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UMA APOSTA CLARA  
NA INVESTIGAÇÃO

A riqueza do Ciência 2016 resulta da 
grande diversidade dos temas. Tal 
como a grande inovação acontece 

nas interfaces das disciplinas, acredito que 
no Ciência 2016 estão reunidas condições 
férteis para a troca de ideias e o debate. 
Para tirar o maior partido da minha partici-
pação, vou sair da minha zona de conforto 
e, nas sessões paralelas, vou escolher par-
ticipar naquelas onde não sou especialista. 

Uma das sessões plenárias do dia será dedica-
da à «Ciência e Inovaçãoo». No caso da indústria 
farmacêutica, o conhecimento que é necessá-
rio reunir para lançar um medicamento novo 
demora 20 ou mais anos a realizar. A Hovione 
começa a trabalhar em medicamentos novos, 
em média sete anos antes do seu lançamento, 
a I&D que as universidades fazem nesta área 
acontece cerca de 10 anos antes de entramos 
em campo. Isso explica o pouco conhecimento e 
contacto que tenho com a Investigação e Desen-
volvimento que se faz nas universidades, mas 
posso dar o meu testemunho sobre a qualidade 
do produto das nossas universidades. 

Conheço vários departamentos em algumas 
das universidades mais famosas do mundo, 
e os heads of department anseiam por mais 
mestres portugueses que lá queiram fazer o 

GUY VILLAX
CEO Hovione

seu doutoramento. Os estudantes portugueses 
que saem das nossas universidades para con-
tinuar a estudar no estrangeiro são muito bem 
vistos: estão bem preparados, são trabalhado-
res, trabalham bem em equipa, não são com-
plicados e estão sempre cheios de entusiasmo.  

A contribuição da Hovione para a ciência está no 
conhecimento que permite levar uma estrutu-
ra molecular do papel para a escala industrial.  
A Hovione desenvolve processos de síntese e 
produz para a comercialização princípios ativos 
(API – active pharmaceutical ingredients) para a 
indústria farmacêutica ao nível global. Fornece-
mos API para a indústria dos medicamentos ge-
néricos do mundo inteiro, exportando para mais 
de 50 países. Somos o produtor do genérico mais 
vendido no mercado japonês.

Temos um papel de relevo no desenvolvimento 
e lançamento de novos fármacos. O desenvol-
vimento e produção de API para ensaios clínicos 
corresponde a um quarto da nossa faturação.  
Este ano, fabricámos mais de 70 moléculas que 
se encontram em diversas fases de avaliação clí-
nica. Em 2015, dos 45 medicamentos novos que 
a Food and Drug Administration, nos EUA, apro-
vou, a Hovione desenvolveu e fabricou três deles 
para clientes internacionais. Este ano, já vamos 
em mais três aprovações. O nosso grupo de I&D 

tem mais de 200 cientistas, 75% em Portugal e 
25% em Nova Jersey, nos EUA.

A Hovione tem uma dívida grande para com o 
ensino superior português, pois o nosso sucesso 
está diretamente ligado à qualidade do produto 
desse ensino universitário e das bolsas de douto-
ramento da Fundação para a Ciência e a Tecnologia. 
É importante que as nossas escolas de engenharia 
mantenham os seus padrões de exigência, é im-
portante os jovens descobrirem novos mundos e 
ganharem competências. A nossa empresa tem, 
atualmente, cerca de 60 doutorados, que resultam 
dessas bolsas da FCT, e várias centenas de licen-
ciados e mestres.

Neste sentido, a nossa empresa vai lançar, a 28 
de setembro, o Prémio 9ºW. As instituições ven-
cedoras das candidaturas ao 9ºW irão dirigir e 
coordenar a pesquisa e o desenvolvimento de 
produtos ou tecnologias disruptivas na indústria 
farmacêutica. Os investigadores académicos tra-
balharão em estreita colaboração com os cientis-
tas, engenheiros e promotores da Hovione, quer 
em Portugal, quer nos EUA. A Hovione orçamentou 
5 milhões de euros para o 9ºW de 2016 a 2019.

