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Conferências, seminários, palestras 
 

• Manuel Prieto apresentou no dia 16 de maio de 2019 a comunicação convidada:  E. J. 

Cabré, M. Martínez-Calle, M. Prieto, A. Fedorov, B. Olmeda, L. M. S. Loura, J. Pérez-

Gil. “The hydrophobic pulmonary surfactant proteins SP-B and SP-C in interaction with 

membranes: topology, lipid selectivity and homo and hetero-oligomerization” na 48ª. 

Reunião Anual da SBBq, que decorreu em Águas de Lindóia, Brasil. 

(http://www.sbbq.org.br/reuniao/2019/) 

 

• Tânia Santos apresentou no dia 7 de maio de 2019 a comunicação convidada: Santos 

T., Saied E. M., Arenz C., Hornemann T., Prieto M., Silva L. C. “The effect of canonical 

and 1-deoxy(methyl) sphingoid bases in membrane fluidity and lateral organization” 

no FEBS Special Meeting in Sphingolipid Biology: Sphingolipids in Physiology and 

Pathology, que decorreu em Cascais. (https://sphingolipidbiology2019.febsevents.org/) 

 

• No Dia Mundial da Metrologia, 20 de maio de 2019, data em que entraram em vigor as 

alterações ao Sistema Internacional de Unidades, decorreu na Central Tejo um simpósio 

dedicado ao tema “The International System of Units - Fundamentally better”, com a 

presença, entre outros, do presidente do BIPM (Paris). Mário Berberan e Santos 

apresentou uma conferência convidada intitulada “Metrologia do tempo e cinética físico-

química”. 

 

• A DEQTalk de maio de 2019 do DEQ foi dada por João Pessoa, com o título 

“Vanádio, que novos papéis pode ter na biologia?”.  

 
Crédito – DEQ 

 

http://www.sbbq.org.br/reuniao/2019/
https://sphingolipidbiology2019.febsevents.org/


Publicações 
 

• Avó, J., Lima, J. C., Parola, A. J. (2019) Photo-controlled growth of polymeric submicron-

sized particles, Photochem. Photobiol. Sci., 18, 993-996.   

https://doi.org/10.1039/C9PP00086K 

 

• Bacariza, M.C., Graça, I., Lopes, J.M., Henriques, C. (2019) Tuning Zeolite Properties 

towards CO2 Methanation: An Overview, ChemCatChem, 11, 2370-2558. 

https://doi.org/10.1002/cctc.201900229 

 

• Boufi, S., Abid, M., Bouattour, S., Ferraria, A. M., Conceição, D. S., Vieira Ferreira, L. 

F., Corbel, G., Neto, P. M., Lopes, P. A., Rei Vilar, M., do Rego, A. M. B. (2019). Cotton 

Functionalized with Nanostructured TiO2-Ag-AgBr Layer for Solar Photocatalytic 

Degradation of Dyes and Toxic Organophosphates, International Journal of Biological 

Macromolecules, 128, 902-910. 

https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2019.01.218 

 

• Bouich, A., Hartiti, B., Ullah, S., Ebn Touhami, M., Mari, B., Santos, D. M. F. (2019) 

Investigation of the optical properties of CuIn(Se,S)2 thin films for photovoltaic 

application, Materials Today: Proceedings, 13, 663-669.       

https://doi.org/10.1016/j.matpr.2019.04.026 

 

• Carapeto, A. P., Ferraria, A. M., do Rego, A. M. B. (2019) Silver Nanoparticles on 

Cellulose Surfaces: Quantitative Measurements, Nanomaterials, 9, 780. 

https://doi.org/10.3390/nano9050780 

 

• Cheikhrouhou, W., Kannous, L., Ferraria, A. M., do Rego, A. M. B., Kammoun, A., Rei 

Vilar, M., Boufi, S. (2019). AgCl/Ag functionalized cotton fabric: An effective plasmonic 

hybrid material for water disinfection under sunlight light, Solar Energy, 183, 653-664. 

https://doi.org/10.1016/j.solener.2019.03.039 

 

• Garcia-Sanchez, A. M., Moreira, B. M., Freire, M., Santos, R., Monteiro, S., Dias, D., 

Neves, O., Dionísio, A., Miller, A. Z. (2019). Characterization of Microbial Communities 

Associated with Ceramic Raw Materials as Potential Contributors for the Improvement 

of Ceramic Rheological Properties. Minerals, 9, 316. 

https://doi.org/10.3390/min9050316  

 

• Martins, I. C. B., Sardo, M.,  Čendak, T., Gomes, J. R. B, Rocha, J., Duarte, M. T., 

Mafra, L. (2019) Hydrogen bonding networks in gabapentin protic pharmaceutical salts: 

NMR and in silico studies, Magnetic Resonance in Chemistry, 57, 243-245.  

https://doi.org/10.1002/mrc.4809 

  
• Martins, M., Metin, Ö., Šljukić, B., Sevim, M., Sequeira, C. A. C., Santos, D. M. F. 

