica e de Compu-
tadores no  Instituto Superior 
Técnico (IST), Universidade Téc-
nica de Lisboa, em 1991 e 2003 
respectivamente. Em 2013 fez a 
agregação pela Universidade de 
Lisboa no IST com a lição inti-
tulada “Tissue Characterization 
by US Image Analysis for Diag-
nosis Purposes.” Foi Professor 
do  Departamento de Engenha-
ria Eletrotécnica e de Compu-
tadores  da Área Científica de 
Sistemas, Decisão e Controlo no 
IST. Em 2010, fez parte dos Pro-
fessores fundadores do  Depar-
tamento de Bioengenharia do 
IST onde lecciona na área cien-
tífica de  Biosinais. Foi autor ou 
co-autor de cerca de 150 artigos 

científicos na sua área de espe-
cialidade da engenharia ou em 
áreas transversais com a biolo-
gia e a medicina. .

É membro da direção do Ins-
tituto de Sistemas e Robóti-
ca  (ISR) e coordenador da área 
temática de Engineering for and 
from the Life Sciences do Labo-
ratory of Robotics and Enginee-
ring Systems (LARSyS) do qual 
o ISR faz parte. O grupo de in-
vestigação que JS lidera faz par-
te do  Laboratório de Sistemas 
Evolutivos e Engenharia Biomé-
dica (LASEEB)  do ISR e desen-
volve trabalho de investigação 
nas áreas de processamento de 
imagem médica e biológica e 
do processamento de sinais fi-
siológicos, comportamentais e 
psicológicos em aplicações de 
ajuda ao diagnóstico e à investi-
gação fundamental nas áreas da 
biologia e neurofisiologia.

JS é membro sénior da Socie-
dade de Engenharia em Medici-
na e Biologia do IEEE (IEEE Engi-
neering in Medicine and Biology 
Society (EMBS)).  Em 2011 foi 
convidado a integrar o  Comité 
Técnico para a bioimagem da 
Sociedade de Processamen-
to de Sinais do IEEE (SPS) - Bio 
Imaging and Signal Processing 
Technical Committee (BISP-
-TC)  da  IEEE Signal Processing 
Society. 

João Sanches
Membro da Direção
do ISR
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Estabelecimento de estratégias 
de agrupamento/classificação 
de nanomateriais manufatura-
dos (MNM) de acordo com a to-
xicidade e efeitos biológicos.

Área de Investigação
Toxicologia Ambiental,  

Nanotoxicologia

Local de Trabalho
Departamento de Saúde 

Ambiental do Instituto Nacional 

Doutor Ricardo Jorge (Centro de 

Saúde Pública Doutor Gonçalves 

Ferreira)

Universidades Frequentadas
Universidade de Aveiro

Graus Académicos
Licenciatura em Biologia

Mestrado em Biologia 

Aplicada, Ramo Toxicologia e 

Ecotoxicologia

Maria de Fátima Brandão
01/07/1988
fatimabrandao.988@gmail.com

A nanotecnologia é uma tecno-
logia-chave para o século XXI 
que integra recursos da enge-
nharia, ciência de materiais, 
ciências biológicas, toxicologia 
e medicina, entre outras. 

Existem já no mercado muitos 
produtos que contêm nanoma-
teriais manufaturados (MNM) 
nos mais diversos campos de 
aplicação e muitos mais são 
esperados. No momento atual, 
a avaliação de risco de cada 
MNM é efetuada caso-a-caso, 
o que resulta numa abordagem 
complexa, em termos de cus-
tos e de tempo. Assim, torna-se 
necessário desenvolver aborda-
gens de classificação de MNM 
que sirvam de suporte à regu-
lação da MNM o que, por sua 
vez, contribuirá para a comer-
cialização sustentável da nano-
tecnologia. 

Esta estratégia de classifica-
ção pode ser estabelecida com 
base em diferentes princípios 
tais como as propriedades dos 
materiais, ou os seus efeitos tó-
xicos para os   seres humanos, 
animais e ecossistemas. 

Deste modo, o meu doutora-
mento foca-se na avaliação dos 
efeitos citotóxicos e genotóxi-
cos de nanopartículas com o 
intuíto de estabelecer critérios 
para agrupar os MNM de acor-
do com a sua toxicidade para 
humanos/mamíferos. Esta estra-
tégia de agrupamento dos MNM 
de acordo com a sua toxicidade 
e a identificação das caracterís-
ticas físico-químicas dos MNM 
responsáveis pela toxicidade se-
rão de grande importância para 
a avaliação de risco e regulação 
dos NMM, e desenvolvimento 
de MNM não-tóxicos.
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Inovação em Saúde com 
impacto na qualidade e 
expetativa de vida dos 
indivíduos.

Área de Investigação
Longevidade e Gestão 

Local de Trabalho
Centro de Inovação Médica 

Unidade de Saúde Familiar São 

João do Porto

Centro Hospitalar do Porto

Faculdade de Medicina U.Porto

Universidades Frequentadas
Faculdade de Medicina da 

Universidade do Porto

Faculdade de Ciências Médicas 

da Universidade Nova de Lisboa

Porto Business School

Graus Académicos
Mestrado Integrado em 

Medicina

Pós Graduada em Gestão e 

Direcção de Serviços de Saúde

Rita Brandão  
Fontes Oliveira
18/03/1986
ritafontesoliveira@gmail.com

Introdução: Em Portugal, 9,8% 
dos doentes internados adqui-
riram infeções associadas aos 
cuidados de saúde, correspon-
dendo a uma prevalência de cer-
ca 11,7%. O Centro Hospitalar de 
São João desenvolveu uma pla-
taforma de business intelligen-
ce capaz de VIgiar (os utentes), 
moniTorizar (o estado clínico) e 
ALertar (o profissional de saú-
de): HViTAL. Este estudo tem 
como objetivo avaliar o impacto 
da monitorização eletrónica nas 
infeções associadas aos cuida-
dos de saúde desde o ano da im-
plementação do HViTAL. Mate-
rial e Métodos: Avaliaram-se os 
dados relativos a janeiro 2008 
(data a partir da qual há registos 
informatizados) até dezembro 
de 2011, comparando-os com os 
dados posteriores, aqueles cor-
respondentes a janeiro de 2012 
(data de implementação do HVi-
TAL) até 19 de outubro de 2015.

Resultados: Observou-se 
uma tendência para o aumento 
dos parâmetros de infeção no 
período 2008 - 2011. No perío-
do correspondente a janeiro de 
2012 e outubro de 2015, todos 
os parâmetros que constituem 
o indicador de infeção (previsto 
na contratualização) revelaram 
uma evolução linear negativa.

Discussão: Os resultados são 
muito sugestivos de que o HVI-
TAL poderá ter tido impacto na 

melhoria dos parâmetros asso-
ciados às infeções associadas 
aos cuidados de saúde. Houve 
uma tendência crescente na 
aplicação de medidas básicas 
de controlo de infeção desde 
2005, com ações de sensibiliza-
ção dos profissionais de saúde, 
facto que, embora não analisa-
do neste report, poderá também 
ter contribuído para a melhoria 
observada. O nosso estudo não 
incluiu outras variáveis, tais 
como investimento em capital 
humano.

Conclusão: Houve uma ine-
quívoca melhoria em todos os 
domínios que caracterizam as 
infeções associadas aos cuida-
dos de saúde, sugerindo um im-
pacto positivo da introdução do 
HVITAL.

Palavras-chave: Controle de 
Infeções; Infeção Hospitalar; In-
formática Médica; Registos Ele-
trónicos de Saúde.
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A interação de biofilmes de 
Staphylococcus epidermidis 
com o sistema imune do 
hospedeiro.

