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Conferências, seminários, palestras 

• Diogo Santos apresentou uma comunicação 

oral convidada intitulada "Tailoring electrodes 

and electrolytes to enhance water electrolysis" 

no webinar “Hydrogen as a future energy 

carrier” organizado pela School of Petroleum 

Technology da Pandit Deendayal Energy 

University, India, que decorreu no dia 29 de 

junho de 2021. 
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• Manuel Prieto, participou como membro da Comissão Científica do “7th International 

Iberian Biophysics Congress” que se realizou de 14 a 16 junho de 2021, tendo ainda 

sido chair da Plenária de Abertura, e co-chair do simpósio “New and Notable”. 
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• Manuel Prieto apresentou uma apresentação oral convidada “Structural plasticity of the 

K+ channel KcsA pore helix, and its link to the selectivity filter conformation revealed by 

homo-FRET methodologies” no simpósio “Channels, Receptors and Transporters” no 

“7th International Iberian Biophysics Congress”, realizado de 14 a 16 junho 2021. 

 
 



• Decorreu no passado dia 30 de junho de 2021 a DEQ Talk dada por Pedro Castro.  
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• Zita Martins organizou e moderou a sessão temática “Crossing the Atlantic through  

Space - MIT Portugal” que decorreu no dia 29 de junho de 2021 no evento Ciência 2021.  

https://www.encontrociencia.pt/2021/?accao=sessoestematicas&dia=29 

 

• Zita Martins deu uma apresentação convidada no dia 29 de junho de 2021 na Sessão 

Plenária “A ciência e os novos desafios da interação espaço-clima: da observação da 

Terra ao clima espacial” do evento Ciência 2021.  

https://www.encontrociencia.pt/2021/plenarias 
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Publicações 
 

• Leitão, I., Martins, L. L., Carvalho, L., Oliveira, M. C., Marques, M. M., Mourato, M. P. 
(2021) Acetaminophen induces an antioxidative response in lettuce plants, Plants, 10, 
1152.   
https://doi.org/10.3390/plants10061152 

 

• Martins, B. M., O’Driscoll, N. J., Mallory, M., Canário, J. (2021) A review of freshwater 
invertebrates as biomonitors of methylmercury: the importance of more complete 
physical and chemical reporting, Bulletin of Environmental Contamination and 
Toxicology. 
https://doi.org/10.1007/s00128-021-03274-9 

 

• Nozais, C., Vincent, W. F., Belzile, C., Gosselin, M., Blais, M-A., Canário, J., 
Archambault, P. (2021) The Great Whale River ecosystem: ecology of a subarctic river 
and its receiving waters in coastal Hudson Bay, Canada, Ecoscience. 
https://doi.org/10.1080/11956860.2021.1926137 
 

• Toffoletto, N., Salema-Oom, M., Anguiano Igea, S., Alvarez-Lorenzo, C., Saramago, 
B., Serro, A. P. (2021) Drug-Loaded Hydrogels for Intraocular Lenses with Prophylactic 
Action against Pseudophakic Cystoid Macular Edema, Pharmaceutics, 13, 976. 
https://doi.org/10.3390/pharmaceutics13070976 

 

 

 

Atividades de investigação 
 

• Fátima Montemor foi nomeada para o Conselho Consultivo de 

um dos centros de investigação do Technology Innovation 

Institute (TII), o “Advisory Board” do Centro de Investigação de 

Materiais Avançados (AMRC) da instituição sediada nos 

Emirados Árabes Unidos.  

 
 
 
 

• Zita Martins foi eleita Membro da Comissão Organizadora do 

Comité de Astrobiologia da International Astronomical Union (IAU) 

para os próximos 3 anos. 

https://bit.ly/3yxb78r 
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Eventos de comunicação de Ciência 
 

• Clementina Teixeira continuou a apresentar a Exposição on line “Ciência e Padrões 

Decorativos” em Penamacor, em colaboração com a Biblioteca e a Câmara Municipal. 