Hovione responde ao desafio lançado pelo Ministro Manuel Heitor às empresas 
e disponibiliza 5 milhões de euros para três anos para o desenvolvimento  

de produtos ou tecnologias disruptivos na indústria farmacêutica. Corresponde  
a um financiamento do tipo «DARPA» em Portugal. O anúncio é feito hoje, 

na sessão plenária dedicada à «Ciência e Inovação». 
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«A ARTE E A CIÊNCIA SÃO CAMINHOS 
QUE SE CRUZAM NA PROCURA DA INOVAÇÃO»

A criação artística e cultural é tão inspiradora para a humanidade como a ciência. 
Na opinião de João Serra (IPL/IHC-FCSH Universidade Nova de Lisboa), que liderou 
o projeto Guimarães 2012 Capital Europeia da Cultura, o Ciência 2016 prova que 

há preocupações distintas inerentes às diferentes áreas, mas existe interesse em 
aproximar a cultura, a ciência e a arte.

Moderou a sessão «Criação, conhecimento 
e território». Quais as principais ideias a 
reter?
No fundo, o que estamos a dizer é que nas 
áreas de produção artística e cultural li-
damos com questões que são as mesmas 
da sociedade portuguesa, que se resolvem 
através da investigação e da produção de 
conhecimento avançado, o qual é traduzível 
em ensino e formação, ou seja, o desígnio 
de todo o ensino superior.

Como podemos fazer esta ligação entre a 
cultura, a arte e a ciência?
A cultura é, em primeiro lugar, uma prá-
tica social. Como tal, visa a integração 
e o reconhecimento. Mas tem um outro 
aspeto que é decisivo: a inovação. Sem 
cultura, diríamos nós, não se criam as 
condições para a inovação. É por isso que 
toda a atividade científica não a dispensa, 
porque é em nome dos direitos humanos 
que estamos a trabalhar.

Pensamos na arte como um caminho e na 
ciência como outro. Porquê esta dificuldade?
São caminhos que se cruzam na procura 
da inovação. A criação artística e cultural, 
em geral, é tão inspiradora para a huma-
nidade como a ciência. Nós é que talvez 
não estejamos habituados a considerar 
nestes fóruns que também há lugar para 
este debate. Penso que no Ciência 2016 
fica de alguma forma provado que há 
preocupações distintas, mas que estamos 

entrevista
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entrevista

PERFIL

•  Licenciado em História

•  Professor universitário

•  Ex-presidente da Fundação  
Cidade de Guimarães

interessados em aproximar a cultura, a 
ciência e a arte.

A produção artística pode ser estudada e 
analisada para evoluirmos?
Sim, pois a produção artística e cultural 
é tão relevante para o conhecimento da 
vida humana como a investigação cien-
tífica e tão aplicável como ela. Fui Presi-
dente da Fundação Cidade de Guimarães 
e contactámos muito com outra Capital 
Europeia da Cultura – Turku, na Finlândia 
–, que tinha um lema muito curioso: «a 
cultura faz bem». Envolvem todo o con-
junto das disciplinas, desde a saúde ao 
bem-estar do indivíduo. No fundo, podem 
dizer, de uma forma jocosa, que um 
médico tanto poderia receitar uma expo-
sição, um livro ou um espetáculo, como 
receitar um químico. Em última análise, 
é do homem e da sociedade que estamos 
a falar. Do processo criativo que tanto in-
teressa à investigação científica, como à 
investigação em arte e em design.

Que projetos recentes destacaria?
Os projetos mais interessantes apresen-
tados no Ciência 2016 são na área da 
curadoria. Estes curadores são cuidado-
res da história e do património industrial 
e, ao mesmo tempo, cuidadores e cura-
dores do processo de criação artística e 
de reutilização desses equipamentos que 
a evolução da indústria tornou obsoletos. 
E os exemplos que nós já temos no país 
são muito relevantes. No fundo, estamos 
a convocar na mesma área de preocupa-
ção cientistas muito diversificados, desde 
as engenharias às minas, desde a física à 
química, desde a ecologia a outras áreas 
e, simultaneamente, os historiadores, os 
geógrafos, os sociólogos e os artistas, 
os cineastas, os fotógrafos, os diversos 
artistas que trabalham com os materiais 

do quotidiano, sejam produzidos por eles, 
sejam produzidos pela revolução indus-
trial de há 50 ou 100 anos. É dessa con-
jugação que falamos. De projetos bem 
interessantes, alguns já os vimos, em 
resultado, outros estão em curso.