Área de Investigação
Fisiopatologia de biofilmes de 

Staphyococcus epidermidis

Local de Trabalho
Laboratório de Imunologia 

Mário Arala Chaves do Instituto 

de Ciências Biomédicas Abel 

Salazar

Universidades Frequentadas
Universidade do Porto

Graus Académicos
Licenciatura em Bioquímica

Mestrado Integrado em 

Medicina 

Doutoramento em Ciências 

Biomédicas

José Filipe Cerca
28/11/1981
filipecerca@gmail.com

O meu percurso científico co-
meçou como bolseiro de investi-
gação no grupo de investigação 
“Molecular Neurobiology” do 
Instituto de Biologia Molecular 
e Celular (IBMC) da Universi-
dade do Porto. Nesse período, 
integrei a equipa que estuda os 
mecanismos moleculares subja-
centes à doença Polineuropatia 
Amiloidótica Familiar (PAF), sob 
orientação da Professora Maria 
João Saraiva. Terminado esse 
ano, e após ter ingressado no 
Mestrado Integrado em Medici-
na no Instituto de Ciências Bio-
médicas Abel Salazar (ICBAS), 
iniciei também o Doutoramen-
to em Ciências Biomédicas no 
ICBAS, com orientação do Pro-
fessor Manuel Vilanova. Nesses 
5 anos de investigação, parti-
lhados entre o laboratório de 
Imunologia Mário Arala Chaves, 
as salas de aulas do ICBAS e os 
corredores do Hospital de Santo 
António, estudei a interação de 
biofilmes de Staphylococcus epi-
dermidis com o sistema imune 
do hospedeiro. Resumidamente, 
demonstramos que a resposta 
imune inata do hospedeiro aos 
biofilmes de S. epidermidis é 
variável dependendo do estado 
fisiológico em que os biofilmes 
se encontram. Atualmente, após 
ter concluído o Doutoramento, 
sou médico interno de formação 
específica em Medicina Geral e 

Familiar na Unidade de Saúde 
Familiar de Valbom (ACeS de 
Gondomar). Continuo a fazer 
investigação, agora na vertente 
clínica com enfâse na Medicina 
Geral e Familiar. Nomeadamen-
te, estou a conduzir um estudo 
observacional retrospetivo cujo 
objetivo é caracterizar a popu-
lação de doentes a realizar in-
sulinoterapia na nossa Unidade 
de Saúde no que diz respeito a 
diferentes variáveis clínicas e 
demográficas.
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Biomarcadores de 
envelhecimento: uma 
abordagem espetroscópica.

Área de Investigação
Epidemiologia de bactérias 

multirresistentes 

Proteómica na identificação de 

bactérias multirresistentes

Biologia do envelhecimento

Local de Trabalho
iBiMED - Instituto de Biomedicina 

da Universidade de Aveiro

Universidades Frequentadas
Universidade de Aveiro

Graus Académicos
Licenciatura em Bioquímica 

Mestrado em Bioquímica Clínica

Sandra Vicência Martins 
Magalhães
09/03/1991
sandravmmagalhaes@gmail.com

O crescente envelhecimento da 
população acarreta custos ele-
vadíssimos para os serviços de 
saúde, nomeadamente no tra-
tamento das inúmeras doenças 
associadas ao envelhecimento. 
Em Portugal isto é ainda mais 
significativo, uma vez que a es-
perança média de vida saudável 
está abaixo dos 60 anos. Um 
dos fatores que está inteiramen-
te relacionado com o processo 
de envelhecimento é a perda 
dos mecanismos celulares de 
controlo da síntese e degrada-
ção das proteínas. Isto leva ao 
aumento do número de proteí-
nas que apresentam erros e se 
tornam insolúveis, agregando 
e sendo tóxicas para a célula. É 
precisamente no estudo destes 
agregados que se centra a mis-
são da nossa investigação uma 
vez que estes poderão, em últi-
ma análise, ser utilizados como 
biomarcadores do envelheci-
mento, ajudando a compreen-
der a fisiologia deste processo. 
No entanto, este estudo não é 

tão linear como possa parecer 
uma vez que as co-morbida-
des apresentadas pelos idosos 
podem mascarar quais os pro-
cessos unicamente ligados ao 
envelhecimento e não às doen-
ças a ele associadas. É, por isso, 
crucial encontrar modelos e 
metodologias que nos permitam 
estudar estes agregados protei-
cos como reflexo do processo 
de envelhecimento. No nosso 
grupo de investigação centra-
mo-nos no uso da espetroscopia 
de infravermelho, uma técnica 
de análise rápida, de baixo cus-
to e com elevada sensibilidade, 
para a identificação de agrega-
dos proteicos. Atualmente es-
tamos focados no estudo de S. 
cerevisiae mas no futuro utiliza-
remos também modelos de ra-
tinho para percebermos se esta 
técnica poderá ser aplicada para 
perceber a idade biológica de 
um indivíduo e se os agregados 
proteicos poderão ser utilizados 
como biomarcadores do enve-
lhecimento.
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Desenvolvimento de 
modelos matemáticos 
aplicados a problemas de 
planeamento de tratamentos 
de radioterapia.

Área de Investigação
Matemática Aplicada

Local de Trabalho
INESC Coimbra

Universidades Frequentadas
Universidade do Porto 

(Faculdade de Ciências)

Graus Académicos
Licenciatura

Mestrado

Doutoramento

Maria Inês Gomes Soares
19/12/1981
inesgsoares@gmail.com

Sou licenciada em Matemática, 
mestre em Engenharia Matemá-
tica e doutorada em Matemáti-
ca Aplicada, pela Faculdade de 
Ciências da Universidade do Porto 
(FCUP), Portugal. Durante os últi-
mos anos tenho estado dedicada 
a actividades de investigação com 
carácter multidisciplinar, nomea-
damente nas áreas da bioinformá-
tica, genética e medicina.

Durante o meu doutoramen-
to, sob orientação de investiga-
dores do Instituto de Patologia 
e Imunologia Molecular da Uni-
versidade do Porto (IPATIMUP) 
e do Centro de Matemática da 
Universidade do Porto (CMUP), 
desenvolvi algoritmos de com-
paração e clustering para se-
quências de DNA mitocondrial 
(mtDNA), nomeadamente para 
automatizar a classificação de 
mtDNA humano em haplogru-
pos. Posteriormente, desenvol-
vi uma ferramenta de análise 
de diversidade genómica e um 
software para simplificar a aná-
lise de genomas microbianos. 
Recentemente, iniciei uma co-
laboração num estudo de iden-
tificação de espécies em vias de 
extinção, com investigadores do 
Centro Interdisciplinar de Inves-
tigação Marinha e Ambiental no 
Porto (CIIMAR) e de centros de 
investigação Australianos.