(2019) PdNi alloy nanoparticles assembled on cobalt ferrite-carbon black composite as 

a fuel cell catalyst, International Journal of Hydrogen Energy, 44, 14193-14200. 

       https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2018.12.221    

https://doi.org/10.1039/C9PP00086K
https://doi.org/10.1002/cctc.201900229
https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2019.01.218
https://doi.org/10.1016/j.matpr.2019.04.026
https://doi.org/10.3390/nano9050780
https://doi.org/10.3390/molecules24030587
https://doi.org/10.3390/molecules24030587
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Martins%2C+In%C3%AAs+CB
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Sardo%2C+Mariana
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=%C4%8Cendak%2C+Toma%C5%BE
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Gomes%2C+Jos%C3%A9+RB
https://doi.org/10.1002/mrc.4809
https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2018.12.221


• Rodrigues, A. S., Charreyre, M.-T., Favier, A., 

Baleizão, C., Farinha, J. P. S. (2019) Temperature-

Responsive Copolymers without Compositional Drift by 

RAFT Copolymerization of 2-(Acryloyloxy)ethyl 

trimethylammonium chloride and 2-(Diethylamino)ethyl 

acrylate, Polymer Chemistry, 10, 2106–2116. Cover 

feature 

https://doi.org/10.1039/c8py01615a 

  

 

 

 

 

• Telo, J. P., Carvalho, M. F. N. N. (2019), Mixed valence radical anions of 4,4″-dinitro-p-

terphenyl and its aza-derivatives as models for electronic communication in conducting 

polymers J. Photochem.Photobiol. A: Chem., 376, 140-145. 

https://doi.org/10.1016/j.jphotochem.2019.02.037 

 

 

Prémios 
 

• Carmen Rey foi selecionada pela Divisão de Catálise e Materiais Porosos (DCMP) da 

Sociedade Portuguesa de Química (SPQ) como a candidata de Portugal ao EFCATS 

Best PhD Thesis Award 2019. 

 

 

• Lígia Coelho, aluna de doutoramento de Zita Martins e João Canário (DEQ) e Rodrigo 

Costa (DBE) ganhou uma bolsa do International Arctic Science Committee (IASC) para 

participar no “Arctic Science Summit Week” em Arkhagelsk, Rússia, que se realizou de 

22 a 30 de maio de 2019. As bolsas do IASC são extremamente competitivas, tendo a 

Lígia competido com cerca de 70 candidatos de 23 países, para um total de 15 bolsas. 

O trabalho de doutoramento da Lígia utiliza amostras do Ártico como um proxy das luas 

geladas de Júpiter e Saturno. 

 

 

• Os alunos de doutoramento Lígia Coelho e Manuel Almeida venceram o concurso 

“Blue Origin Student Payload” com o projeto “Effect of Microgravity on Microbial 

Chlorophyll (EM²C). Este é um concurso da Blue Origin, empresa fundada por Jeff Bezos 

da Amazon, e que permite que uma equipa de estudantes Universitários desenvolva e 

voe uma nano-experiência num voo espacial com gravidade zero. A Lígia e o Manuel 

são a equipa escolhida para representar Portugal no Espaço. O projeto será realizado 

em colaboração com Zita Martins (Mentora, DEQ, IST), João Canário (DEQ, IST), 

Frederico Ferreira (IST), Rodrigo Costa (IST), Glória Esquível (ISA), Cecília Arraiano 

(ITQB-UNL), Rute Matos (ITQB-UNL), e Warwick Vincent (Université Laval). 

 

 

 

https://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2019/py/c9py90063b
https://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2019/py/c9py90063b
https://doi.org/10.1039/c8py01615a
https://doi.org/10.1016/j.jphotochem.2019.02.037
https://doi.org/10.1016/j.jphotochem.2019.02.037


 

• Rita Pires ganhou o Prémio de Fotografia “Um flash sobre a química”, promovido pelo 

Grupo de Químicos Jovens da Sociedade Portuguesa de Química. Este Prémio teve 

como objetivo enaltecer a importância da Tabela Periódica e dos Elementos Químicos 

nos dias de hoje através de fotografias originais. 

