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Conferências, seminários, palestras 
 

• Decorreu no passado dia 8 de outubro 2019 no IST/Alameda o Seminário aberto de 1 

dia com o título “Sustainable and Efficient Carbon Capture for the Cement Industry” 

organizado no âmbito do projeto da FCT, PTDC/AAG-MAA/6195/2014, com o título 

CaReCI – Carbon Emissions Reduction in the Cement Industry. A sessão de abertura 

do Seminário contou com a presença de José Nuno Lopes e da Investigadora 

Responsável do projeto CaReCI, Carla Costa Pinheiro. O Seminário teve uma plenária 

inicial proferida por Jiří KLEMEŠ (Faculty of Mechanical Engineering, Brno University of 

Technology, Czech Republic) com o título “The role of Process Integration in the GHG 

and Haze/Smog Emissions Reduction”; um bloco de apresentações orais para 

divulgação dos principais trabalhos desenvolvidos e resultados obtidos no âmbito do 

projeto CaReCI por membros da equipa do projeto; apresentações orais nas áreas da 

captura de CO2 e também na conversão de CO2 por especialistas convidados da CO2 

Team@IST; apresentações orais por especialistas convidados da indústria cimenteira 

CIMPOR e SECIL; e apresentações orais dos Laboratórios Colaborativos Net4CO2 e 

C5Lab. O Seminário teve 70 participantes inscritos e a Comissão Organizadora foi 

constituída pelos seguintes membros da equipa do projeto CaReCI: Carla C. Pinheiro 

(IST), Maria Filipa Ribeiro (IST), Henrique Matos (IST), João M. Silva (ISEL) e Rui 

Filipe (ISEL). O Programa do Seminário pode ser visto aqui: 

https://www.dropbox.com/s/37nvnayo6eegpfn/PROGRAM_Seminar_CaReCI_project_I

ST_Lisboa_8Oct_2019_final.pdf?dl=0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

    

 

    Crédito – Carla Pinheiro 

 

• Manuel Prieto foi convidado pelo “Institute of Advanced Studies” da Universidade de 

Warwick (Inglaterra), onde no decorrer da semana de 13 a 20 de outubro de 2019 

proferiu as conferências intituladas “Fibers from proteins and lipids: Structure and 

https://www.dropbox.com/s/37nvnayo6eegpfn/PROGRAM_Seminar_CaReCI_project_IST_Lisboa_8Oct_2019_final.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/37nvnayo6eegpfn/PROGRAM_Seminar_CaReCI_project_IST_Lisboa_8Oct_2019_final.pdf?dl=0


dynamics from advanced spectroscopy and fluorescence microscopy methodologies 

(FCS, FRET, FLIM, and FRAP)”, e “The membrane potassium channel KcsA - Exact 

analytical solutions for advanced homo-FRET to retrieve structural information”, bem 

como o tutorial “Membrane Biophysics: Lipid phases, membrane domains and lipid 

phase diagrams, the role of cholesterol”, tendo ainda participado em reuniões com cinco 

grupos no âmbito das Biociências. No contexto da visita foram também efetuadas ações 

específicas relativas ao recrutamento de estudantes de investigação para o IST. 

 

• O workshop “Fostering Collaborative Research” que decorreu no centro de congressos 

do IST-Alameda no dia 29 de outubro de 2019 teve organização de uma equipa de 5 

jovens investigadores: Carlos Rodrigues, Filipe Carvalho, Nuno Bernardes, Nuno Faria 

e Sandra Pinto. A sessão de abertura contou com a presença do Presidente do IST 

Arlindo Oliveira. O workshop contou com uma série de oradores convidados incluindo 

Jonathan Dordick (Rensselaer Polytechnic Institute), Luís Caldas Oliveira (IST), Nuno 

Coelho (CEO A4F), Joana Lobo Antunes (IST) e Luís Oliveira Silva (IST) sobre i) 

Adaptação a um cenário em mudança da biotecnologia, ii) O papel dos doutorados em 

bioengenharia na economia do futuro, iii) Comunicação científica ao público, e iv) 

Desenvolvimento de carreira. 

