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Conferências, seminários, palestras 

• Decorreu no passado dia 31 de março de 2021 a DEQ Talk dada pela nova docente do 

DEQ, Isabel Correia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédito – DEQ 

 

• Decorreu a partir de Lisboa e num formato digital, entre 19 e 26 de março de 2021 a 

Arctic Science Summit Week 2021 (ASSW), a maior reunião anual sobre ciência no 

Ártico que contou com a participação de 1400 investigadores e Inuits de 37 países. Esta 

conferência, a maior realizada até à data, dividiu-se entre Business e Community 

meetings durante 4 dias, sendo os restantes dedicados a ciência. O evento foi integrado 

na Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia. João Canário foi o 

chairman da edição do ASSW de 2021, tendo sido também membro da Comissão 

Científica Internacional. Durante o ASSW2021 foi lançado o vídeo sobre a ciência 

Portuguesa no Ártico: 

https://www.youtube.com/watch?v=uG-s5e5XBBk 

Crédito – ASSW 

https://www.youtube.com/watch?v=uG-s5e5XBBk


• Zita Martins deu uma Keynote talk na Arctic Science Summit Week 2021 (ASSW) no 

dia 24 de março de 2021. A apresentação tinha o título “The Arctic as a planetary 

analogue for the detection of signatures of life on icy moons of our solar system”.   

 

Publicações 
 

• Borzecka, W., Pereira, P. M. R., Fernandes, R., Trindade, 
T., Torres, T., Tomé, J. P. C. (2021) Encapsulation of 
glycosylated porphyrins in silica nanoparticles to enhance 
the efficacy of cancer photodynamic therapy, Mater. Adv., 2, 
1613.  
https://doi.org/10.1039/d0ma00830c 
Front cover issue.  
 
 
 
 
 
 
 
 

• De Pascale, M., Faria, M., Boi, C., Semiao, V., de Pinho, M. N. (2021) The effect of 
ultrafiltration transmembrane permeation on the flow field in a surrogate system of an 
artificial kidney, Experimental Results, 2, 1. 
https://doi.org/10.1017/exp.2021.5 
 

• d'Ischia, M., Manini, P., Martins, Z., Remusat, L., Alexander, C. M. O'D., Puzzarini, C., 
Barone, V., Saladino, R. (2021) Insoluble organic matter in chondrites: Archetypal 
melanin-like PAH-based multifunctionality at the origin of life?, Physics of Life Reviews, 
37, 65. 
https://doi.org/10.1016/j.plrev.2021.03.002 
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Christian Salesse, C. (2021) Membrane binding properties of the C-terminal segment of 
retinol dehydrogenase 8, Biochim. Biophys. Acta- Biomembranes, in press. 
https://doi.org/10.1016/j.bbamem.2021.183605 
 

• Harjivan, S. G., Charneira, C., Martins, I. L., Pereira, S. A., Espadas, G., Sabidó, E., 
Beland, F. A., Marques, M. M., Antunes, A. M. M. (2021) Covalent Histone Modification 
by an Electrophilic Derivative of the Anti-HIV Drug Nevirapine, Molecules, 26, 1349. 
https://doi.org/10.3390/molecules26051349 
 

• Martinho, N., Pires, R.F., Zloh, M., Bonifácio, V. D. B. (2021) Intrinsic acetamide brush-
off by polyurea biodendrimers, J. Mater. Chem. B., Advance Article. 

 https://doi.org/10.1039/D1TB00105A 
 

• Miranda, A.S., Marcos, P.M., Ascenso, J.R., Robalo, M.P., Bonifácio, V.D.B., 
Berberan-Santos, M.N., Hickey, N., Geremia, S. (2021) Conventional vs microwave- or 
mechanically-assisted synthesis of dihomooxacalix[4]arene phthalimides: NMR, X-ray 
and photophysical analysis, Molecules, 26, 1503. 
https://doi.org/10.3390/molecules26061503 
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• Queda, F., Caló, S., Gwizdala, K., Magalhães, J.D., Cardoso, 
S.M., Chaves, S., Piemontese, L., Santos, M.A. (2021) Novel 
hybrids of Arylsulfonamide-Donepezil derivatives as Multitarget-
Directed Ligands for the Treatment of Alzheimer’s Disease: 
Design, Synthesis and Biological Activity, Molecules, 26, 1658.  

            https://doi.org/10.3390/molecules26061658 
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• Sequeira, M. C. M., Avelino, H. M. N. T., Caetano, F. J. P., Fareleira, J. M. N. A. (2021) 
Viscosity and Density of Two 1-Alkyl-3-methyl-imidazolium Triflate Ionic Liquids at High 
Pressures: Experimental Measurements and the Effect of Alkyl Chain Length, J. Chem. 
Eng. Data, In press. 

 https://doi.org/10.1021/acs.jced.0c01057 

 

• Topete, A., Barahona, I., Santos, L. F., Pinto, C. A., Saraiva, J. A., Serro, A. P., 
Saramago, B. (2021) The effects of addition of functional monomers and molecular 
imprinting on dual drug release from intraocular lens material, International Journal 
Pharmaceutics, 600, 120513.  
https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2021.120513 

 
Assuntos pedagógicos 
 

• Henrique Matos e Dulce Simão foram os 
representantes de Engenharia Química na sessão de 
esclarecimento online, organizada pelo NAPE sobre 
as licenciaturas que terão início no próximo ano letivo, 
e que contou com mais de 250 alunos do ensino 
secundário. 