 

Não é uma visão do Espaço ou um qualquer 

planeta distante, o que vemos é um balão de 

vidro. Pura química. Lá dentro, o hidrogénio 

estabelece pontes entre os braços tentaculares de 

um dendrímero de poliurea. O resultado é 

fascinante, uma fluorescência azul, intensa e 

intrínseca. O fenómeno raro, também observado 

na natureza durante a agregação de folhas beta 

de fibras amiloides, é explicado pela 

deslocalização de eletrões através das pontes de 

hidrogénio. Não é um planeta, mas viajamos com 

o olhar. Elementos químicos destacados: 

Hidrogénio, Azoto, Oxigénio e Carbono. 
Crédito – Rita Pires 

 

 

Assuntos pedagógicos 
 

• Realizou-se a 23 de maio de 2019 a sessão solene de entrega dos diplomas de Docente 

Excelente relativos ao ano letivo de 2017/2018, e realizados através do sistema 

Qualidade Unidade Curricular (QUC). Os docentes do DEQ estiveram presentes na 

cerimónia.  

 

 
       Crédito – Débora Rodrigues  

 

 

 

 



• Foi publicada a lista de docentes considerados excelentes pelos seus alunos do 1º 

Semestre 2018/2019 segundo o sistema QUC. Docentes do DEQ: 
 

     Crédito – Débora Rodrigues/DEQ 

 

 

• Realizou-se a 21 de maio de 2019 a sessão solene de entrega dos diplomas de 

Excelência Académica relativo ao ano letivo de 2017/2018 aos alunos do IST.  

Beatriz Barata, Carolina Canadas, Daniel Costa, Guilherme Damião, José Justino, José 

Gonçalves, Leonardo Pedrosa, Mílton Ponte e Raquel Félix foram os alunos de MEQ 

distinguidos. 

        Crédito – Débora Rodrigues 

 

 

• Teresa Duarte participou, no passado dia 22 de maio de 2019 na entrega do Prémio 

de Mérito Académico Bondalti/ Fundação Amélia de Mello a João Pedro Saavedra, aluno 

do Mestrado Integrado em Engenharia Biológica, que distingue, o estudante do IST 

inscrito na unidade curricular introdutória de Química/Química I, nos vários cursos de 

licenciatura e mestrado integrado do IST, que obteve a melhor classificação na referida 

Unidade Curricular. O João foi o aluno que obteve a melhor classificação em Química I 

e por isso recebeu um cheque, no valor de 1290 euros. Também o DEQ recebeu um 

prémio de mérito para melhoria do ensino e aprendizagem, no valor de 860 euros. 



 

 
Crédito – Débora Rodrigues 

 

• Os Projetos de Inovação Pedagógica (PIP 2019/2020) de Ana Clara Marques com o 

título “Hands-on Polymers” e o de Carlos Baleizão com o título “Laboratórios de 

Química: maior autonomia, mais laboratório, melhor desempenho académico (LQM3)” 

foram aprovados com financiamento pelo Conselho Pedagógico. 

 

Eventos de comunicação de Ciência 
 

• Carina Crucho deu uma palestra convidada no dia 21 de maio de 2019 na 2ª Edição 

do Pint of Science com o título “Querido, encolhi as partículas”.  

      https://pintofsciencept.wixsite.com/2018/lisboa19craftycorner21 

 
• Carina Crucho participou no programa da Cristina na SIC no âmbito do tema Mulheres 

Cientistas. 

https://sic.pt/Programas/o-programa-da-cristina/videos/2019-05-29-Mulheres-

Cientistas-Para-perceber-o-futuro-temos-de-saber-explicar-o-passado 

 

• Clementina Teixeira foi convidada para o “Encontro com o Cientista”, Escola Ciência 

Viva, Pavilhão do Conhecimento, a 31 de maio de 2019. A sessão de 90 minutos, 

“Cristais e Arte. Ano Internacional da Tabela Periódica”, consistiu numa palestra seguida 

da observação de cristais à lupa estereoscópica, bem como de exemplares na sua 

maioria ligados à Química do Fósforo (fosfatos) e do Enxofre (sulfatos). Nela 

participaram alunos do terceiro ano do 1º ciclo.   