 

• Martin Hof, Director do “Heyrosky Institute” da Academia de Ciências da República 
Checa, visitou o DEQ de 2 a 18 de outubro de 2019. Foi nesta altura efetuada uma 
demonstração de birrefringência e polarização da luz com um cristal de calcite existente 
no Museu do Departamento de Engenharia Civil, Arquitetura e Georrecursos do IST. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           
    
  
         
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 

Crédito – Manuel Prieto 

 
• Steven L. Regen (Department of Chemistry, Lehigh University, Bethlehem, 

Pennsylvania, USA) proferiu no DEQ no dia 23 de outubro de 2019 a conferência 
intitulada “Lipid Raft Formation: Uncovering Push-Pull Forces”.v 
 



• Decorreu no passado dia 1 de outubro de 2019 um seminário dado pelo Prof. Eugeny 

Kenig da Universidade de Paderborn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        

    Crédito – DEQ 

 

• Decorreu no passado dia 3 de outubro de 2019 um seminário dado pelo Prof. Eduardo 

Mendes da Universidade de Delft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Crédito – DEQ 

 



• Decorreu no passado dia 8 de outubro de 2019 um seminário dado pelo Prof. Jiří Klemeš 

da Universidade de tecnologia da República Checa. 

 

 
Crédito – DEQ 

 

• Decorreu no passado dia 30 de outubro de 2019 a DEQ Talk dada pela Prof. Helena 

Garcia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Crédito – DEQ 



Publicações 
 

• Edwards, R. A., (…), Santos, R., (…) Monteiro, S., (…) and Dutilh, B. E. (2019) Global 
phylogeography and ancient evolution of the widespread human gut virus crAssphage. 
Nature Microbiology, 4, 1727. 
https://doi.org/10.1038/s41564-019-0494-6 
 

• Santos, D. I., Correia, M. J. N., Mateus, M.M., Saraiva, J. A., Vicente, A. A., Moldão, M., 
(2019) Fourier transform infrared (FT-IR) spectroscopy as a possible rapid tool to 
evaluate abiotic stress effects on pineapple by-products, Appl. Sci., 9, 4141. 
https://doi.org/10.3390/app9194141 
 

• Santos, I., Ramos, C., Mendes, C., Sequeira, C. O., Tomé, C. S., Fernandes, D. G. H., 
Mota, P., Pires, R. F., Urso, D., Hipólito, A.,  Antunes, A. M. M., Vicente, J. B., Pereira, 
S. A., Bonifácio, V. D. B., Nunes, S. C., Serpa, J. (2019) Targeting glutathione and 
cystathionine β-synthase in ovarian cancer treatment by selenium–chrysin polyurea 
dendrimer nanoformulation, Nutrients, 11, 2523. 
https://doi.org/10.3390/nu11102523 
 

• Vieira, T., Carvalho Silva, J., Botelho do Rego, A. M., Borges, J.P., Henriques, C. (2019) 
Electrospun biodegradable chitosan based-poly(urethane urea) scaffolds for soft tissue 
engineering. Materials Science and Engineering C, 103, 109819. 
https://doi.org/10.1016/j.msec.2019.109819 

 

Prémios 
 

• Após duas semanas intensas de palestras e experiências no European Space 

Operations Centre (ESOC) e na GSI (instalação europeia selecionada pela Agência 

Espacial Europeia (ESA) para realizar investigação sobre os efeitos biológicos da 

radiação espacial), a 1ª Escola de Verão ESA-Facility for Antiproton and Ion Research 