 

 

 

 

 

• Dulce Simão foi convidada pelo NAPE a participar 
numa sessão do ISTO é Técnico com uma 
apresentação, onde deu o seu testemunho como 
docente do DEQ, destinada aos próximos candidatos 
ao ensino superior. 
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• Zita Martins foi convidada pelo NAPE a participar 
numa sessão do ISTO é Técnico com uma 
apresentação, onde deu o seu testemunho como 
investigadora, destinada aos próximos candidatos ao 
ensino superior. 

 

 

 

 

 

Atividades de investigação 
 

• João Canário foi eleito um dos dois vice-chairs to “Terrestrial Working Group” do 

International Arctic Science Community. A eleição de um português para este grupo 

internacional, acompanhada da eleição de outro colega da Universidade de Lisboa para 

a International Permafrost Association, reforça o reconhecimento da excelência da 

Ciência Ártica desenvolvida por investigadores nacionais. 

 

• À margem da ASSW2021 decorreu uma cerimónia organizada pela Embaixadora do 

Canadá em Lisboa onde foram assinados dois memorandos de entendimento (MoU) 

entre instituições Portuguesas e Canadianas. O primeiro MoU foi assinado entre o 

Colégio de Ciências Polares e Ambientes Extremos da Universidade de Lisboa 

(Polar2E), o Centro de Estudos Nórdicos da Universidade Laval e o Instituto Nórdico do 

Québec. O segundo MoU foi assinado entre o projeto internacional T-MOSAiC e a rede 

de excelência de Centros e Universidades Canadianas que realizam investigação no 

Ártico, ArcticNet. Neste evento estiveram presentes os dirigentes e membros das 

escolas e centros de investigação da Universidade de Lisboa e das instituições 

Canadianas, o Reitor da Universidade de Lisboa, a Presidente da FCT Helena Pereira 

e o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior Manuel Heitor. Recorde-se que 

que João Canário dirige o projeto T-MOSAiC, e que Zita Martins e João Canário são, 

respetivamente sub-diretora e membro do conselho científico do Polar2E. A notícia saiu 

no Jornal Público: https://bit.ly/3uqx3jq 

 

• Zita Martins integra a nova equipa de 
consultores da Casa Civil de Sua 
Excelência o Presidente da 
República, assumindo funções como 
Consultora de Ciência, Inovação e 
Transição Digital. A Casa Civil passa 
a incluir 62% de mulheres e 38% de 
homens, e a idade média baixou de 51 
para 46 anos. 

 

   Crédito – Revista Visão 
RTP: https://bit.ly/3t0g4nC 

Expresso: https://bit.ly/3ww37nP 

Técnico: https://bit.ly/3sW2PEt 

https://bit.ly/3uqx3jq
https://bit.ly/3t0g4nC
https://bit.ly/3ww37nP
https://bit.ly/3sW2PEt


Eventos de comunicação de Ciência 
 

• Carina Crucho foi uma das oradoras convidadas no dia 13 de março de 2021 para o 
evento “Mulheres na Ciência" realizado pelo NaNu - Núcleo de Nanotecnologia da FCT-
UNL. Abordar e realçar temas relacionados com o papel das mulheres na ciência foi o 
principal objetivo do evento online. Da Robótica à Medicina, o evento explorou os vários 
projetos desenvolvidos pelas oradoras, assim como os seus obstáculos e sucessos de 
carreira. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Crédito – Carina Crucho 

 

• Diogo Santos deu uma entrevista para o podcast “NEQIST – Chemically Speaking” no 
Spotify sobre a sua actividade de investigação (Episódio 2, “Chemically Speaking with 
Diogo Santos”, 10 de março de 2021). Este podcast é proporcionado pelo Núcleo de 
Engenharia Química do IST. 
https://spoti.fi/31VOfAU 

       
• José Paulo Farinha deu a 15 de março de 2021, uma entrevista para o programa de 

rádio “90 segundos de ciência” da Antena 1 sobre o desenvolvimento de nanopartículas 
que se auto-organizam para formar pigmentos que podem ser usados em tintas, 
vernizes, ou até mesmo em ecrãs. 
https://bit.ly/3s2mzoY 

 
 
 
 