       https://www.facebook.com/pavilhaodoconhecimento/posts/10157452631146738 

 

• Clementina Teixeira coordenou atividades de ligação da Química à Arte no 

Agrupamento de Escolas de Ribeiro Sanches, Penamacor, no âmbito da Exposição 

“Artesãos do Século XXI, Microscopia aplicada ao desenvolvimento de padrões 

decorativos”, bem como a orientação de outros trabalhos a decorrer nesta escola, 

https://pintofsciencept.wixsite.com/2018/lisboa19craftycorner21
https://sic.pt/Programas/o-programa-da-cristina/videos/2019-05-29-Mulheres-Cientistas-Para-perceber-o-futuro-temos-de-saber-explicar-o-passado
https://sic.pt/Programas/o-programa-da-cristina/videos/2019-05-29-Mulheres-Cientistas-Para-perceber-o-futuro-temos-de-saber-explicar-o-passado
https://www.facebook.com/pavilhaodoconhecimento/posts/10157452631146738
https://www.facebook.com/pavilhaodoconhecimento/posts/10157452631146738


relativos à Química da Água e à reciclagem e reutilização de têxteis, com ligação à 

simetria e à Matemática.  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2313557442218333&set=pcb.23135595722

18120&type=3&theater 
 

• Dulce Simão e Vasco Bonifácio deslocaram-se no passado dia 3 de maio de 2019 à 

Escola Secundária Luís de Freitas Branco em Paço de Arcos, no âmbito das 

comemorações do Ano Internacional da Tabela Periódica. Os alunos tiveram 

oportunidade de assistir à palestra de Vasco Bonifácio intitulada "Elementos sem 

fronteiras" e em seguida formar a TP Humana dinamizada pela prof. Manuela Teixeira 

Dias, entre outros professores desta escola.  

 

 
Crédito – Dulce Simão 

 

 

• João Canário deslocou-se à Escola Secundária do Bocage em Setúbal para dar uma 

palestra sobre o aquecimento global e os seus efeitos nos ecossistemas do Ártico, em 

particular na sua influência na degradação do permafrost (solo permanentemente 

gelado). A palestra a alunos do 12º ano foi seguida de uma discussão com o objetivo de 

auxiliar os alunos a realizarem um trabalho posterior de investigação para ser 

apresentado em sala de aula.  

 

 

• Decorreram em maio de 2019 os trabalhos de campo relativos ao projeto PLANTA II - 

papel das plantas de sapal no ciclo do mercúrio em cenários de mudança climática: 

padrões de mobilização à luz da toxicocinética e toxicodinâmica do metal (Investigador       

Responsável João Canário). Os trabalhos de campo decorreram na Ria de Aveiro e no 

Estuário do Tejo. Este projeto tem uma grande vertente de educação e comunicação de 

ciência, pelo que a equipa recebeu a visita de alunos de uma turma do 10º ano que 

acompanhou os trabalhos durante um dia em cada sistema aquático. Estas turmas 

acompanharão o projeto durante a sua realização, fazendo um trabalho multidisciplinar 

na escola de origem. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2313557442218333&set=pcb.2313559572218120&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2313557442218333&set=pcb.2313559572218120&type=3&theater


         Crédito – João Canário  
 

 

• No passado dia 22 de maio de 2019 realizou-se o Dia aberto da Microscopia (MICRODia) 

no IST com organização local de Fábio Fernandes e coorganização de Ana Melo e 

Sandra Pinto. Abrimos as portas a alunos do 10º ano para conhecerem a nossa unidade 

de microscopia bem como alguns dos mais recentes avanços na área cuja constante 

evolução promove um forte desenvolvimento da investigação científica fundamental e 

aplicada. Os alunos tiveram oportunidade de realizar uma atividade prática onde 

puderam explorar as possibilidades da microscopia confocal e bifotónica na análise de 

células do sistema imunitário de um modelo de insetos (larvas, Galleria mellonella) 

infetadas com a bactéria Salmonella entérica, que é grande responsável por um vasto 

número de gastroenterites a nível mundial.  