E destaca este olhar da ciência sobre as 
várias áreas de investigação e do saber 
para produtos industriais que agora estão 
a ser considerados em muitas áreas?
Tivemos aqui um conjunto de interven-
ções muito centradas neste aspeto, 
porque quer os professores da Escola 
Superior de Artes e Design de Caldas da 
Rainha, quer os professores da Escola 
de Belas Artes do Porto trabalham em 
áreas industriais, que articulam direta-
mente a investigação e a criação artística 
e de design com áreas industriais rele-
vantes. O caso da cerâmica, do vidro, do 
Vale do Ave, no norte do país, nas zonas 
das minas e zonas da produção têxtil 
antiga. Em qualquer dos casos, estamos 
a intervir numa realidade. Ou numa reali-
dade que está em mutação, que foi des-

construída, mas que está lá, apesar de 
tudo, e que oferece às sociedades e às 
comunidades condições, problemas, de-
safios, dificuldades, questões diversas e, 
portanto, é preciso intervir nelas. O que 
nós dizemos é que já não há um territó-
rio que seja exclusivo desta ou daquela 
intervenção científica. Há várias formas 
de nos apropriarmos do território e uma 
delas é, com certeza, a investigação cien-
tífica e outra é a investigação para a arte 
e para o design.

Sem cultura não se criam as 
condições para a inovação.  
É por isso que toda a atividade 
científica não a dispensa,  
porque é em nome dos  
direitos humanos que  
estamos a trabalhar.
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UM PAÍS COM MUITA FIBRA

Nesta área, Portugal ocupa um papel de 
destaque no mercado mundial. «Nas 

implementações de redes óticas de próxima 
geração, temos vindo, desde há alguns anos, 
a ocupar um dos lugares cimeiros no ranking 
europeu em ligações de fibra», afirma José 
Salgado, responsável pela área de Desenvol-
vimento de Sistemas de Rede da Altice Labs 
e presidente do Comité de Desenvolvimento e 
Operações da FTTH (Fibre to the Home) Coun-
cil Europe. Destaca-se ainda na indústria e in-
vestigação de componentes e soluções óticas, 
com empresas e instituições nacionais a lide-
rar o setor das tecnologias emergentes. 

«Comunicações e sensores óticos». Dois 
temas muito diferentes, mas que pos-
suem complementaridade ao nível das 
tecnologias que os suportam, em debate 
no Ciência 2016.
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A INTERFACE DA ENGENHARIA  
E DA MEDICINA

«T emos sido bastante ativos na área 
do desenvolvimento de materiais que 

podem ter aplicação ao nível de diagnóstico e, 
ao nível internacional, Portugal tem contribuí-
do bastante para esta área. No diagnóstico, 
temos vários projetos de investigação e con-
quistado prémios de inovação, debatidos em 
público. Há também uma grande contribuição 
na área das ciências médicas e da ciência 
biológica, como as neurociências e o cancro», 
explica Cecília Roque, moderadora da sessão 
e investigadora da UCIBIO - Unidade de Bio-
ciências Moleculares Aplicadas da Universida-
de Nova de Lisboa e da Universidade do Porto.

Como a engenharia biomédica é uma área 
«muito interdisciplinar», há contribuições de 

Os investigadores portugueses vão trazer a público o trabalho das diversas unidades 
de investigação nacionais na sessão «Engenharia biomédica». 

vários grupos. «Combina, por exemplo, pes-
soas que trabalham na área do cancro, em 
que somos muito fortes, com ciências mais 
básicas e grupos que trabalham na área da 
engenharia e tecnologia. Juntos conseguimos 
desenvolver programas e projetos muito ino-
vadores», conta a investigadora.

O Ciência 2016 será a oportunidade para os 
investigadores da engenharia biomédica par-
tilharem experiências. «É importante haver 
um local onde as pessoas se encontrem, onde 
vão debater a ciência e onde vão, também, 
conhecer um pouco melhor o que está a ser 
feito nos outros centros e noutras unidades 
de investigação. Isso é muito importante para 
tentar fomentar sinergias a nível nacional».

Os recursos da moderna museologia 
científica, aplicados ao currículo do 

1.º ciclo do ensino básico, criam um progra-
ma educativo que combina o trabalho práti-
co e experimental, com o ambiente educa-
tivo característico de um Centro de Ciência.