No meu pós-doutoramento 
fui integrada numa equipa de 

investigação, constituída por 
investigadores da Universidade 
de Coimbra, Instituto de Enge-
nharia de Sistemas e Compu-
tadores de Coimbra (INESCC), 
Instituto Português de Oncolo-
gia de Coimbra (IPOCFG-EPE) 
e Escola Superior de Tecnologia 
da Saúde do Porto (ESTSP). Os 
trabalhos de investigação leva-
dos a cabo prenderam-se com 
o desenvolvimento de modelos 
de programação matemática 
e algoritmos de Data Mining e 
Machine Learning aplicados a 
problemas de planeamento de 
tratamentos de radioterapia. 
Partindo de uma base de dados 
de pacientes com cancro na ca-
beça e pescoço, tratados com 
radioterapia, foram desenvol-
vidas metodologias capazes de 
prever complicações induzidas 
pelos tratamentos de radiote-
rapia, com vista a possibilitar 
o ajuste (e melhoria) do plano 
de tratamento tendo em conta 
a radiossensibilidade de cada 
paciente. Recentemente, iniciei 
uma colaboração num novo pro-
jeto relacionado com a conce-
ção e implementação computa-
cional de algoritmos de previsão 
e de validação aplicados ao con-
sumo de gás. Este novo projeto 
conta com a colaboração de in-
vestigadores da Universidade de 
Coimbra e da empresa ISA em 
Coimbra.
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O papel de moléculas e 
células que constituem o 
microambiente da medula 
óssea.

Área de Investigação
Células estaminais 

hematopoiéticas

Local de Trabalho
Ruth L. and David S. Gottesman 

Institute for Stem Cell and 

Regenerative Medicine Research 

no Albert Einstein College of 

Medicine, Nova Iorque, EUA

Universidades Frequentadas
Faculdade de Ciências da 

Universidade do Porto

Imperial College School of 

Medicine (Londres, UK)

Albert Einstein College of 

Medicine (Yeshiva University, 

Nova Iorque, USA)

Graus Académicos
Licenciatura em Biologia pela 

Faculdade de Ciências da 

Universidade do Porto, Portugal

Doutoramento em Epigenética e 

Células estaminais pelo Imperial 

College School of Medicine, 

Londres, UK

Sandra Pinho
16/08/1981
sandra.pinho@einstein.yu.edu

O meu trabalho de investiga-
ção no Albert Einstein College 
of Medicine em Nova Iorque 
tem-se focado em investigar a 
identidade e o papel de molé-
culas e células que constituem o 
microambiente da medula óssea 
e regulam as células estaminais 
hematopoiéticas, também co-
nhecidas como células estami-
nais do sangue. Estas células es-
tão na origem de todos os tipos 
de células adultas do sangue e 
são as responsáveis pelo suces-
so de terapias como transplan-
tação da medula óssea no caso 
de doenças hematológicas. 

Nos últimos anos, identifiquei 
dois novos tipos de células da 

medula óssea (as células esta-
minais mesenquimais e os me-
gacariócitos) capazes de regular 
a proliferação das células esta-
minais hematopoiéticas. 

Mais recentemente, utilizan-
do modelos genéticos de rati-
nhos estou a investigar o papel 
de uma molécula que descobri 
ser altamente expressa em célu-
las tumorais da leucemia mieloi-
de aguda e essencial para o es-
tabelecimento e progressão da 
doença. Neste momento, estou 
a testar o efeito de terapias com 
anticorpos específicos para esta 
molécula na cura e tratamento 
da leucemia mieloide aguda.
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O processo reprodutivo
das plantas com flor.

Área de Investigação
Biologia da Reprodução em 

Plantas

Local de Trabalho
Faculdade de Ciências da 

Universidade do Porto

Universidades Frequentadas
Universidade do Porto

Universidade do Minho

Univerty of Regensburg  

(Alemanha)

University of Milan (Itália)

Graus Académicos
Licenciatura em Biologia - ramo 

científico

Mestrado em Fisiologia 

Molecular das Plantas

Doutoramento em Biologia

Ana Marta Pereira
15/02/1983
ambacpereira@fc.up.pt

No nosso laboratório, SPReD 
(Sexual Plant Reproduction and 
Development Laboratory), tra-
balhamos essencialmente com 
a espécie modelo Arabidopsis 
thaliana. Os nossos estudos fo-
cam-se no processo reprodutivo 
das plantas com flor, a principal 
fonte de sementes: o primeiro 
pilar da subsistência da espécie 
humana. Mais especificamente, 
procuramos compreender como 
uma família particular de proteí-
nas: Proteínas Arabinogalactâ-
nicas (AGPs), atua do ponto de 
vista molecular e quais as suas 
funções ao longo de todo o pro-
cesso reprodutivo que conduz à 
formação da semente. 

Atualmente, o SPReD é coor-
denador de um importante pro-
jeto Europeu, SexSeed: “Sexual 
Plant Reproduction – Seed For-
mation”, financiado pelo progra-
ma “Marie Skłodowska-Curie 
Research and Innovation Staff 
Exchange – RISE program” in-
tegrado no Horizonte 2020 (GA 
no. 690946). 

Este projeto conta com a co-
laboração de parceiros interna-
cionais de vários países: Austrá-
lia, EUA, Itália, Irlanda e Japão, 
envolvendo uma enorme multi-
disciplinariedade e intercâmbio 
de vários investigadores. Atra-
vés deste projeto, estudamos a 
influência de um relevante fator 
de transcrição, o SEEDSTICK, 

na regulação de todos os pro-
cessos que conduzem à forma-
ção da semente, incluindo a re-
gulação da atividade das AGPs 
ao longo deste processo. 

Ao compreendermos como 
todo este processo é regulado, 
e como atuam as suas diferen-
tes vias moleculares durante a 
reprodução, seremos capazes 
de utilizar esta informação em 
nosso benefício, melhorando a 
qualidade e a quantidade de se-
mentes produzidas em espécies 
de elevada importância alimen-
tar (p.e. arroz, trigo, milho), indo 
de encontro com a estratégia 
europeia que visa alimentar um 
mundo com mais de 9 biliões de 
pessoas em 2050, de uma forma 
sustentável.
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Expansão da população 
arborícola de águia de 
Bonelli no Sul de Portugal.

Área de Investigação
Biodiversidade, Gestão e 

Conservação da Natureza

Local de Trabalho
Universidade de Barcelona.

CIBIO (Centro de Investigação 

em Biodiversidade  e Recursos 

Genéticos  da Universidade do 

Porto - Pólo da Universidade de 

Évora.

Nos Oiseaux - Projeto de 

reintrodução da águia-pesqueira 

na Suíça.

Universidades Frequentadas
Universidade dos Açores

Universidade de Aveiro

Universidade do Algarve

Universidade de Barcelona 

(Espanha)

Graus Académicos
Licenciatura em Biologia

Mestrado em Gestão e 

Conservação da Natureza

Doutoranda em Biodiversidade

Andreia Dias
05/06/1978
asrcpinhodias@gmail.com

"A águia de Bonelli (Aquila fas-
ciata) é uma espécie residente, 
com estatuto "Em Perigo" no 
nosso País (Livro Vermelho dos 
Vertebrados de Portugal). (...) 
Habitualmente nidifica em ro-
chas e encontra-se globalmente 
em declínio. Contrariando esta 
tendência, no Sul de Portugal 
esta águia nidifica em árvores 
e encontra-se em expansão. 
Constitui um exemplo de adap-
tabilidade, com sucesso, de 
uma espécie a novos ecossis-
temas modificados ou criados 
pelo Homem. Como predador 
de topo, é uma espécie relevan-
te na manutenção do equilíbrio 
dos ecossistemas. 

Os objetivos da investigação 
em curso no âmbito da tese de 

doutoramento na Universidade 
de Barcelona são: Avaliação da 
expansão da população existen-
te - que já se provou ser gene-
ticamente distinta das restantes 
na Europa - através da análise 
das características do habitat e 
da história da sua expansão. (...)