(FAIR) terminou no dia 1 de outubro de 2019 com a cerimónia de entrega de prémios 

na GSI. Dezoito estudantes de 8 países diferentes apresentaram pedidos de tempo 

de feixe em diferentes campos da pesquisa de radiação espacial. As propostas foram 

avaliadas por um 

painel composto 

por membros da 

ESA e da FAIR. O 

painel selecionou 

as três principais 

propostas, e a 

proposta de Lígia 

Coelho, aluna de 

doutoramento de 

Zita Martins e 

João Canário 

(DEQ) e Rodrigo 

Costa (DBE) foi 

considerada a 

segunda melhor 

proposta.                  Crédito – ESA/ Petr Shlyaev 

https://www.gsi.de/work/forschung/biophysik/esa_summer_school_2019.htm 

https://doi.org/10.1038/s41564-019-0494-6
https://doi.org/10.3390/app9194141
https://doi.org/10.3390/nu11102523
https://doi.org/10.1016/j.msec.2019.109819
https://www.gsi.de/work/forschung/biophysik/esa_summer_school_2019.htm


Eventos de comunicação de Ciência 
 

• Vasco Bonifácio foi entrevistado pela revista Oncologia e Hematologia na sequência 

da atribuição da Bolsa de Investigação em Mieloma Múltiplo 2019. No artigo “O 

potencial da diferenciação osteogénica no tratamento do mieloma múltiplo” Vasco 

Bonifácio fala do seu percurso académico, do projeto Osteoglutis e também de outros 

dos projetos que lidera. A notícia pode ser lida aqui: http://bit.ly/hemato27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

             Crédito - News Pharma 

 

Atividades de investigação 
 

• João Canário foi nomeado chairman da "Medal Awards Committee” do International 

Artic Science Committee (IASC) para a atribuição da IASC Medal 2020 

(https://iasc.info/medal). Esta medalha distingue investigadores que tenha contribuído 

de forma excelente para o melhor entendimento do Árctico em qualquer ramo do 

conhecimento. A IASC Medal 2020 será entregue no Arctic Science Summit Week 

que terá lugar em Akureyri na Islândia em março de 2020. 

 

• Manuel Prieto efetuou uma missão de 29 a 31 de outubro de 2019 à Universidade 

Complutense (Madrid), no âmbito da colaboração sobre interação lípido-proteína 

existente com o Prof. Jesus Perez-Gil, Decano da Faculdade de Biologia.     

 

• Mário Berberan e Santos foi Residential Fellow do Institute for Advanced Study da 

Universidade de Warwick (Reino Unido), de 13 a 19 de outubro de 2019, no âmbito 

de uma colaboração com o grupo do Prof. Stavros, para estudos de absorção 

transiente eletrónica e vibracional nos femtosegundos/picosegundos. Nesse âmbito 

apresentou dois seminários “Thermally Activated Delayed Fluorescence” (Dept. of 

Chemistry - Departmental seminar), e “Fluorescence Decay Data Analysis and 

Applications” (School of Life Sciences). 

 
 

 

http://bit.ly/hemato27
https://iasc.info/medal


Crédito – Mário Berberan e Santos 

 

• O Colégio de Ambientes Extremos (Polar2E), que engloba a área Polar e de Espaço 

foi aprovado pela Universidade de Lisboa tendo ficado em segundo lugar no concurso, 

a 0.1 pontos do primeiro classificado. João Canário será o chair do Action Group de 

Biogeoquímica e Zita Martins fará parte do Conselho Diretivo do Colégio em 

representação do IST. Um dos resultados do Colégio será a criação do mestrado de 

ambientes extremos na Universidade de Lisboa.  

 

Provas académicas 
 

• Realizou-se a 15 de outubro de 2019 a Prova de mestrado em Eng. 

Química de Mariana Isabel Pereira Monteiro com o título “Development 

of a nonlinear model predictive control application: Implementation on 

a paracetamol batch crystallization process”, tendo como orientadora 

Carla Pinheiro.  

 

• Realizou-se a 16 de outubro de 2019 a Prova de mestrado em Eng. 

Química de Beatriz Silva Gaspar com o título “Preparation and post-

modification of USY zeolites”, tendo como orientadores Filipa Ribeiro 

e Gerhard Pirngruber.  

 

• Realizou-se a 16 de outubro de 2019 a Prova de mestrado em Eng. 

Química de Maria Isabel Luiz Gomes Pereira Coutinho com o título 

“Detailed Modelling of Catalytic Partial Oxidation Processes: Ethylene 

Oxide Production”, tendo como orientadores Henrique Matos e 

Stepan Spatenka.  

 



• Realizou-se a 23 de outubro de 2019 a Prova de mestrado em Eng. 

Química de Diana Felisbertina Dimande com o título “Life cycle 

assessment of alkaline based biorefinery concepts”, tendo como 

orientadores Francisco Lemos e Anton Friedl.  

 

• Realizou-se a 25 de outubro de 2019 a Prova de mestrado em Eng. 

Química de Catarina Simão Marta com o título “Characterization of 

acid solids by proton/deuterium exchange followed by infrared 

spectroscopy”, tendo como orientadores Carlos Henriques e Mickaël 

Rivallan.  

 

 

• Realizou-se a 30 de outubro de 2019 a Prova de mestrado em Eng. 

Química de Inês Isabel Antunes Paiva com o título “Experimental and 

modelling studies of gas solid vortex reactor hydrodynamics”, tendo 

como orientadores Vitor Geraldes e Kevin M. Van Geem.  

 

Outros Assuntos 
 

• Carina Crucho representou Portugal no Internacional Visitor Leadership Program 

(IVLP), iniciativa do Departamento de Estado dos EUA que convida líderes de 

organismos de diferentes países a conhecer e criar ligações com os seus parceiros 

americanos. Com o tema “Advancing Women in STEAM Fields” o programa decorreu de 

5 a 27 de outubro de 2019 percorrendo Washington DC, Seattle, Akron (Ohio), Boston 

e New Orleans. As embaixadas dos Estados Unidos espalhadas pelo Mundo são 

responsáveis por identificar e selecionador os candidatos a integrar o IVLP, sendo que 

as propostas são validadas posteriormente pelo Departamento de Estado. 
 

 

Crédito – Carina Crucho 

 

• Realizou-se no passado dia 3 de outubro de 2019 mais uma ação de divulgação no 

âmbito das comemorações do Ano Internacional da Tabela Periódica. Assinalou-se o 

Dia dos Metais na Estação de metro da Alameda, com a presença de Sílvia Chaves, 

Dulce Simão e alunos do NEQIST. 



 
Crédito – Dulce Simão 

 

• Realizou-se no passado dia 17 de outubro de 2019 mais uma ação de divulgação no 

âmbito das comemorações do Ano Internacional da Tabela Periódica em parceria com 

o Metropolitano de Lisboa e a colaboração dos alunos do NEQIST. Assinalou-se o Dia 

do Nitrogénio na Estação de metro da Alameda. Vasco Bonifácio, Rita Pires e Dulce 

Simão prepararam e ofereceram aos utentes gelado feito com nitrogénio líquido. 

 

        Crédito – Dulce Simão 

 



• Realizou-se no passado dia 17 de outubro de 2019 uma sessão conjunta de Letras & de 

Ciências na Academia das Ciências, uma Homenagem que incluiu um Elogio Histórico 

de Fernando Alves Cristóvão por Bernardo Herold. 

 

• Realizou-se no passado dia 31 de outubro de 2019 mais uma ação de divulgação no 

âmbito das comemorações do Ano Internacional da Tabela Periódica. Assinalou-se o 

Dia dos Luminescentes na Estação de metro da Alameda. Vasco Bonifácio, Rita Pires 

e Dulce Simão mostraram os fenómenos de fluorescência, fosforescência e 

quimiluminescência e ofereceram pulseiras quimiluminescentes aos utentes. 

Crédito – Dulce Simão 

 

• A foto de Dulce Simão obtida durante a ação de divulgação dos "Laboratórios Abertos" 

foi selecionada para publicação na revista Chemical & Engineering News da American 

Chemical Society. 

https://cen.acs.org/education/outreach/Chemistry-Pictures-Pipe-dream/97/web/2019/10 

Crédito – Dulce Simão 
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