Toda a atividade se desenvolve numa diver-
sidade de espaços onde, com regularidade 
semanal, decorre o Encontro com o Cientista 
– espaço de diálogo direto entre investiga-
dores e alunos. 

O projeto já cumpriu cinco anos de ativi-
dade e no ano letivo de 2015/16 envolveu 
todos os agrupamentos de escolas da 
cidade de Lisboa, num total de 1341 alunos 
e 60 professores. 

Acompanhada e avaliada de forma contínua 
e independente, a Escola Ciência Viva conta 
com uma comissão científica que integra per-
sonalidades de referência ao nível nacional e 
internacional. A King Baudouin Foundation e a 
Amgen Foundation atribuíram, já pela tercei-
ra vez, uma bolsa que premeia a inovação e 
qualidade do trabalho realizado.

E agora as palavras dos «pequenos cientistas»:

«A ciência é uma profissão, é muito difícil e 
só algumas pessoas é que conseguem este 
trabalho tão difícil. Esta profissão não é para 
brincadeiras. Eu queria ser cientista para 
inventar a cura para a morte. Os cientistas 
podem salvar o mundo, eles são como heróis 
para mim». Guilherme, 4.º ano, EB Paulino 
Montez, Lisboa.

«A ciência, para mim, é experiências com 
ramos, folhas, brinquedos e com cascas. 
Adoro a ciência porque fazemos atividades. 
Aprendemos coisas novas». Francisco B., 
2.º ano, EB Padre Abel Varzim, Lisboa.

A Escola Ciência Viva é um programa 
educativo único em toda a Europa.  
A ideia de aprofundar a missão edu-
cativa dos museus está por detrás de 
alguns dos projetos mais inovadores 
dos últimos anos, como é o caso das 
museum-schools.

Na sessão do Ciência 2016, o debate desen-
rola-se em torno da investigação aplicada à 
área dos componentes e à sua integração na 
indústria. Segundo José Salgado, «as redes 
de próxima geração serão, na sua maioria, 
suportadas em componentes óticas, desde o 
acesso em fibra, aos próprios equipamentos. 
Portugal tem a ambição de vir a ser um dos 
primeiros países, em 2020, com o acesso to-
talmente em ótica, ou seja, com zero cobre. 
A investigação e a indústria portuguesas têm 
vindo a trabalhar para acompanhar a dinâmi-
ca da implementação e exportar a experiência 
para o mundo».

ESCOLA CIÊNCIA VIVA:  
OS CIENTISTAS E A 
EDUCAÇÃO
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SEIS MIL TÉCNICOS PRECISAM-SE
Há uma «enorme escassez» de profissionais na área das Tecnologias de In-
formação e Comunicação (TIC), alerta Pedro Guedes de Oliveira, moderador da 
sessão «Competências digitais».

«Os números mais fiáveis indicam 
que há seis mil postos de traba-

lho para os quais não se encontra resposta, 
número que deverá crescer nos próximos 
quatro a cinco anos até aos 15 ou 20 mil», 
concretiza o professor do Instituto de Enge-
nharia de Sistemas e Computadores, Tecno-
logia e Ciência. A área das TIC será, portanto, 
uma «oportunidade fantástica numa altura 
em que o desemprego é elevado e os jovens 
deveriam estar ocupados, a produzir, entu-
siasmados com a própria vida».

O grande desafio será criar condições para 
atrair a quantidade de jovens que desis-
tem prematuramente dos estudos, os que 
fogem da matemática e da física e as estu-
dantes femininas. Em simultâneo, preparar 
os institutos politécnicos para receber este 
aumento de alunos a um ritmo que o grupo 
de trabalho criado pelo Ministério da Ciên-
cia, Tecnologia e Ensino Superior espera 
que venha a ser de 30 por cento ao ano.