Avaliação da presença de 
contaminantes (metais pesados, 
organoclorados, PCB's) através 
da análise laboratorial das penas 
de muda, uma vez que a conta-
minação química pode consti-
tuir uma forte ameaça à biodi-
versidade, de que é exemplo o 
mercúrio que provoca impactos 
negativos na produtividade (de-
formações dos embriões, espes-
samento demasiado fino da cas-
ca do ovo)."
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Detetores de radiação 
gasosos para Física de Altas 
Energias e Medicina Nuclear.

Área de Investigação
Detectores de radiação gasosos 

para Física de Altas Energias e 

Medicina Nuclear

Local de Trabalho
I3N- Aveiro

Departamento de Física da 

Universidade de Aveiro

Universidades Frequentadas
Universidade de Aveiro

Graus Académicos
Licenciatura em Ensino de Física 

e Química

Mestrado em Física Aplicada

Doutoramento em Engenharia 

Física

Carlos Davide Azevedo
06/09/1981
cdazevedo@ua.pt

A base das experiências de Fí-
sica de Altas Energias centra-se 
nos detetores de radiação. O 
desenvolvimento dos mesmos 
tem beneficiado a sociedade ao 
exportar a sua tecnologia no-
meadamente para a imagiologia 
médica. O desenvolvimento de 
um detetor é determinado pela 
sua aplicação, tipo e energia da 
radiação, fluxo, etc, resultando 
numa diversidade de detectores 
e técnicas. A minha especializa-
ção enquadra-se nos detetores 
gasosos e a sua aplicação quer 
em Física de Altas energias quer 
em Imagiologia Médica Nuclear.

Das colaborações e experiên-
cia em que participo gostaria de 
explicitar 3: CERN COMPASS, 
NEXT e GASEOUS COMPTON 
CAMERA.

A experiência CERN COM-
PASS decorre no CERN e é com-
posta por diversos detetores 
alinhados de modo a formar um 
espectrómetro. Nesta experiên-
cia faço parte da equipa do de-
tector RICH-1 que teve este ano 
um “upgrade” estando na fase de 
testes.

A experiência NEXT   tem 
como objetivo detetar um de-
caimento radioativo raro: Duplo 
Decaimento Beta sem Emissão 
de Neutrino. A deteção deste 
decaimento permitirá estabele-
cer a natureza do neutrino como 
partícula de Majorana, ou seja: 

a partícula é a sua própria an-
ti-partícula. Nesta experiência 
trabalho na simulação e estudo 
dos processos de interação dos 
eletrões no gás e possíveis mis-
turas que permitam aumentar a 
performance do detector.

No campo de Imagiologia Mé-
dica Nuclear tenho trabalhado 
no desenvolvimento da Câmara 
Compton Gasosa cujo princípio 
de deteção (Compton) difere do 
processo geralmente usado pela 
presente tecnologia (Fotoeléc-
trico). Esta técnica permitirá, 
em princípio, detetar fotões de 
maior energia com interesse e 
relevância médica mas que nos 
dias de hoje não são utilizados 
ineficiência da tecnologia.
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Materiais multifuncionais 
magnéticos

Área de Investigação
Física

Ciência dos materiais

Local de Trabalho
IIFIMUP & IN 

Materiais multifuncionais 

magnéticos

Universidades Frequentadas
Universidade do Porto

Graus Académicos
Licenciatura - Física e Química 

(Ensino de)

Pós- Graduação (Ciências 

Médico Legais)

Mestrado (Química)

Gonçalo Oliveira
12/05/1981
goliveira@fc.up.pt

Materiais multifuncionais que 
integram duas ou mais proprie-
dades físicas são cruciais para 
uma sociedade moderna, espe-
cialmente aqueles que exibem 
um forte acoplamento entre os 
graus de liberdade da estrutura, 
do spin e da carga. 

O trabalho amplia o conhe-
cimento sobre as propriedades 
macroscópicas de materiais 
que exibem potencial para se 
tornarem materiais multifun-
cionais, almejando melhorar 
as propriedades multiferróicas 
dos mesmos e contribuir para 
uma melhor compreensão do 
acoplamento magneto-elétrico 
a nível fundamental (a sua ori-
gem e formas de os melhorar), 
abrindo deste modo um cami-
nho para a redução de escala 
destes materiais e assim ganhar 
a possibilidade de os incorporar 
em nano-estruturas. Estas pro-
priedades são analisadas junto 
às transições de fase, induzidas 
através de diferentes estímulos 
externos, tal como temperatu-
ra, pressão, campo elétrico ou 
magnético. De modo a atingi-
rem-se estes objetivos é seguida 
uma estratégia complementada 
em três frentes: O uso adequa-
do de ferramentas de síntese 
para a produção dos materiais 
com as composições desejadas; 
Estudo do efeito magneto-elé-
trico e das ordens ferroicas nos 

compostos sintetizados usando 
estudos tradicionais de carac-
terização magnética, elétrica e 
de polarização. Combinação da 
informação obtida à escala local 
(análise do campo magnético 
hiperfino, do gradiente de cam-
po elétrico e de informações da 
estrutura local) com os dados 
macroscópicos e deste modo 
obter assinaturas locais do efei-
to magneto-elétrico, permitindo 
uma melhor compreensão, do 
ponto de vista fundamental, da 
origem das propriedades exibi-
das por estes sistemas macros-
copicamente. 

Em particular, o trabalho cen-
tra-se no desenvolvimento da 
síntese de materiais, na caracte-
rização geral, em estudos físicos 
alargados e em estudos à escala 
local.
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Gestão operacional de 
infraestruturas  
hidráulicas.

Área de Investigação
Engenharia Civil

Local de Trabalho
Águas do Norte

Universidades Frequentadas
Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto

Graus Académicos
Mestrado em Engenharia Civil - 

Especialização em Hidráulica

A frequentar o Doutoramento em 

Engenharia Civil - HidráulicaJorge Gonçalves
24/08/1991
jjtc.goncalves@gmail.com

A gestão operacional das in-
fraestruturas hidráulicas, ba-
seada na avaliação do risco e 
tendo por base critérios de de-
cisão predefinidos, pretende 
responder aos principais desa-
fios de sustentabilidade com os 
quais as diferentes entidades 
gestoras e intervenientes se de-
param no seu desenvolvimento 
de exploração.

Esses desafios assumem di-
ferente pertinência, de acordo 
com a perspetiva de cada um 
dos intervenientes; do ponto 
de vista político, dos gestores, 
da engenharia, das entidades 
reguladoras, das entidades fi-
nanciadoras, dos utilizadores 
e das organizações nacionais 
e internacionais. As estruturas 
costeiras, as infraestruturas de 
saneamento básico para abas-
tecimento de água, drenagem e 
tratamento de águas residuais e 
drenagem de águas pluviais são 
obras de engenharia que apre-
sentam características passí-
veis de ser estudadas do ponto 
de vista da operacionalidade, 
do risco e da decisão.

A engenharia desempenha 
um papel preponderante na 
gestão das infraestruturas hi-
dráulicas. Considerando os 
diversos contributos científi-
cos na área e os dados reais 

da exploração de sistemas de 
abastecimento de água e de 
drenagem de águas residuais, 
pretende-se abordar, de forma 
sistemática, a gestão opera-
cional, procurando resultados 
práticos que possam apoiar a 
exploração das infraestruturas. 
A gestão informada pelo risco, 
associada à otimização de pro-
cedimentos operacionais e or-
ganizacionais, realça-se como 
um dos pontos-chave da inves-
tigação.
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O jogo como complemento 
à fisioterapia tradicional de 
pacientes com doenças 
neurológicas.

Área de Investigação
Área: Engenharia Electrónica e 

de Computadores

Sub-Área: Tecnologia dos 

Sistemas de Informação

Especialização: Visão por 

Computador e Inteligência 

Artificial

Local de Trabalho
Centro ALGORITMI - 

Universidade do Minho 

(Guimarães)

Universidades Frequentadas
Universidade Católica 

Portuguesa

Universidade do Minho

Graus Académicos
Licenciado em Tecnologias da 

Informação e Comunicação

Mestre em Formação e 

Comunicação Multimédia

Doutorando em Eng. Electrónica 

e de Computadores

Tiago Martins
01/02/1987
tiagorsmartins@hotmail.com

Os exercícios da fisioterapia 
tradicional tendem a ser monó-
tonos e repetitivos o que leva, 
muitas vezes, os pacientes a 
sentirem-se desencorajados e a 
abandonarem os seus progra-
mas fisioterapêuticos prema-
turamente. Sabendo que estes 
podem ser longos, é necessá-
rio promover a motivação dos 
pacientes de forma a que eles 
se mantenham nos mesmos o 
máximo de tempo possível. Os 
estudos efetuados ao longo do 
tempo têm vindo a mostrar que 
os jogos sérios são uma ferra-
menta com enorme potencial 
para colmatar esta dificuldade. 

O jogo Physioland surge 
como um complemento à fisio-

terapia tradicional de pacientes 
com doenças neurológicas. Uti-
liza tecnologia não-invasiva e 
consegue monitorizar exercícios 
fisioterapêuticos através de téc-
nicas de processamento de ima-
gem e inteligência artificial. 

A combinação destas técni-
cas com um ambiente de jogo 
eletrónico (entretenimento) 
pretende motivar o paciente a 
executar os exercícios do seu 
programa fisioterapêutico, de 
forma divertida. Ao mesmo tem-
po permite o registo da perfor-
mance do paciente ao longo do 
seu programa fisioterapêutico, 
que pode ser consultado, em 
qualquer momento, pelos pro-
fissionais de saúde.
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O movimento dos corpos 
segundo a teoria da 
Relatividade Geral.

Área de investigação
Física - Teoria de Relatividade 

Geral

Local de Trabalho
Centro ALGORITMI - Instituto 

Superior Técnico - CAMGSD 

(Centro de Análise Matemática, 

Geometria e Sistemas 

Dinâmicos)

Universidades Frequentadas
Universidade do Porto, Portugal

Instituto Superior Técnico - 

Universidade de Lisboa, Portugal

Graus Académicos
Licenciatura em Física

Doutoramento em Física

Luís Filipe de Pinho  
Oliveira e Costa
10/06/1978
lfpocosta@math.ist.utl.pt

A teoria da Relatividade Geral 
revolucionou o nosso entendi-
mento das leis da gravidade, 
ao revelar-nos que ela consiste 
numa curvatura do espaço-tem-
po. Essa curvatura faz com que 
os corpos se movam de maneira 
diferente daquela prevista pela 
lei da gravitação de Newton (que 
aprendem na escola), originan-
do efeitos exóticos que estamos 
ainda hoje a descobrir e tentar 
compreender. Entre eles está o 
facto de a interacção gravitacio-
nal depender do movimento dos 
corpos (e, em particular, do seu 
estado de rotação), um fenóme-
no com fortes semelhanças com 
o magnetismo, e por isso desig-
nado por "gravitomagnetismo", 
que tem sido alvo de escrutínio 
experimental em missões espa-
ciais recentes e em curso.

O meu trabalho consiste em 
procurar formular equações 
matemáticas para descrever o 
movimento dos corpos sujeitos 
à acção de campos gravíticos, 
segundo a teoria da Relativida-
de Geral, com ênfase no proble-
ma de encontrar um ponto que 
adequadamente represente o 
movimento (definição do cen-
tro de massa em Relatividade), e 
nos efeitos gravitomagnéticos. 
Procuramos ao mesmo tempo 
uma descrição rigorosa de efei-
tos ainda mal compreendidos, 
bem como prever novos a serem 

experimentalmente testados no 
futuro. Uma ferramenta útil nes-
ta busca é analogia: recorrer à 
experiência de fenómenos que 
conhecemos bem, e que obede-
cem a equações parecidas, para 
ganhar intuição acerca dos efei-
tos gravitacionais que nos são 
mais estranhos. Exemplos são a 
analogia com o electromagne-
tismo, e também com a dinâmi-
ca dos fluidos -- num dos actuais 
projectos procuramos inclusive 
mostrar como um fenómeno 
bem conhecido dos jogadores 
de futebol nos pode dar pistas 
sobre a existência de matéria 
escura no universo!

XPMUser
Rectangle
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Ciência, 
Ambiente
e Sustentabilidade

Manuel Heitor nasceu em Lis-
boa, em 1958.

Doutorado pelo Imperial Col-
lege de Londres, em Engenharia 
Mecânica, concluiu o pós-douto-
ramento na Universidade da Cali-
fórnia, em 1986. Prosseguiu a sua 
carreira académica no Instituto 
Superior Técnico de Lisboa, onde 
começou por desenvolver a sua 
atividade de investigação na área 
de Mecânica de Fluidos e Com-
bustão Experimental. Desempe-
nhou as funções de Presidente 
Adjunto do mesmo Instituto, entre 
1993 e 1998, tendo-se dedicado, 
desde o início dos anos 90, ao es-
tudo de políticas de ciência, tec-
nologia e inovação, incluindo polí-
ticas e gestão do ensino superior. 
É Professor Catedrático no IST, 
onde coordena vários programas 
de doutoramento. É Research Fel-
low da Universidade do Texas, no 

Instituto IC2, Innovation, Creati-
vity and Capital, lançou e é co-edi-
tor da série de livros sobre Science 
and Technology Policy.

Fundou e dirige o «Centro de 
Estudos em Inovação, Tecnologia 
e Politicas de Desenvolvimento, 
IN+», nomeado, em 2005, como 
um dos Top 50 global centres 
of research on Management of 
Technology, pela International 
Association for the Management 
of Technology. Foi co-fundador, 
em 2002, da rede internacional 
«Globelics – the global network 
for the economics of learning, in-
novation, and competence buil-
ding systems».

Foi Secretário de Estado da 
Ciência, Tecnologia e Ensino Su-
perior, entre 2005 e 2011, envol-
vendo-se ativamente no aumento 
do financiamento público e pri-
vado para atividades de ciência e 
tecnologia e na reforma e moder-
nização do ensino superior.

Recentemente, tem estado 
envolvido na promoção da rede 
europeia «step4EU, science, te-
chnology, education and policy 
for Europe», assim como no esta-
belecimento do Observatório In-
ternacional de Políticas Globais 
para a Exploração do Atlântico, 
OIPG». Em julho 2015 promo-
veu, em Portugal, o Manifesto 
«O Conhecimento como Futuro» 
e, mais recentemente, a declara-
ção internacional «Knowledge as 
Our Common Future».

Manuel Heitor Ministro 
da Ciência, Tecnologia  
e Ensino Superior
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Observação 
noturna 
ao telescópio

José Augusto Matos fez a sua 
formação em astronomia na Uni-
versidade Central de Lancashi-
re, em terras de Sua Majestade, 
onde obteve o seu Certificate of 

Higher Education in Astronomy.
Dedica-se com muito esfor-

ço à divulgação da astronomia 
desde 1994, fazendo visitas fre-
quentes a escolas. É também 
formador neste campo, tendo já 
na sua curta vida de divulgador 
lecionado dezenas de cursos li-
vres de astronomia e exploração 
planetária.