• Sílvia Chaves participou, a 19 de março de 2021 no Programa “Hora da Verdade” da 

TVI, que testa a veracidade de experiências e afirmações alegadamente científicas que 
circulam na internet.  
https://bit.ly/3wAK0sI 

https://spoti.fi/31VOfAU
https://bit.ly/3s2mzoY
https://bit.ly/3wAK0sI


 

Crédito – TVI 

 

• Zita Martins foi entrevistada no dia 2 de março de 2021 pela Revista Visão para falar 
da mais recente missão espacial da NASA a Marte. 
https://bit.ly/39OGX6z 

  
• No dia 3 de março de 2021 Zita Martins deu a apresentação “Como é que surgiu a vida 

na Terra e potencialmente noutros locais do sistema solar?” na sessão pública “60 
Minutos de Ciência” do Museu Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade 
de Lisboa (MUHNAC).   
 

• Zita Martins deu uma entrevista no podcast “Cromo da Semana” da revista Exame 
Informática no dia 22 de março 2021. Entre outras coisas, foi discutido o estudo do Ártico 
para pesquisar vida noutros planetas. 
https://bit.ly/3mu60AT 
 

• Zita Martins foi entrevistada para o programa “Convidado Extra” da Rádio Observador 
no dia 25 de março de 2021.  
https://bit.ly/3wHgMbZ 

 
Provas académicas 

 

• Manuel Prieto participou como avaliador externo da Tese de Doutoramento “Exploring 

the implication of cholesterol in regulating pore-formation mechanism of Vibrio 

cholerae cytolysin, a beta-barrel pore-forming toxin” (2021), submetida por Reema 

Kathuria do Indian Institute of Science Education and Research (IISER), Mohali, Índia. 

 

Outros Assuntos 

• Ana Paula Serro deu uma entrevista à ULisboa no Dia Internacional da Mulher.  
https://bit.ly/3dBiVwW 

https://bit.ly/39OGX6z
https://bit.ly/3mu60AT
https://bit.ly/3wHgMbZ
https://bit.ly/3dBiVwW


 

     

 

 

 

 

 

             Crédito – ULisboa 

• Dulce Simão realizou o filme de divulgação do curso de Engenharia Química para 2021 
que pode ser encontrado no canal Youtube do DEQ em DEQ IST. Subscreva-o para 
ficar a par de todos os vídeos publicados. 

      https://www.youtube.com/watch?v=ug8XL8Jtjrw 

• De 22 a 25 de março de 2021 decorreu o evento online “Training school on 

“Mechanochemistry: from supramolecular to covalent bonds”, no âmbito da ação COST 

CA18112 (MechSustInd). Teresa Duarte e Vânia André fazem parte desta ação COST 

e estiveram envolvidas na organização do evento, tendo também lecionado no mesmo. 

Ana Paula Ribeiro, Auguste Fernandes, Ermelinda Maçôas, Hermínio Diogo, Maria 

João Ferreira, Luísa Martins e Vasco Bonifácio deram um contributo importante para 

o sucesso da escola, lecionando nas suas áreas de especialização relevantes para a 

escola. O evento decorreu online e contou com a participação de 15 nacionalidades 

diferentes, entre alunos e professores. Foram dadas aulas teóricas e práticas sobre a 

aplicação da mecanoquímica para a síntese de diferentes materiais baseados em 

ligações supramoleculares e covalentes. Foram apresentadas diferentes abordagens 

desta técnica de síntese, desde a moagem manual à utilização de diferentes tipos de 

moinhos. As principais técnicas de caraterização deste tipo de compostos (difração de 

raios-X em pós e monocristal, ATR-FTIR, Raman, TGA-DSC, ssNMR) foram também 

abordadas. 

 

 
Crédito – COST CA18112 (MechSustInd) 

https://www.youtube.com/watch?v=ug8XL8Jtjrw


• Vasco Bonifácio participou na 3rd Chemistry Europe Editor-in-Chief Membership 

Magazine Meeting, em representação do QUÍMICA - Boletim da Sociedade Portuguesa 

de Química – do qual é Diretor-Adjunto. O evento decorreu online no dia 31 de março 

de 2021. Neste encontro, onde participaram vários Editores de Revistas Europeias de 

Química, foram discutidas novas estratégias para melhorar e dar mais visibilidade às 

publicações da ChemPubSoc Europe, uma sociedade europeia de revistas da qual 

fazem parte 16 sociedades europeias de química, entre elas a Sociedade Portuguesa 

de Química. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Crédito – ChemistryViews e Sociedade Portuguesa de Química. 

 

• Realizaram-se de 15 a 19 de março de 2021 as XXXIV Jornadas de Engenharia Química 

em versão online com palestras, workshops, entre outras atividades. 

https://bit.ly/3rEJw0U  
 

 
Crédito – JEQ 
 

 

https://bit.ly/3rEJw0U