O caminho para capacitar os recursos 
humanos nacionais de competências na 
área das TIC já começou a ser preparado e 
vai ser debatido no Ciência 2016. «Temos 
vindo a começar pelas formações supe-
riores mais curtas do que as licenciatu-
ras, os cursos técnicos superiores profis-
sionais, de dois anos. Estamos também 
a procurar criar comunidades em rede 
à volta de cada instituto politécnico.  
A ideia é termos uma estrutura muito fle-
xível, mas organizada, com empresas da 
região, autarquias, escolas e associações 
para que os jovens possam acreditar que 
é possível ter emprego próximo do sítio 
onde vivem, sem terem de emigrar. Se 
conseguirmos criar este ecossistema, 
pensamos que teremos sucesso. Nada 
é garantido, mas a nossa expectativa é 
que, a partir do próximo ano letivo, se 
comece a verificar um crescimento signi-
ficativo da população escolar na área das 
tecnologias da informação».
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«A través deste trabalho, con-
seguimos perceber exa-

tamente quais são as zonas mais 
suscetíveis de serem atacadas por 
fenómenos sísmicos. É uma grande 
ajuda para o planeamento e para a 
implantação do Eurocódigo 8 (Pro-
jeto de Estruturas Sismo-Resisten-
tes). Na Europa, ao contrário dos 
EUA, cada país tinha os seus dados 
e trabalhava-os de uma forma dife-
rente, não havia um banco de dados 
centralizado. O grande desafio foi 
obter um mapa de perigosidade sís-
mica uniforme para toda a Europa», 
explica Susana Vilanova, do Centro 
de Estudos em Recursos Naturais e 
Ambiente (CERENA), do Instituto Su-
perior Técnico.

A área dos riscos naturais carece de 
constante evolução e o Ciência 2016 
é importante para que se perceba o 
que está a ser feito noutros ramos. 
«Há métodos e sistemas de recolha 
de dados que são utilizados noutros 
âmbitos e que podem também ser 
muito interessantes para nós. É útil 
ouvir diferentes entidades e univer-
sidades. Estamos sempre a tentar 
melhorar o conhecimento e dissi-
par dúvidas associadas aos nossos 
resultados. Isto porque os cálculos 
e resultados não são meramen-
te académicos, são utilizados para 
planeamento e isso tem uma im-
portância e responsabilidade acres-
cidas», refere a oradora da sessão 
«Riscos naturais».

Analisando o caso específico de Por-
tugal, existem bastantes incerte-
zas. «A nossa sismicidade é difícil de 
abordar, pois fazemos parte de uma 
zona continental estável, mas somos 
dos países da Europa que tem maio-
res sismos. O que acontece é que são 
muito pouco frequentes. Ao utilizar-
mos a deteção remota como abor-
dagem geológica, surgem muitas 
dúvidas. Só um grande investimen-
to na aquisição de dados geológicos 
poderia diminuir essa incerteza no 
futuro».

MAPA DE SISMOS 
PARA A EUROPA

AS VITÓRIAS DA CIÊNCIA  
NA PREPARAÇÃO DESPORTIVA

«Sempre preconizámos a necessi-
dade de se promover a investiga-

ção científica e o desenvolvimento tecno-
lógico no espaço das Ciências do Desporto, 
bem como a articulação e a transferência 
dos resultados para a prática quotidiana. 
O percurso da formação desportiva até 
ao mais elevado rendimento necessita 
de práticas seguras e eficientes», expli-
ca José Manuel Constantino, presiden-

te do Comité Olímpico de Portugal (COP).  
O moderador da sessão «Ciências do des-
porto» refere que, para o aperfeiçoamento 
do rendimento humano, é fundamental a 
adoção das melhores práticas que ajudem 
os desportistas, desde cedo, a terem acesso 
a processos pedagógicos otimizados e às 
mais eficazes soluções de superação bioló-
gica e psicológica.

Somente a investigação científica pode 
ajudar nesse processo. O investimento em 
recursos financeiros e humanos, o esforço 
de investigação e a produção científica já 
realizados resultaram em rácios de produ-
ção e transferência de conhecimento com 
indicadores de elevada expressão além-
-fronteiras. 

«Existe uma comunidade científica consoli-
dada, com vários investigadores a integrarem 
consórcios científicos internacionais. Esta 
comunidade tem-se aproximado da prática 
quotidiana, isto é, há muitos praticantes de 
alto rendimento que, conjuntamente com os 
seus treinadores, interagem com investiga-
dores dos centros de investigação no pro-
cesso de preparação desportiva», afirma José 
Manuel Constantino, que, embora reconheça 
que existe uma evolução notória, é «impres-
cindível uma nova taxonomia, reconhecendo 
a identidade das Ciências do Desporto como 
área científica autónoma».