 

Crédito – Sandra Pinto 

 

Decorreram ainda neste dia, seminários sobre fluorescência e microscopia tendo como 

oradores Manuel Prieto, Mário N. Berberan Santos, Fábio Fernandes e Ana Melo. O 



MICRODia juntou 11 instituições pertencentes à Plataforma Portuguesa de Bioimagem, 

com as suas respetivas Unidades de Microscopia ótica avançada. As instituições que se 

juntaram à iniciativa para além do IST foram: Universidade do Algarve (CBMR), Instituto 

Gulbenkian de Ciência (IGC), Instituto de Tecnologia Química e Biológica (ITQB), 

Faculdade de Ciências de Lisboa (FC-UL), CEDOC - Chronic Diseases, Centro de 

Neurociências e Biologia Celular (CNC), Universidade de Aveiro (iBiMED), Universidade 

da Beira Interior (CICS-UBI) e Instituto de Inovação Investigação em Saúde (I3S – IBMC 

e I3S – INEB). 

 

• No dia 3 de maio de 2019, 17 alunos da Escola Secundária da Mealhada realizaram 

uma visita organizada pelo NAPE às Instalações Piloto onde foram recebidos por 

Remígio Machado.  

 

• No dia 8 de maio de 2019 Zita Martins deu uma apresentação na Escola Secundária C/ 

3 Ciclo Daniel Sampaio, inserida no projeto "Engenheiras por um Dia". E no dia 10 de 

maio de 2019 deu uma apresentação na Escola D. Filipa de Lencastre em Lisboa. 

 

• Zita Martins deu uma palestra convidada na 2ª Edição do “Ciclo Jovens Repórteres de 

Ciência”, do Media Lab do Diário de Notícias, onde participaram 27 alunos do 10º ano 

do Colégio Valsassina de Lisboa. 

https://www.dn.pt/vida-e-futuro/interior/astrobiologa-zita-martins-nos-jovens-reporteres-

de-ciencia-do-media-lab-do-dn-10901819.html 

 
Crédito – Zita Martins 

 

• Zita Martins deu uma apresentação para os alunos de uma turma do 4ª ano que 

passaram a semana na Escola Ciência Viva de Lagos, e ao fim do dia deu outra 

apresentação para o público em geral inserida no “6ª com Ciência” do Centro Ciência 

Viva de Lagos. 

 

https://www.dn.pt/vida-e-futuro/interior/astrobiologa-zita-martins-nos-jovens-reporteres-de-ciencia-do-media-lab-do-dn-10901819.html
https://www.dn.pt/vida-e-futuro/interior/astrobiologa-zita-martins-nos-jovens-reporteres-de-ciencia-do-media-lab-do-dn-10901819.html


• No âmbito das comemorações do Ano Internacional da Tabela Periódica 2019, realizou-

se no passado dia 24 de maio de 2019, mais um evento organizado pelo DEQ e NEQIST 

em parceria com o Metropolitano de Lisboa.  

Crédito – Dulce Simão 

 

Dulce Simão, Vasco Bonifácio e Rita Pires juntamente com vários alunos de MEQ 

estiveram das 17h às 19h no átrio da estação da Alameda a divulgar a tabela periódica, 

e em particular os elementos representativos junto dos utentes do Metro. Foram 

distribuídos 800 folhetos e oferecidas amostras de água micelar (Uriage) e lápis (CGD).  

 

A divulgação das atividades em parceria com o Metropolitano de Lisboa está também a 

ser feita em ecrãs gigantes em vários locais da cidade de Lisboa. 

 

Atividades de investigação 
 

• Ana C. Marques encontra-se no ETH Zurique como investigadora convidada no grupo 

do Prof. Markus Niederberger (Laboratory for Multifunctional Materials) no âmbito da sua 

licença sabática. O trabalho a desenvolver destina-se a aplicar microesferas porosas 

customizadas como suporte de nanopartículas de óxidos metálicos e elemento sinérgico 

à sua atividade fotocatalítica em meio líquido. Este trabalho visa também fortalecer a 

sua plataforma tecnológica de microencapsulação e imobilização. 

http://www.multimat.mat.ethz.ch/news-and-events/multimat_news/2019/05/new-guest-

ana-clara-marques.html 

 

• João Canário foi nomeado pela Presidente da 
Fundação para a Ciência e Tecnologia como 
Chairman da conferência Arctic Science Summit 
Week (ASSW2021) que decorrerá em Lisboa em 
março de 2021. A ASSW é a maior conferência anual 
sobre ciência ártica e decorre anualmente num dos países membros do International 
Arctic Science Committee (IASC). Recorde-se que João Canário foi nomeado Delegado 
Nacional do IASC pelo Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.  

http://www.multimat.mat.ethz.ch/news-and-events/multimat_news/2019/05/new-guest-ana-clara-marques.html
http://www.multimat.mat.ethz.ch/news-and-events/multimat_news/2019/05/new-guest-ana-clara-marques.html


 

• Manuel Prieto efetuou uma visita, de 17 a 20 de maio de 2019 a grupos de investigação 

no âmbito da Bioquímica/Biofísica no campus de Ribeirão Preto da Universidade de São 

Paulo (Brasil), tendo sido estabelecida nova colaboração científica centrada na interação 

lípido-proteína. 

 

• Zita Martins foi nomeada Membro do Jessberger Award Committee da Meteoritical 

Society. 

https://meteoritical.org/society/leadership/jessberger-award-committee 

 

Provas académicas 
 

• Realizou-se a 10 de maio de 2019 a Prova de mestrado em Engenharia 

Química de João Pedro Marques Gomes da Silva com o título “Novel 

ethylene epoxidation catalyst exploration with high throughput tools”, 

tendo como orientadores Carlos Henriques e Jasper Van Noyen. 

 

 

 

• Realizou-se a 22 de maio de 2019 a Prova de mestrado em Engenharia 

Química de Raquel dos Santos Capelo Ramos com o título 

“Development of a scale-down equipment for the controlled freezing 

and thawing of biopharmaceutical products”, tendo como orientadores 

Vítor Geraldes e Andreia Duarte.  

 

Outros Assuntos 
 

• Carla Rocha e Maria Cândida Vaz (Laboratório de Análises do IST) participaram no 

programa Linha da Frente da RTP (30 de maio) sobre a água de Cabeço de Vide. 

https://www.rtp.pt/play/p5280/linha-da-frente 

 

• Jorge Calado proferiu no dia 15 de maio de 2019 a palestra “Dmitri Mendeleev, a tabela 

Periódica e o Estado Nação” no Colóquio “2019 - Ano Internacional da Tabela Periódica 

dos elementos Químicos” organizado pela Ordem dos Engenheiros. 

 

• A convite da Comissão Organizadora do 6º Fórum de Engenharia 

Química e Biológica (iFEB 2109), Vasco Bonifácio deu uma 

palestra no painel de Investigação e Desenvolvimento intitulada 

“Nanoquímica Sustentável”. Este encontro realizou-se nos dias 7 e 

8 de maio de 2019 no ISEL, Lisboa, sob a organização do Núcleo 

de Estudantes de Engenharia Química e Biológica do ISEL, em 

parceria com a Associação de Estudantes.  

 
• O NEQIST continua a dar a conhecer os ‘Elementos Químicos’ do DEQ; as pessoas que 

marcam a sua passagem pelo curso de Eng. Química e pelo Técnico, começando pelos 

professores, tendo publicado em maio as seguintes entrevistas que podem ser lidas em: 

http://neqist.ist.utl.pt/elementos-quimicos/  

https://meteoritical.org/society/leadership/jessberger-award-committee
https://www.rtp.pt/play/p5280/linha-da-frente
http://neqist.ist.utl.pt/elementos-quimicos/


 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Crédito – Débora Rodrigues e NEQIST 

 

 

• O DEQ participou a 23 de maio de 2019 no 108º Encontro anual da comunidade do IST, 

Keep in Touch (dia do aniversário do IST), que este ano teve como tema "Mais do que 

uma escola de engenharia". 

 

 

         Crédito – DEQ 

 



As atividades do programa do DEQ oferecidas aos cerca de 400 inscritos que 

pretendiam visitar o nosso departamento foram: Visita à Exposição “Conhecer o DEQ”, 

exposição sobre a extração de Lítio no âmbito das comemorações do Ano Internacional 

da Tabela Periódica, exposição de material e aparelhos de laboratórios antigos nos 

armários e vitrines recentemente restaurados. Os participantes tiveram ainda a 

oportunidade de ouvir testemunhos de Alumni sobre o seu percurso profissional depois 

do IST, visitar laboratórios e o terraço da Torre, e provar um gelado feito com nitrogénio 

líquido.  

Crédito – Dulce Simão 

 Crédito – Isabel Leiria 

 

             



 

            Crédito – IST                                                                                     Crédito – Marta Estevâo   

 

Este evento, organizado pelo Técnico e direcionado aos departamentos contou com a 

colaboração do NEQ IST, docentes e funcionários do DEQ, bem como de Maria Cândida 

Vaz (LAIST) e Manuel Francisco (DEC). 