Em tempos foi também co-
laborador do jornal "Público" e 
atualmente é comentador da 
RTPN e da Rádio Renascença 
em questões de astronomia e 
exploração espacial.

Como divulgador tem partici-
pado ativamente nas várias edi-
ções do "Astronomia no Verão" e 
encontros de astronomia.

Conhecendo o céu, podemos identificar facilmente 
os pontos cardeais, as constelações, os planetas, 
nebulosas ou até mesmo ver a olho nu, alguns 
satélites e a estação espacial internacional (ISS) 
a viajar por cima das nossas cabeças. Para além 
da observação ao telescópio, esta sessão inclui, 
também, um passeio pelo céu onde se visitam as 
principais constelações dessa noite ao mesmo tempo 
que se conta um pouco da sua história e mitologia.

José Matos 
Formador e divulgador 
de Astronomia
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Comunicar:  
das Artes às 
Ciências

Júlio Borlido Santos  é biólogo 
e comunicador de ciência. Tem 
participado em diversas ações 
e projetos de promoção da cul-
tura científica, orientados para 
vários públicos. Entre 2003 e 
2014 dirigiu o Núcleo de Cultura 
Científica do IBMC.INEB e em 
2015 assumiu a coordenação da 
Unidade de Comunicação do i3S 
– Instituto de Investigação e Ino-
vação em Saúde. Tem participa-

do em projetos de promoção 
da cultura científica e de inves-
tigação-ação em comunicação 
de ciência financiados nacional 
e internacionalmente. Nos últi-
mo anos fez parte da equipa do 
projeto europeu NERRI (Neuro-
-Enhancement: Responsible Re-
search and Innovation). É mem-
bro da direção da rede Scicom.
pt, e faz parte de órgãos consul-
tivos vários.

Júlio Borlido Santos
Biólogo e comunicador 
de Ciência
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Fátima Vieira é Professora As-
sociada com Agregação da Fa-
culdade de Letras da U.Porto 
(FLUP), onde lecciona desde 
1986. É Book Review Editor do 
periódico norte-americano Uto-
pian Studies, diretora da co-
lecção “Nova Biblioteca das 
Utopias” (Editora Afrontamen-
to) e dos periódicos electróni-
cos E-topia e Spaces of Utopia 
(Biblioteca Digital da FLUP). 
É coordenadora do pólo da 
U.Porto do CETAPS – Centre 
for English, Translation and An-
glo-Portuguese Studies, onde 
dirige, desde 2004, o projeto 

“Mapping Dreams”. 
No Instituto de Literatura Com-
parada Margarida Losa, assegu-
rou, entre 2000 e 2010, a coor-
denação de três edições de um 
projeto sobre o utopismo por-
tuguês e é atualmente Coorde-
nadora do Projeto FCT “Utopia, 
Alimentação e Futuro”. É ainda 
a Coordenadora de Utopia 500, 
programa comemorativo dos 
500 anos da publicação de Uto-
pia, de Thomas More. 
Foi Presidente da Utopian Stu-
dies Society / Europe entre julho 
de 2006 e julho de 2016.

Fátima Vieira apresenta o 
modo de pensar utópico que 
informa a ficção científica 
com preocupações sociais, 
defendendo que este 
género literário poderá ser 
um importante ponto de 
confluência entre as ciências 
e as humanidades.

Fátima Vieira 
Professora na 
Universidade do Porto

Maria Manuela Lopes é artis-
ta plástica e investigadora em 
práticas transdisciplinares pro-
curando relações de memória 
e identidade informadas pelas 
ciências biológicas e investiga-
ção médica, apresentando-se a 
público em instalações multimé-
dia, desenho e performances, 
incluindo também materiais bio-
lógicos. Licenciou-se escultura 
na FBAUP – Porto e fez um MA 
no Goldsmiths College em Lon-
dres. É Doutorada pela Univer-
sidade de Brighton e UCA- Far-
nham no Reino Unido na área de 
New Media-Fine Arts versando 
estratégias de representação do 
estudo da doença de Alzheimer. 
Presentemente desenvolve um 
Projeto de Pós-Doutoramento 
na Universidade de Aveiro e Uni-

versidade do Porto (ID+ Institu-
to de Investigação em Design, 
Media e Cultura) e I3S - Instituto 
de Investigação e Inovação em 
Saúde. É Diretora Adjunta dos 
programas de residência artís-
tica: 1) Ectopia – Laboratório de 
experimentação Artística e 2) 
Cultivamos Cultura, programa 
de residência ecologicamente 
orientado. Pertence ao corpo 
editorial das várias revistas da 
especialidade como Alice e a 
Vazantes e de várias conferên-
cias na área. Foi premiada e 
bolseira por várias bem como 
foi artista convidada do projeto 
Europeu NERRI e comissariou 
várias exposições que exploram 
as relações das artes com as 
ciências. 

Maria Manuela Lopes propõe 
uma viagem ao contexto artístico 
na era da biotecnologia, suge-
rindo como a arte interlaça dis-
cursos, representações, e formas 
heterogéneas de atuar sobre 
a matéria, cruzando práticas e 
conceitos científicos lidando com 
desafios éticos, sociais e regula-
dores, mas também com expeta-
tivas, receios e imaginação.

Maria Manuela Lopes 
Artista plástica e 
Investigadora
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ESA em Arouca e 
no mundo — uma 
escola de estrelas… 
Ciência Viva!

Rosalia Vargas é Licenciada em 
Filosofia e Mestre em Comu-
nicação Educacional e Multi-
média, o seu percurso acadé-
mico e profissional contempla 
ainda formações na Educação 
de Adultos, na Educação e os 
Media e na Cultura Científica 
e Tecnológica – áreas em que 
tem tido cargos de coorde-
nação, integrando grupos de 
estudo e avaliação nacionais 
e internacionais: membro do 
Board (2001-2007) e Presidente 
(2013-2015) do ECSITE – Euro-
pean Network of Science Cen-
tres and Museums, membro do 
Conselho Nacional de Educa-
ção (2006-2011) e vereadora da 
Educação, Juventude e Cultura 
da Câmara Municipal de Lisboa 
(2007-2009), foi também Dele-

gada Nacional no 7º Programa 
Quadro Investigação e Desen-
volvimento, Comissão Europeia 
e integrou o Comité Editorial 
do Programa Harvard Medical 
School – Portugal. Faz parte do 
Conselho Geral de duas escolas 
secundárias e integrou o grupo 
de trabalho relativo ao acordo 
de cooperação entre Portugal e 
Angola.

É Presidente da Agência Na-
cional para a Cultura Científica 
e Tecnológica – Ciência Viva e 
do Pavilhão do Conhecimen-
to – Ciência Viva, exercendo 
ainda competências ao nível da 
implantação da rede de Cen-
tros Ciência Viva em todo o país 
(1996/2016). É membro do board 
do ASTC – Association of Scien-
ce-Technology Centers.

Rosalia Vargas
Presidente da  
Ciência Viva
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Falar da Ciência Viva é falar das parcerias intensas 
com a comunidade científica e com as escolas. 
Neste ano em que celebramos 20 anos sabemos 
que já podemos falar de uma geração de crianças e 
jovens que hoje já serão profissionais de diferentes 
áreas do conhecimento, alguns deles das áreas das 
ciências e das tecnologias, mas desejavelmente 
será uma geração mais crítica, mais curiosa e mais 
amiga do conhecimento. Será? Podemos falar 
de alguns instrumentos para saber e também do 
papel dos professores, dos estudantes, das famílias 
e da comunidade científica. E este movimento, 
que é também internacional, está primeiramente 
enraizado na sociedade portuguesa.

Futuros cientistas 
da ESA
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Jorge Gonçalves é Doutorado 
em Farmacologia pela Univer-
sidade do Porto, fez a sua for-
mação de pós-doutoramento na 
Alemanha, na Universidade de 
Freiburg, como bolseiro da Fun-
dação Humboldt.

A sua área de interesse cien-
tífico é a neurofarmacologia, em 
particular os processos de co-
municação neuronal e de neu-
rodegeneração. Foi diretor da 
Faculdade de Farmácia (2002 
- 2006) e Vice-Reitor de Investi-
gação, Desenvolvimento e Ino-
vação da Universidade do Porto 
(2006 - 2014). Durante este pe-
ríodo exerceu funções na dire-
ção da UPTEC, a associação que 

criou e gere o Parque de Ciência 
e Tecnologia da Universidade do 
Porto. Coordenou a constituição 
da Plataforma Noroeste Global, 
uma iniciativa da Fundação Ca-
louste Gulbenkian, das universi-
dades de Aveiro, Minho, Porto e 
Católica, da COTEC e dos mu-
nicípios de Aveiro, Braga, Gui-
marães e Porto. Em resultado 
das suas funções de gestão de 
ciência e de inovação, tem co-
laborado em vários projetos de 
transferência e valorização eco-
nómica e social do conhecimen-
to, participado nos órgãos de 
gestão de clusters - nomeada-
mente do cluster do Mar (Ocea-
no XXI), das indústrias criativas 
(ADDICT) e do agro-alimentar 
(PortugalFoods) - e de associa-
ções de desenvolvimento secto-
riais e regionais: IDCEM - Insti-
tuto para o Desenvolvimento do 
Conhecimento e da Economia 
do Mar; IDARN - Instituto para 
o Desenvolvimento da Agricul-
tura do Norte; Idit - Instituto de 
Desenvolvimento e Inovação 
Tecnológica, CeNTI - Centro de 
Nanotecnologia em Materiais 
Técnicos, funcionais e Inteligen-
tes e INOVAGAIA.

Jorge Gonçalves
Professor Catedrático  
da Universidade do Porto

Nuno Cerca é natural de Arou-
ca, licenciado em Microbiologia 
pela Universidade Católica Por-
tuguesa (2000) e doutorado em 
Engª Química e Biológica pela 
Universidade do Minho (2006). 

Ao longo da sua carreira cien-
tífica trabalhou em Harvard Me-
dical School (EUA, 2004-2005), 
University of Sydney (Australia, 
2006), Virgínia Commonwealth 

University (EUA, 2007-2008) e 
encontra-se na Universidade do 
Minho desde 2008, onde é lider 
de um grupo de investigação na 
área das infecções microbianas. 

Viaja, fotografa e escreve, 
trazendo frequentemente esse 
mundo a Arouca nas suas expo-
sições fotográficas e apresenta-
ções dos seus livros. 

Nuno Cerca
Investigador de 
Microbiologia
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Anima Film

Alunos
4ºA BOV
Dinis Costa, Eva Brito, 
Gabriela Barbosa, José 
Pinto; Leonor Gonçalves, 
Leonor Sousa, Raquel 
Pinho;
4ºA PTE
Daniel Gonçalves, 
Márcio Silva, Margarida 
Soares; Leonor Martins, 
Ana Margarida Silva, 
Eduardo Silva, Samuel 
Pereira, Rita Rocha;
4ºA MOL
Carla Quaresma; 
Gonçalo Duarte; Rúben 
Jacinto; Paulo Pinho. 
Guilherme Ferreira;
3ºA ROS
Afonso Ferreira, Ana 
Lúcia Pinho, Bruno 
Crasto, Dinis Brandão, 
Gonçalo Azevedo, 
Gonçalo Fernandes, 

Guilherme Ferreira, José 
Vieira, Lara Fernandes, 
Laura Correia, Leonardo 
Soares, Marco Ferreira, 
Micael Pinho, Pedro 
Pinho, Roberto 
Fernandes, Rodrigo 
Duarte, Rodrigo Pinto, 
Sara Sousa, Tatiana 
Brandão, Tomás Teixeira, 
Xavier Tavares;
4ºA ROS
André Teixeira, Andreia 
Filipa Ferreira, Beatriz 
Pinho Silva, Carolina 
Neves de Almeida, 
Cláudia Vanessa Soares, 
Dinis Ferreira e Rocha, 
Diogo Filipe Jesus, Fábio 
Samuel Paiva, Gonçalo 
Daniel dos Santos, Joana 
Moreira Gonçalves, 
Margarida Monteiro 
Gomes, Marisa Fernanda 

Monteiro, Ricardo 
Moreira da Silva, Rúben 
Silva, Samuel Estrela, 
Sofia Gomes, Tânia 
Sousa, Toni Correia;
4ºB BUR
Mónica Rocha, João 
Silva,  Ana Catarina 
Silva,  Mariana 
Costa,  Alexandre 
Ferreira;
4ºA ARC
Afonso Pato,  António 
Bernardo Paiva,  Inês 
Martingo 
Duarte,  Mariana 
Montenegro 
Costa,  Samuel Saavedra 
Andrade.

Prémios
2º Prémio — 13ª ed. 
Prémio FIP

O projeto ANIMA FILM procura 
na produção de filmes de ani-
mação e de ficção, garantir um 
ambiente tecnológico favorável 
ao desenvolvimento integral 
das crianças, potenciador das 
capacidades para transformar 
e construir, numa plataforma de 
inovação, criatividade, partilha, 
colaboração, interatividade e de 
criação de soluções. Alia a edu-
cação tecnológica e o conhe-
cimento científico à educação 
para os valores, na perspetiva 
de uma sociedade reconhecida 
do seu passado, empreendedo-
ra no presente e comprometida 
com o futuro.

Este projeto permite às crian-
ças lidar com diferentes técnicas 
e novas tecnologias, apurar o 
olhar para diferentes linguagens 
e orientá-los para que transfor-
mem ideias difusas em filmes 
de animação e de ficção, numa 
combinação entre a fotografia, 
o filme e técnicas tradicionais 
das artes plásticas como o dese-
nho e a pintura e numa aborda-
gem crítica e reflexiva.  

Numa visão holística da 
aprendizagem, em  ambientes 
educativos de laboratórios de 
aprendizagem, os alunos criam 

roteiros, cenários, personagens, 
bandas sonoras, imagens por 
fotografia, histórias para a nar-
rativa dos filmes, implicando 
técnicas e tecnologias dotadas 
de sentido na sua instrumentali-
zação e numa lógica humanista: 
ao serviço de um mundo melhor.

No ano letivo 2015/16, este 
projeto foi desenvolvido por 
sessenta e nove alunos distribuí-
dos pelas turmas 4ºA BOV (EB 
Boavista), 4ºA PTE (EB Ponte de 
Telhe), 4ºA MOL (EB Moldes), 
3ºA ROS e 4ºA ROS (EB Rossas), 
4ºB BUR (EB Burgo), 4ºA ARC 
(EB Arouca) e sob orientação e 
apoio de nove docentes (cinco 
do grupo 110, dois do grupo 550, 
um do grupo 250 e um técnico 
especializado). ANIMA FILM foi, 
ainda, desenvolvido em articula-
ção com projeto IPRO (Iniciação 
à Programação do 1ºCEB), Clu-
be Célula Ecológica, PES e pro-
jeto “Desafio das Ciências”.

Envolveu as instituições Cine 
Clube de Arouca, Associação 
Geoparque Arouca, Casa da 
Animação, Visionarium, Junta 
de Freguesia de Arouca e Bur-
go, Junta de Freguesia de Sta.
Eulália, Junta de Freguesia de 
Rossas e Câmara Municipal de 
Arouca.
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Easy

Alunos
Cláudia Correia 
João Gabriel
João Garcia

Prémios
Menção Honrosa — 13ª ed. Prémio FIP

Easy é um microscópio portátil, 
versátil, de muito baixo custo e 
de elevada resolução, associado 
à tecnologia smartphone, que 
permite a análise in situ e a cap-
tura e transferência de microfo-
tografias e de vídeos. Esta ferra-
menta poderá traduzir-se numa 
excelente oportunidade de ne-
gócio com potencial aplicação 
em diversas áreas. 

Na agricultura, por exemplo, 
poderá ser utilizada na identi-
ficação precoce de doenças e 
pragas, o que se traduzirá em 
ganhos de produtividade e am-

bientais, decorrentes da redu-
ção do uso de pesticidas. 

Na monitorização da qualida-
de ambiental de cursos de água, 
o easy poderá permitir estudar 
a biodiversidade e identificar 
microorganismos com potencial 
patogénico. 

Facilitará, também, o estu-
do da dinâmica do fitoplancton 
marinho, funcionando como um 
sistema de alerta eficaz para a 
deteção, na zona costeira, de 
microalgas produtoras de toxi-
nas, prejudiciais para os viveiros 
de bivalves.
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Deteção de plumas de 
incêndio com o Radar 
Meteorológico de Arouca

Alunos
Mariana Alves de Sousa
Gonçalo da Rocha Amorim Amador
Francisco José Picão Vieira
Cecília Henriques Amaral Martingo Pato
Ana Beatriz Azevedo Bastos
Ana Margarida Fernandes Costa
Juliana Azevedo Santos
Ana Margarida Sousa Barbosa
Bárbara Maria dos Santos Pinto
Celeste Pereira da Costa

Prémios
3º Prémio — 13ª ed. Prémio FIP
2º Prémio — FAQtos, Lisboa

Os radares meteorológicos fo-
ram concebidos para a deteção 
de ecos correspondentes a hi-
drometeoros, no entanto, po-
dem detetar outros alvos como 
poeiras, insetos ou plumas de 
incêndio. 

É neste contexto que o estudo 
se inseriu, teve como principal 
objetivo estudar a capacidade 
de deteção e acompanhamento 
de plumas de incêndio pelo ra-
dar meteorológico de Arouca, 
trata-se de um radar doppler, de 
banda C e com dupla polariza-
ção, é o mais recente radar da 
rede de radares nacionais. 

 Como objeto de estudo, foi 
selecionado, o incêndio do vale 
do Paiva, ocorrido no concelho 
de Arouca a 7 de Setembro de 
2015. Comparam-se as imagens 

radar fornecidas pelo IPMA com 
as informações que constam no 
relatório dos bombeiros.

Concluiu-se que a pluma de 
incêndio se tornou detetável às 
12:50 UTC (13h50min hora lo-
cal), à distância de 15,8 km do 
radar, observação concordante 
com o cruzamento de dados en-
tre o relatório de bombeiros e o 
valor da distância obtido no por-
tal SIGA. 

A partir do estudo das ima-
gens posteriores às 12:50 UTC, 
podemos observar a evolução 
da pluma e compara-la com o 
regime de ventos, concluindo 
que entre os 1 e os 2,5 km, o 
rumo do vento é concordante 
com o deslocamento da pluma 
de incêndio em altitude.
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Neuro Test

Alunos
Beatriz Gomes 
Mariana Garcia
Matilde Silva
Paulo Castro

Prémios
1º Prémio — 12ª ed. Prémio FIP
1º Prémio — 33rd YSM, FARO
1º Prémio — JCI, Lisboa
2º Prémio — FCT Nova Challenge, Lisboa
Participação Especial — Expo 
ScienceTampico, México
Representação Portuguesa — Intel - ISEF 
2017, L.A., EUA

O Neuro Teste é uma ferramen-
ta inovadora que utiliza larvas da 
mosca Drosophila melanogaster 
para testar, em larga escala, a 
custos relativamente baixos e 
in vivo, um elevado número de 
compostos farmacológicos. 

Os ensaios de validação do 
modelo mostraram que o Neuro 
Teste é um teste fiável e de mui-
to elevada sensibilidade, que 
deteta pequenas alterações do 
neurocomportamento padrão 
das larvas no estádio L3.

Desenvolvemos um sistema 
de transiluminação com fibra 
ótica que possibilitou, pela pri-
meira vez, contrastar de forma 
homogénea as larvas que são 

translúcidas. Esta técnica permi-
tiu a automatização do processo 
de vídeo análise através da uti-
lização, com sucesso, de ferra-
mentas informáticas gratuitas, 
como por exemplo o software 
ImageJ e de vários plugin dis-
poníveis para análise automáti-
ca da função motora, de que é 
exemplo o wrMTrck desenvolvi-
do para o nemátodo C elegans. 

Assim, acreditamos que o 
Neuro Teste tem potencial apli-
cação na indústria farmacêutica, 
em estudos de neurotoxicologia 
ambiental e/ou de genética as-
sociada às doenças neurodege-
nerativas.
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Arouca Geopark

E se, de repente, se abrisse, 
diante de si, na paisagem 
rochosa, nos rios que correm 
com pressa, no verde da 
paisagem, no silêncio da 
montanha, um livro vivo, 
contando a história da Terra?

Sim, aqui, no Arouca Geopark, é pos-
sível viajar no espaço e no tempo. 
Quem chega, não consegue deixar de 
surpreender-se a cada passo, e o des-
tino não é apenas o fim da viagem. É, 
antes, o início de uma outra aventura, 
recuando no tempo, até ao início de 
uma história com mais de 500 milhões 
de anos.

Tome nota: todo o município de 
Arouca está classificado como Geo-
park Mundial da UNESCO. Cada centí-
metro dos 328 quilómetros quadrados. 
Cada sorriso que acolhe quem aqui 
chega. Cada flor de urze que pinta o 
planalto da Serra da Freita. Cada gota 
de água dos rápidos do rio Paiva. Todo 
este manto verde guarda, cioso, 41 sí-
tios de interesse geológico (geossítios), 

e quase metade dele está classificado 
pela Rede Natura 2000.

Mas, mais do que chegar, é preciso 
viver. E esse viver passa pelas expe-
riências únicas que aqui se abrem. Há 
percursos pedestres e os Passadiços 
do Paiva para percorrer, conhecer e 
registar nos melhores álbuns fotográfi-
cos da memória. Trilhos fabulosos para 
deixar a aventura correr, em BTT. Ex-
plosões de adrenalina, nos desportos 
de aventura do Paiva. Um Mosteiro que 
alberga uma singular coleção de arte 
sacra e que deu origem à famosa do-
çaria conventual. Aldeias tradicionais, 
que guardam e projetam para o futuro 
a memória de quem aqui viveu e vive. 
O artesanato, o folclore, as tradições, 
que continuam a contar a nossa histó-
ria. E tudo isto, tudo o que faz parte de 
nós e nos define, está aqui guardado, 
preservado e à espera de ser contado e 
deixado como herança aos vindouros.

Por isso, aqui terá, sempre, o seu lu-
gar na história. Na história da Terra. Na 
nossa história. Na sua história. Numa 
nova história, que escreveremos em 
conjunto, a partir do momento em que 
lhe dissermos «Bem-vindo ao Arouca 
Geopark».

© Daniel Ferreira
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