O desporto é também um objeto de es-
tudo e investigação científica. Só assim 
é possível aperfeiçoar o rendimento hu-
mano, num quadro internacional cada vez 
mais exigente.

O Instituto Superior Técnico coor-
denou recentemente a recolha dos 
dados geológicos da Península 
Ibérica. O resultado foi um mapa 
uniformizado de perigosidade sís-
mica para toda a Europa.
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vox pop | a saber

Uma cidade sem filas de trânsito ou resíduos por recolher, 
com ligação à internet em todos os lugares e veículos sem 
condutor que podem ser utilizados por todos. Parece ficção, 

mas este «filme» estreia em breve na nossa cidade. 

Falta pouco para que todos os veículos 
possam ser transformados em pontos 

de acesso à internet, em conetividade com 
outros carros, objetos móveis e o utilizador 
final. A tecnologia para criar a maior rede de 
internet móvel do mundo já está a ser uti-
lizada no Porto (rede de transportes públi-
cos), em cidades dos Estados Unidos e em 
Singapura. O mérito é de Susana Gonçalves, 
investigadora do Instituto de Comunicações 
da Universidade de Aveiro, co-fundadora da 
Veniam e vencedora do Prémio Mulheres 
Inovadoras da União Europeia 2016.

«O facto de termos conseguido construir um 
projeto-piloto que integra veículos, senso-
res e pessoas à escala de uma cidade tem 
sido o principal fator de inovação e de per-
plexão das pessoas fora do nosso país», 
conta Susana Sargento.

A investigadora é a prova de que as cida-
des inteligentes são cada vez mais uma 
realidade, embora pareçam ter saído de 
uma história de ficção científica. «Começa 
a haver muitos serviços novos nas cida-
des em que é possível obter, por exemplo, 
informação dos carros para poder gerir 
melhor o tráfego, a mobilidade ou ilumi-
nação de uma cidade. A integração destes 
vários elementos vai permitir-nos chegar 
a um ponto em que tudo poderá ser muito 
mais gerível, muito mais automatizado».

Uma cidade inteligente, num futuro próxi-
mo, poderá funcionar da seguinte forma: 
«Imagino que todos os serviços vão ser 
muito otimizados. Na cidade do futuro, não 
existirão congestionamentos de tráfego, 
conseguiremos saber em tempo real todos 
os problemas e dar indicações às pessoas 
por onde elas se poderão movimentar. 
Vejo uma cidade onde os veículos públicos 
terão uma mobilidade muito otimizada, 
porta a porta, por exemplo. Se eu quero 
ir para o aeroporto terei os vários trans-
portes já à minha disposição. Uma cidade 
em que conseguimos gerir quais são os 
locais mais poluentes e onde vamos li-
mitar o número de automóveis. Vejo uma 
cidade em que, se calhar, o meu carro já 
não entrará. Ou seja, os carros que esta-

rão dentro de uma cidade já serão aqueles 
que serão utilizados por todas as pessoas 
para irem de um lugar ao outro», descreve 
a oradora no painel «Ciência e inovação».

Gonçalo Quadros é outro dos investiga-
dores nacionais especializado em smart 
cities, através da Critical Software, em-
presa pioneira em Portugal no desenvol-
vimento de tecnologia. «Temos vindo a 
trabalhar em muitos domínios, quer na ad-
ministração pública, quer na área da ener-
gia, em tudo o que tem que ver com smart 
grid, com sistemas de mobilidade no sen-
tido de permitir que os grandes centros 
urbanos funcionem cada vez melhor para 
nós», esclarece o investigador e orador na 
sessão «Memória e Identidade Nacional».

Em termos nacionais, «Portugal tem feito 
um caminho sólido no domínio tecnológico. 
Com altos e baixo, mas a tendência, quando 
observada num tempo suficientemente 
lato, tem sido favorável, forte. Apostámos 
na construção de ciência e de conheci-
mento a montante, nas universidades, nos 
laboratórios, nos centros de investigação 
e desenvolvimento e isso tem influencia-
do e contaminado a indústria. Há hoje um 
número crescente de startups de jovens 
muito qualificados que querem lançar os 
seus próprios projetos, que apostam em 
traduzir o conhecimento que adquiriram, 
na construção de empresas de base tecno-
lógica. Há hoje um ecossistema muito mais 
forte do que existia há dez anos», conside-
ra Gonçalo Quadros.