Esta exposição, cuja divulgação foi feita on line até 7 de junho de 2021, irá continuar de 

forma presencial até 13 de agosto de 2021. A 30 de junho de 2021 fez-se a montagem 

de alguns dos trabalhos desenvolvidos bem como uma sessão de 

dinamização/formação em colaboração com a responsável da Biblioteca Alcina 

Cruchinho. Constitui uma nova aposta num sistema modular de origami, livros dobrados, 

escultura de livros, reutilização de papel e criação de padrões decorativos para 

impressão em papel e têxteis. Cobre várias áreas científicas, com a ligação da Química 

à Matemática, Materiais, Microscopia, Educação Visual, Estudo do Meio, Artesanato e 

Arte. Na imagem seguinte observa-se a exposição Ciência e Padrões Decorativos na 

Biblioteca Municipal de Penamacor. Catálogo: https://bit.ly/3uXbKpF (Parte I); 

https://bit.ly/3fUhTP2 (Parte II); https://bit.ly/3uZ0PM1 (Parte III). 
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• Zita Martins deu uma entrevista no dia 2 de junho de 2021 à Exame Informática sobre 

Marte. 

https://visao.sapo.pt/exameinformatica/noticias-ei/ciencia-ei/2021-06-02-fact-check-ei-

jose-gomes-ferreira-mentiu-a-cientista-zita-martins-explica-tudo-sobre-a-cor-de-marte/ 
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Provas académicas 
 

 

• Realizou-se a 1 de junho 2021 a Prova de Doutoramento na Faculdade 

de Farmácia da ULisboa de Tânia da Cunha Branco dos Santos, com 

a tese intitulada “Biophysical and biological properties of atypical 

sphingolipids: implications to physiology and pathophysiology”, sendo 

orientadores Liana Silva, Manuel Prieto e Thorsten Hornemann. 

 

 

• Realizou-se a 22 de junho de 2021 a Prova de Mestrado em Engenharia 

Química de César Trujillo Martínez com o título “Study of electrochemical 

CO2 reduction with catalysts based on metallic foams" tendo como 

orientadores Ana Paula Ribeiro e Pablo Cid.  

 

 

• Realizou-se a 22 de junho de 2021 a Prova de Mestrado em Engenharia 

Química de Pablo Gil Selfa com o título “Study of the heterogeneous 

catalytic oxidation of furfural and glycerol from lignocellulosic waste" 

tendo como orientadores Ana Paula Ribeiro e Luísa Martins.  

 

 

• Realizou-se a 30 de junho de 2021 a Prova de Doutoramento em 

Engenharia dos Materiais de Lénia Marreiros Calado com o título “Self-

healing Coatings for Corrosion Protection of Magnesium Alloys" tendo 

como orientadores Fátima Montemor e Maria João Carmezim.  

 

 

 

Outros Assuntos 
 

• “Touch on Chemistry”, o Projeto de Inovação Pedagógica (PIP 2020/2021) de Dulce 

Simão, Vasco Bonifácio do DBE, e Rui Prada e Daniel Lopes do DEI, foi um dos 

projetos apresentados por Rui Prada no passado dia 29 de junho de 2021 numa sessão 

temática no evento Ciência 2021, intitulada” Jogos para Educação de Qualidade”. Este 

jogo imersivo de realidade virtual, pretende ajudar à compreensão da estereoquímica, 

através da manipulação das moléculas num ambiente 3D. Foi apresentado nessa 

sessão o vídeo de demonstração deste jogo com exemplos de desafios que podem ser 

aplicados em sala de aula ou em casa: 

https://www.youtube.com/watch?v=fIC9GTJFQcs 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fIC9GTJFQcs
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A apresentação deste projeto pode ser vista em:  

https://www.youtube.com/watch?v=adUGTqyD2V8&t=3372s 

(min 1:01:18 a 1:03:52) 

 

 

 

• Zita Martins foi oradora convidada no dia 11 de junho de 2021 no Fórum de Alto Nível 

Europa-África sobre Observação Espacial da Terra, que decorreu no Centro Cultural de 

Belém. A iniciativa foi coorganizada pela Presidência Portuguesa do Conselho da União 

Europeia, a Comissão da União Africana, a Comissão Europeia, a Agência Espacial 

Europeia, a Organização Europeia para a Exploração de Satélites Meteorológicos 

(EUMETSAT), a Agência Espacial Portuguesa e o AIR Centre. 

 

 

 

• Zita Martins deu a 21 de junho de 2021 uma apresentação keynote com o título “Gender 

Balance and Diversity in Engineering" na 4th International Conference of the Portuguese 

Society for Engineering Education (CISPEE 2021). 

https://cispee2021.tecnico.ulisboa.pt/~cispee2021.daemon/ 

https://www.youtube.com/watch?v=adUGTqyD2V8&t=3372s
https://cispee2021.tecnico.ulisboa.pt/~cispee2021.daemon/
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