No entanto, nesta área, «Portugal ainda 
não é uma referência no ecossistema tec-
nológico mundial. Começamos a ser nota-
dos, a Websummit é um bom sinal disso, 
mas é preciso massa crítica e mais exem-
plos que nos coloquem noutro patamar. É 
um caminho que se tem de fazer, que é 
exigente, que tem de saber manter mobi-
lizados todos os agentes. Sinto-me muito 
esperançado e com boas expectativas de 
que se continue a fazer este caminho e se 
continue a acelerar para atingirmos está-
gios de grande maturidade na nossa in-
dústria de base tecnológica».

CIDADES INTELIGENTES:  
HISTÓRIAS DE FICÇÃO QUE  
JÁ SÃO REALIDADE

GABRIEL BARBERES
Centro de Geociências  
e Centro de Interpretação da Terra  
e do Espaço, da Universidade de Coimbra

«Sou geólogo de formação, com 
mestrado em Geologia do Petróleo 
e a terminar o doutoramento nessa 
área. O poster que apresento é um 
resumo do meu trabalho relacio-
nado com a exploração petrolífera. 
Consiste na procura de evidências 
de hidrocarbonetos nos xistos da 
zona sul portuguesa, entre Faro e o 
Alentejo, aproximadamente. Usamos 
várias técnicas, desde a deteção 
remota, até à geoquímica orgânica, 
estratigrafia ou sedimentologia.» 

TIAGO BARROS DA SILVA  
E PEDRO SANTOS
Instituto de Sistemas e Robótica (ISR),  
da Universidade de Coimbra

«Estamos a apresentar vários proje-
tos. A Soft Hand, uma mão que tem 
o objetivo de ajudar pessoas que 
tenham ficado sem esse membro. 
Usa sensores resistivos, que per-
mitem alguma sensibilidade no 
toque. Temos também o Husky, 
com a função de fazer desmina-
gem de forma autónoma, e o Nariz 
Eletrónico, que consegue detetar 
o odor emitido pelos explosivos. 
O Mini Explorer é um robot móvel 
multifuncional, com um siste-
ma de energy harvesting que usa 
energia solar fotovoltaica. Os seus 
vários sensores permitem que seja 
usado em várias tarefas, como por 
exemplo estudar comportamentos 
de animais. Já foi criada uma star-
tup para comercializar este tipo de 
produto e os alunos do ISR estão a 
usá-lo para evoluir as suas capaci-
dades na área da robótica móvel.»

ANA CAMACHO
Grupo de Neurocognição e Linguagem, 
do Centro de Psicologia da Universidade 
do Porto  

«O nosso trabalho incide no estudo, 
em tempo real, da escrita das crian-
ças, nomeadamente do 1º ciclo. Para 
isso, usamos canetas produzidas 
por uma empresa norte-americana 
e desenvolvemos uma aplicação 
designada HandSpy. Conseguimos 
filmar o que escrevem, analisar os 
dados e, assim, perceber se têm 
dificuldades.»
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Sessão sobre «Mais Ciência, Menos Burocracia».

A área de apresentação de posters de doutorandos é uma das mais procuradas.

Tiago Barros e Pedro Santos, jovens investigadores na área de Robótica.  Um dos projetos de Robótica do LARSyS.

Paulo Ferrão e Miguel Castanho, da FCT, estiveram entre os presentes.

Isabel Ferreira (Instituto Politécnico de Bragança), 
uma das cientistas mais citadas do mundo.

 Luís Medeiros Vieira (Secretário de Estado da Agricultura  
e Alimentação) e Manuel Heitor (MCTES).
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prémios

ARSÉLIO PATO DE CARVALHO
Investigação na área da Neurociência, 
particularmente no papel do cálcio in-
tracelular como regulador da neurose-
creção. Fundador e Diretor Honorário do 
Centro para as Neurociências e Biologia 
Celular da Universidade de Coimbra e 
Professor Emérito do Departamento 
de Ciências da Vida dessa Universidade. 
Fundou e dirige o Instituto de Educação 
e Cidadania (IEC).

CARLOS BERNARDO
Contributos relevantes em Engenharia 
de Polímeros, sendo responsável pela 
criação e promoção desta área cien-
tifica em Portugal, incluindo muitas 
interações com a indústria. Professor 
Catedrático do Departamento de En-
genharia de Polímeros da Universida-
de do Minho, onde lecionou até 2012. 

CLAUDINA POUSADA
Investigação na área da Genómica, 
particularmente sobre mecanismos 
celulares de regulação dos genes. Foi 
Presidente da Federação Europeia de 
Sociedades Bioquímicas e investiga-
dora sénior do ITQB da Universidade 
Nova de Lisboa. 

JOÃO LOPES BAPTISTA
Investigação na área da Ciência dos 
Materiais. Professor Jubilado da Uni-
versidade de Aveiro, é membro da 
Comissão de Acompanhamento Cien-
tífico do Centro de Biotecnologia Agrí-
cola e Agro-Alimentar do Alentejo.

JOÃO SENTIEIRO 
Investigação em controlo de sis-
temas complexos e aplicações de 
Robótica. Fundador do Instituto de 
Sistemas e Robótica do IST, ISR e do 
Laboratório Associado LARSyS. Pre-
sidente da FCT entre 2006 e 2011.

LUÍS REIS TORGAL
Investigação em História Contemporâ-
nea. Foi coordenador de investigação 
do Centro de Estudos Interdisciplinares 
do Século XX da Universidade de Coim-
bra (CEIS20) e diretor da Revista de 
História das Ideias e da Revista Estudos 
do Século XX.

MIRIAM HALPERN PEREIRA
Contributos relevantes em História 
Contemporânea e uma influência 
marcante na formação de várias ge-
rações de historiadores em Portugal. 
É Professora Catedrática Emérita de 
História do ISCTE/IUL, tendo sido dire-
tora fundadora do Centro de História 
do ISCTE/IUL e diretora da revista Ler 
História. Dirigiu o Arquivo Nacional de 
Portugal entre 2001 a 2004. 

NUNO PORTAS 
Ligado à investigação em Arquite-
tura e uma influência marcante na 
formação de várias gerações de ar-
quitetos em Portugal. No início da 
década de 1960, criou no LNEC uma 
linha de investigação sobre habita-
ção social, que originaria a Divisão de 
Arquitetura do LNEC, por si chefiada 
até 1980. Na década de 1990, como 
docente da Faculdade de Arquitetura 
da Universidade do Porto, foi um dos 
fundadores do Centro de Estudos de 
Arquitetura e Urbanismo. É Professor 
Emérito da Universidade do Porto.

ODETE SANTOS FERREIRA
Pioneira da investigação sobre SIDA 
em Portugal, tendo identificado o 
HIV de tipo 2. É Professora Catedrá-
tica Jubilada da Faculdade de Far-
mácia da Universidade de Lisboa.

PEDRO GUEDES DE OLIVEIRA
Investigação em processamento de 
sinais, nomeadamente em eletroen-
cefalografia, e outras aplicações de 
Engenharia. Em 1975, lançou o De-
partamento de Engenharia Eletró-
nica e de Telecomunicações da Uni-
versidade de Aveiro. Fundou e dirigiu 
o INESC Porto até 2005. Jubilou-se 
em 2015.

ALÍRIO RODRIGUES
Contributos relevantes em Engenharia 
Química, incluindo no campo da in-
vestigação dos aditivos verdes para 
combustíveis. Fundador do Labora-
tório de Processos de Separação e 
Reação da Universidade do Porto, em 
1990, reunindo posteriormente uma 
rede alargada de investigadores em 
varias instituições. Foi Diretor da FEUP. 
Jubilou-se em 2013.  

TERESA LAGO
Pioneira em investigação em As-
tronomia em Portugal, é Professora 
Catedrática reformada do Depar-
tamento de Física e Astronomia da 
Faculdade de Ciências da Universi-
dade do Porto. Fundadora e primeira 
diretora do Centro de Astrofísica da 
Universidade do Porto. Foi membro 
fundador do Conselho Científico do 
Conselho Europeu de Investigação, 
que integrou até 2013.

2016 MEDALHAS DE MÉRITO DO MINISTÉRIO  
DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR


