








�.Março 2007 | Munduswww.cienciapt.net/mundus

n.º 17 Março_2007

Ficha Técnica

DIRECTOR
Susana Jorge
siajorge@cienciapt.net

COORDENAÇÃO
Joana Vidigal Leal

REDACÇÃO
Cremilde Santos

DESIGN GRÁFICO E PAGINAÇÃO
Paulo Simão

MARKETING E COMUNICAÇÃO
Paulo Carrasqueira

TIRAGEM
Versão online
R. C. Social nº 124.623 

PERIODICIDADE
Mensal

PROPRIETÁRIO
T Media – Tecnologias de Informação, Lda
Rua Nova do Soares 
Edifício Quinta das Pratas r/c Loja 4
2070-110 Cartaxo

EDITOR0
CienciaMetrics – Ciência, Tecnologia e 
Inovação Editores, Lda
Largo Mem Ramires, Casas da Atamarma 13
2000-10� Santarém

e-MAIL
mundus@cienciapt.net

HOMEPAGE
www.cienciapt.net/mundus

TELEFONE
(+3�1) 243 704 771

FAX
(+3�1) 243 704 772

Ficha Técnica

ÍNDICE 

COLUNA - ECONOMIA
. Orlando Petiz Pereira

OPORTUNIDADES CIENTIFICAS
. Emprego Científico, Bolsas de Investigação 
e Apoio e Financiamento

PERFIL INVESTIGADOR
. Madalena Damásio da Costa

COLUNA - TECNOLOGIA
. J. Norberto Pires

ENSINO SUPERIOR EM REDE
. Prémio Pulido Valente Ciência distingue in-
vestigação em Biomateriais 

. UA e Galp Energia assinam protocolo para 
criar sistemas energéticos sustentáveis 

INTERNACIONAL EM REVISTA
. Estimulante cerebral usado no tratamento 
da síndrome de Down 

. Correntes eléctricas ajudam na cicatrização   

. Cientistas encontram provas de massacre
na era Neolítica 

. Trabalhar sentado aumenta risco de coágu-
lo no sangue 

. WWF anunciam descoberta de nova espécie 
de leopardo

. Mars Express mede a quantidade de água 
em torno do pólo Sul de Marte  

CURIOSIDADES DO MÊS

A NÃO PERDER

PRÓXIMA EDIÇÃO

EDITORIAL
. O lugar da mulher na ciência

EM MARÇO
. Programa Gulbenkian incentiva investigação 
de fronteira em Ciências da Vida 
  

. IBM desenvolve projecto pioneiro a nível na-
cional para os laboratórios BIAL 

. ONU pede a países desenvolvidos para lutar 
contra desertificação 

COLUNA - BIOTECNOLOGIA
. Tiago Fleming Outeiro

CIÊNCIA

TECNOLOGIA

INOVAÇÃO

ENTREVISTA
. Ana Lobo – AMONET

CADERNO ESPECIAL
. A mulher na Europa

. Mulheres na investigação

. Testemunhos 

FACTOS E NÚMEROS
. A Mulher na Ciência em Portugal

PUBLICAÇÕES

DESTAQUE - INSTITUIÇÃO
. Escola Superior de Actividades Imobiliárias 
(ESAI)
Formação superior e profissional de gestão 
imobiliária

7

8

18

20

22

24

26

28

106

108

112

113

114

122

124

126

136

142

145

148





7.Março 2007 | Munduswww.cienciapt.net/mundus

O lugar da mulher 
na Ciência 
No passado dia 8 de Março celebrou-se o dia da mulher, a 
MUNDUS não deixou esta data passar em branco e dedica 
a sua edição no 17 às Mulheres na Ciência, acompanhando 
assim o destaque que o CienciaPT tem vindo a dar à mulher 
na Ciência e na Educação durante o Mês de Março.

Esta edição conta mais uma vez com um grande número de 
mini-entrevistas (mais de 40 mulheres participam). Entre 
elas contamos, para além da opinião de diversas investiga-
doras e professoras, com a participação de três eurodepu-
tadas Edite Estrela, Jamila Madeira e Ana Gomes, que nos 
oferecem a sua visão e importância da mulher na Europa e 
o papel nas instâncias europeias na promoção da igualda-
de de oportunidades.

A realidade dos números em Portugal é reveladora de um 
equilíbrio entre ambos os sexos: 46% do universo de do-
centes no ensino superior são mulheres e em termos de 
alunos do ensino superior são as mulheres que dominam 
com mais de 55% do total. Estes dados muito positivos não 

são somente um sinal dos tempos. O acesso ao ensino pe-
las mulheres, antes do 25 de Abril de 1974, nunca depen-
deu do seu sexo mas sim da sua condição social. O número 
de mulheres com grau académico acima da licenciatura 
tem vindo a crescer desde a década de 80 – este sim um si-
nal revelador na aposta que as mulheres têm vindo a fazer 
na sua formação.

A mulher ocupa cada vez mais lugares de decisão no Siste-
ma Educacional e Científico com diversas Mulheres a ocu-
parem o lugar de Reitoras e/ou de Presidente de Institutos. 
Apesar disso em algumas instituições continuam a preva-
lecer a lógica e tradição onde só há lugar para os homens 
no Principal Cargo.

Se no sector educacional e científico a dificuldade de aces-
so por parte das mulheres às oportunidades não se co-
loca, a questão social do seu duplo papel de profissionais 
e mães revela que ainda há trabalho a realizar no campo 
social para conciliar ambos os papéis.

EDITORIAL

“A mulher ocupa cada vez mais lugares de 

decisão no Sistema Educacional e Científico 

com diversas Mulheres a ocuparem o lugar 

de Reitoras e/ou de Presidente de Institutos. 

Apesar disso em algumas instituições conti-

nuam a prevalecer a lógica e tradição onde só 

há lugar para os homens no Principal Cargo.”

A revista Mundus é uma publicação digital mensal de divulgação e 
comunicação de informação de referência em Português nos domínios 
da Ciência, Tecnologia e Inovação. E dirigida quer à comunidade 
científica e académica, investigadores, docentes, alunos, gestores de 
Ciência e Tecnologia, quer ao público em geral.

A Revista Mundus é a primeira revista digital portuguesa de 
divulgação alargada da Ciência, Tecnologia e Inovação. Tem como 
complemento permanente a Revista e.Ciência semanal, editada em 
formato digital e disponibilizada no portal www.cienciapt.net.

REVISTA MUNDUS   DESTAQUE
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Ciência no MundoEM MARÇO

Comparável ao MBA em gestão, o LLM. 
(Master of Laws) possibilita aos participan-
tes uma compreensão completa do Direito 
Empresarial e Comercial Internacionais, 
novos métodos em investigação e análise 
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legal, acesso ao estudo e formação prática 
noutros países, bem como contactos pesso-
ais, nacionais e internacionais, que poderão 
influenciar positivamente a sua carreira pro-
fissional.

BOLSAS

FLAD ATRIBUI BOLSAS
A ESTUDANTES AMERICANOS
DA FD CATÓLICA 

A Faculdade de Direito – Escola de Lisboa, da 
Universidade Católica Portuguesa (FD Cató-
lica) celebrou uma parceria com a Fundação 
Luso-Americana para o Desenvolvimento 
(FLAD) que contempla a atribuição de cinco 
bolsas a estudantes americanos do LL. M. 
(Master of Laws) no valor de cinco mil euros 
para além de oferta da viagem. 

Esta é mais uma entidade que se associa 
ao primeiro Master em Direito em Portugal, 
reconhecendo assim a excelência do ensino 
da FD Católica. 

Também o Millennium bcp apoia a inter-
nacionalização desta instituição através da 
atribuição de quatro bolsas no valor de 15 
mil euros, destinadas a alunos provenientes 
da Polónia, Roménia e Grécia. 

EM MENOS DE DEZ ANOS
A INTERNET TERÁ CHEIRO, DIZEM 
SUL-COREANOS 

Em menos de uma década, a Internet será 
capaz de transmitir aromas à mesma ve-
locidade que transmite informações. Esta 
é uma afirmação constante num relatório 
do Governo da Coreia do Sul, no âmbito dos 
resultados de um estudo para descobrir o 
que os consumidores pretender das tecno-
logias futuras. 

De acordo com o Governo Coreia do Sul, 
dos 3.500 especialistas em tecnologia sul-
coreanos foram entrevistados no levanta-
mento, a maioria acredita que, em 2015, a 
Internet poderá ser usada para a transmis-

são de informações a respeito de cheiros 
que activariam um dispositivo remoto que, 
por sua vez, poderia reproduzir o cheiro 
descrito. 

Na área da medicina, o relatório prevê que 
até 2018, passem a ser rotineiros os pro-
cedimentos cirúrgicos realizados por ro-
bôs. Os especialistas acreditam que, nesse 
mesmo ano, os robôs serão suficiente-
mente pequenos para nadar por vasos san-
guíneos no corpo humano, encontrando, 
sondando e curando qualquer problema de 
saúde que detectem. 

Por sua vez, na área militar, o relatório 
prevê que, em 2015, os soldados usem 
fardas à prova de balas e à prova d’água, 
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capazes de mudar de aparência de acor-
do com o ambiente em que o soldado se 
encontrar. 

No que diz respeito aos telemóveis, o rela-
tório refere que, em 2012, as suas baterias 
de carga poderão durar dois meses entre 
uma recarga e outra. 

Conhecida pela dedicação à evolução 
tecnológica, a Coreia do Sul tem in-
clusivamente um sistema educacional 
que utiliza a Internet para o ensino e 
respectiva monitorização do progresso 
dos alunos. Só a título de curiosidades, 
as ligações de Internet em banda lar-
ga, neste país, são as mais rápidas do 
mundo.

TECNOLOGIA
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PROGRAMA GULBENKIAN INCENTIVA 
INVESTIGAÇÃO DE FRONTEIRA
EM CIÊNCIAS DA VIDA 

O Programa Gulbenkian de Apoio à Inves-
tigação na Fronteira das Ciências da Vida 
vai financiar com 50 mil euros dois projec-
tos nesta área. O Júri do prémio elegeu a 
proposta de investigação de Hélder Maiato, 
do Instituto de Biologia Molecular e Celu-
lar, no Porto, e de Tiago Fleming Outeiro, 
do Instituto de Medicina Molecular, em 
Lisboa. 

Assim sendo, e de acordo com a Fundação 
Calouste Gulbenkian, este programa tem 
por objectivo apoiar a originalidade e o de-
senvolvimento de novas ideias criativas no 
trabalho de investigação nas ciências da 
vida, tendo resultado da vontade de induzir 
nos centros de excelência a capacidade de 
apostar e arriscar nos investigadores mais 
jovens, em áreas de fronteira. 

Hélder Maiato vai analisar a “Aplicação de 
microscopia de fluorescência de partícu-
las (speckles) e microcirurgia laser para 
o estudo dos mecanismos de produção de 
força responsáveis pelo movimento dos 
cromossomas”. O investigador principal 
no Instituto de Biologia Molecular e Ce-
lular no Porto quer compreender como 
é que determinadas estruturas e molé-
culas contribuem para os mecanismos 
de geração de força responsáveis pelo 
movimento dos cromossomas durante 
a divisão celular. A correcta distribuição 
dos cromossomas entre duas células 
que se dividem é um requisito absoluta-
mente necessário para a vida, e falhas 
neste processo estão na base de várias 
anomalias congénitas, como a síndrome 
de Down (trissomia 21). Estas falhas são 
também características de vários tipos 
de cancro em humanos. 

Hélder Maiato doutorou-se em 2003 no Ins-
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tituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, 
da Universidade do Porto. 

Tiago Fleming Outeiro, investigador principal 
no Instituto de Medicina Molecular em Lisboa, 
investigará “O Envolvimento Molecular da 
Proteina DJ-1 na Etiologia da Doença de Pa-
rkinson”. O cientista vai procurar a etiologia da 
perda neuronal selectiva que causa a doença, 
nomeadamente estudando a proteína DJ-1, 
codificada pelo gene PARK7. A função normal 
da DJ-1 é ainda desconhecida, mas pensa-se 
que o seu envolvimento na doença se deva a 
defeitos na sua função normal, causados por 
mutações. Um trabalho que poderá permitir a 
identificação de novas vias envolvidas na Do-
ença de Parkinson, e assim contribuir para o 
desenvolvimento de novas terapêuticas para 
doenças neurodegenerativas. 

Tiago Fleming Outeiro doutorou-se em 2004 
no Whitehead Institute for Biomedical Rese-
arch, MIT, Cambridge, EUA.

INVESTIGAÇÃO

EM MARÇO

CONCURSO “JOVENS CIENTISTAS
E INVESTIGADORES” – 2007 

A Fundação da Juventude volta a convidar os 
jovens a aderir ao concurso “Jovens Cientistas 
e Investigadores”, cujo objectivo é promover 
os ideais da cooperação e do intercâmbio 
entre jovens cientistas e investigadores, e 
estimular o aparecimento de jovens talentos. 
Enquanto promotora da iniciativa, a Fundação 
da Juventude pretende, ainda, atrair os jovens 

para carreiras profissionais ligadas à Ciência 
e à Tecnologia, à Investigação e ao Desenvol-
vimento. 

O Concurso “Jovens Cientistas e Investigado-
res” – 2007 destina-se a premiar a nível na-
cional, trabalhos desenvolvidos nas seguintes 
áreas de estudo: Biologia, Ciências da Terra, 
Ciência do Ambiente, Ciências Médicas, Ci-
ências Sociais, Economia, Engenharia, Física, 
Informática/ Ciências da Computação, Mate-
mática e Química, realizadas para estudantes 
com idades compreendidas entre os 15 e os 
20 anos. 

Os jovens concorrentes devem frequentar 
o ensino básico, secundário, ou o 1o ano do 
ensino superior, e podem concorrer indivi-
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dualmente ou em grupo, no máximo de três 
elementos. 

De acordo com a Fundação da Juventude, serão 
atribuídos quatro grandes prémios, no valor de 
1750, 1500, 1000 e 750 euros, em material ou 
equipamento científico, de acordo com os inte-
resses dos jovens. Serão ainda atribuídas men-
ções honrosas, não pecuniárias, aos trabalhos 
que manifestamente apresentem índices de 
inovação e oportunidades relevantes. 

O prazo limite de entrega dos trabalhos termi-
na a 20 de Abril de 2007, devendo os mesmos 
ser entregues ou enviados para a Fundação 
da Juventude, as moradas que constam no 
regulamento. Mais informações podem ser 
obtidas em http://www.fjuventude.pt/.

CIÊNCIA

http://www.fjuventude.pt/
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Ciência no MundoEM MARÇO

NOVO SITE PARA CASAIS
COM PROBLEMAS DE FERTILIDADE
 
Para divulgar conhecimentos científicos e dar 
respostas às dúvidas dos casais em trata-
mento, o Espaço Fertilidade acaba de lançar 
um site. Em Portugal existem cerca de 500 mil 
casais que sofrem de infertilidade e, em cada 
ano, surgem dez mil novos casos. 

A Organização Mundial de Saúde conside-
ra uma doença em 85 por cento dos casos, 

sendo que esta tem causas e tratamentos co-
nhecidos. No sentido de divulgar a patologia e 
apoiar os casais que sofrem de infertilidade, 
a clínica Espaço Fertilidade lançou recente-
mente o site http://www.espacofertilidade.pt e 
organiza sessões de esclarecimento. 

O site apresenta os serviços e tratamentos 
existentes na Clínica e dá a conhecer as in-
vestigações a nível internacional. Na secção 
“Ajuda”, os visitantes podem também colocar 
questões que são respondidas por uma equi-
pa de especialistas. 

A resposta via Internet não esgota as possi-
bilidades de interacção existentes num con-
tacto pessoal. O Espaço Fertilidade organiza 
também sessões mensais de divulgação e 
esclarecimento sobre Esterilidade, técnicas 
de Procriação Medicamente Assistida, e outros 
temas relacionados com a saúde da mulher, 
destinadas aos casais já envolvidos ou em vias 
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de realizar este tipo de tratamentos. O objectivo 
é alargar a acção pedagógica do site, possibili-
tando um contacto directo com eventuais inte-
ressados em debater e aprofundar os temas da 
fertilidade e da reprodução humanas. 

“O site nasce da preocupação em divulgar os 
conhecimentos científicos actuais e dar res-
posta às dúvidas dos casais com o diagnóstico 
de esterilidade conjugal. São cada vez mais os 
casos detectados e a partilha de informação é 
fundamental”, afirma Teresa Almeida Santos, 
Médica Consultora do Espaço Fertilidade. 

O Espaço Fertilidade apresenta um conceito di-
ferente de serviços na área da Medicina da Re-
produção, dedicando-se ao estudo e tratamen-
to de situações de esterilidade, nas vertentes 
feminina e masculina. De forma integrada e 
num único local, proporciona aos utentes um 
atendimento personalizado, num ambiente 
acolhedor e no menor tempo possível.

INOVAÇÃO

BASTONÁRIO LANÇA LIVRO NUM 
MOMENTO DE “GRANDES MUDANÇAS 
NA ÁREA FARMACÊUTICA” 

Os últimos seis anos de opinião de Aranda da 
Silva estão agora compilados num livro cuja 
apresentação decorreu ontem em Lisboa. O 
papel dos farmacêuticos, a segurança dos 
fármacos e a sustentabilidade do sistema 
nacional de saúde são alguns dos temas em 
destaque na obra. 

O Bastonário da Ordem dos Farmacêuticos 
(OF) revelou esta segunda-feira que as deci-
sões que estão actualmente a ser tomadas na 
área da saúde e do medicamento vão originar 
“consequências trágicas para a população”. 

Na apresentação do livro ‘Saúde Pública, 

Farmacêuticos e Medicamentos’, Aranda 
da Silva defendeu que estas medidas “não 
estão a ser baseadas no bom senso, na 
evidência científica e não estão a ser toma-
das com o rigor adequado”, numa altura 
em que o país atravessa “um momento de 
grandes mudanças na área farmacêutica”. 

‘Saúde Pública, Farmacêuticos e Medica-
mentos’ é a compilação de vários artigos 
de opinião do Bastonário da OF publicados 
na imprensa portuguesa, generalista e es-
pecializada, nos últimos seis anos. Para 
além de abordar o papel dos farmacêuticos 
na sociedade portuguesa, o livro analisa 
também a intervenção destes profissionais 
em vários aspectos da Saúde, como por 
exemplo a influência dos medicamentos 
genéricos na despesa pública, a segurança 

DIA 7

dos fármacos ou também a sustentabilida-
de do sistema nacional de saúde. 

Neste sentido, Paulo Mendo revelou, duran-
te a cerimónia, que a obra “defende o papel 
essencial, central e liderante do farmacêuti-
co numa área fulcral do sistema de saúde”. 

Por outro lado, o ex-Ministro da Saúde salien-
tou o carácter “exemplar da rede privada das 
farmácias”, pelas quais existe “uma satisfação 
generalizada”, ao mesmo tempo que apontou 
os “perigos da desregulação do sector”. 

Já Almeida Santos, ex-Presidente da As-
sembleia da República e autor do prefácio, 
sublinhou que ‘Saúde Pública, Farmacêuti-
cos e Medicamentos’ é uma obra “útil, váli-
da e oportuna”. 

SAÚDE

http://www.espacofertilidade.pt
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I ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO
PORTUGUESA DE DOENÇAS
DO LISOSSOMA 

Três anos após a reactivação da APL, cien-
tistas, profissionais de saúde e doentes jun-
taram-se este mês em Lisboa no primeiro 
debate nacional sobre este tipo de doenças 
metabólicas promovido pela Associação. 
Este encontro, num registo bem diferente 
dos promovidos pela Sociedade Portu-
guesa de Doenças Metabólicas (SPDM), 
pretende responder às necessidades que 
os próprios doentes manifestam, como re-
ceber informação concreta e explicações 
simplificadas sobre os avanços científicos 
na área. 

Do grupo de 40 doenças do lisossoma 
(DLSs), apenas 27 são mais frequentes 
em Portugal, afectando, no entanto, um 
em cada 4.000 recém-nascidos. Estas são 
doenças genéticas que atingem de igual 
modo o sexo masculino e feminino mas 
nas quais os sintomas só se manifestam 
quando a duas cópias do gene associado 
à patologia são herdadas do pai e da mãe. 
Por este motivo, o número de portadores 
da doença em Portugal é muito elevado 
quando comparado com o número de do-
entes. De facto, a prevalência em Portu-
gal é considerada elevada, sendo o risco 
duas vezes superior ao de países como 
a Holanda e a Austrália. Este fenómeno 
pode ser explicado pelas relações de con-
sanguinidade dos ascendentes dos doen-
tes, situação verificada principalmente no 
norte do país. 

Clara Sá Miranda, directora da Unidade 
de Biologia do Lisossoma e Peroxisoma 
do IBMC – Porto e primeira especialista 
em Portugal no diagnóstico destas doen-
ças, refere que “as doenças do lisossoma 
são patologias clinicamente diferentes, 
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pelo que cada uma delas tem caracterís-
ticas muito próprias, tornando-se mais 
difícil o processo de diagnóstico. Sendo 
progressivas, estas doenças devem ser 
precocemente detectadas para que o tra-
tamento, quando existe, seja administra-
do com a maior brevidade possível”. Entre 
as 27 DLS’s, apenas seis têm tratamento 
específico. 

O simpósio é organizado pela APL, uma 
associação sem fins lucrativos criada em 
1996 e constituída por pais, amigos e do-
entes, tem como conselho científico presi-
dido por Clara Sá Miranda e constituído por 
um conjunto de especialistas. O programa 
deste Simpósio inclui várias sessões sobre 
o tratamento das DLS’s e mesas redondas 
com doentes e familiares, contando ainda 
com o apoio da SPDM e do Instituto de Bio-
logia Molecular e Celular da Universidade 
do Porto. 

Francisco Beirão, presidente da APL, alerta 

para o facto de “ser demorada e difícil a ad-
missão dos doentes aos benefícios dos tra-
tamentos existentes, pelo que é necessária 
a união e cooperação entre todos, através 
de iniciativas que promovam a partilha de 
necessidades e a construção de soluções 
que melhorem a qualidade de vida dos do-
entes.” 

O diagnóstico destas doenças passa por um 
processo bioquímico e molecular, podendo 
em alguns casos ser efectuado com sim-
ples gotas de sangue colhidas em papel de 
filtro. Só a identificação da enzima deficiente 
(ou mais raramente outro tipo de proteína) 
permite iniciar a terapia específica, os trata-
mentos de manutenção mais adequados e o 
aconselhamento genético correcto. No IBMC 
já se faz este tipo de rastreios e o apoio que 
esta instituição tem prestado ao diagnóstico 
e tratamento, principalmente por intermédio 
de Clara Sá Miranda, constitui um importan-
te exemplo de como a ciência pode estar ao 
dispor da sociedade.

EM MARÇO
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LANÇADO A PÚBLICO
NOVO PROJECTO COM RATOS
EM ESCOLAS PRIMÁRIAS 

Foi lançada a segunda fase de um novo projecto 
para o ensino básico que visa introduzir o méto-
do científico via etologia, bem como sensibilizar 
os alunos de primeiro ciclo para questões de 
ética e bem-estar animal. O projecto, denomi-
nado RODENTIA, tem o apoio do Ciência Viva 
e resulta de uma parceria entre o Instituto de 
Biologia Molecular e Celular (IBMC), a Escola 
Francesa e a Escola João de Deus, no Porto. 

Com o RODENTIA as entidades intervenientes 
querem desenvolver em alunos de final de pri-
meiro ciclo competências na forma de aprender, 
de pensar e de se relacionar, bem como valorizar 
a cultura científica em geral. Assim, recorrendo 
à Etologia em ambiente escolar, e transforman-

do o conceito classroom pet num elemento mais 
contributivo para o ensino, espera-se que os alu-
nos cumpram várias etapas inerentes ao método 
científico. Para tal recorrer-se-á à combinação 
de actividades não invasivas com o reconheci-
mento das necessidades dos animais. 

De acordo com o IBMC, na 1.a fase do projecto, 
os alunos fizeram uma pesquisa com objec-
tivo de aumentar o seu conhecimento sobre 
os animais e as suas necessidades. O produto 
final foi a construção de um habitat para ro-
edores e a proposta de um manual para os 
cuidados dos animais. O habitat definido foi 
construído em acrílico e possui vários andares 
com uma caixa de ninho e disponibilidade de 
água e comida, bem como material para ninho 
distribuídos. Toda a estrutura está isolada de 
ruído, possui ‘respiros’ e está equipada com 
sistema de luz e sistema de monitorização à 
distância via webcam. 

Iniciou-se este mês a 2.a fase, tendo as escolas 
recebido dois roedores para manter no habitat. 
Os animais escolhidos foram ratos (neste caso 
estirpes de origem controlada), normalmente 
negligenciados e alvo de receio pela maior par-
te da população. Além de cuidar dos animais, 
os alunos executarão observações da activida-
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de dos animais, quer directamente, quer atra-
vés de webcams. O desenvolvimento de com-
petências científicas nos alunos decorrerá da 
participação no website agora aberto a público 
no (www.Rodentia.ibmc.up.pt) e que contém: 
um espaço com as webcams em transmissão 
permanente; um blog para deposição de opi-
niões dos alunos (quer envolvidos no projecto, 
quer externos a ele); um caderno de registo 
que pretende desenvolver o sentido metodoló-
gico nos alunos. Neste caderno os alunos têm 
que preencher um campo para a pergunta, um 
campo para o método escolhido e sua justifica-
ção, um campo para resultados/observações; e 
um campo para as conclusões retiradas. 

Salienta-se que a maioria das tarefas executa-
das são tutoradas por especialistas em bem-
estar e comportamento animal, bem como 
existirá um constante apoio veterinário e cien-
tífico, não minorando com isto o comprometi-
mento das escolas às regras básicas de bem-
estar animal. 

O RODENTIA poderá promover o processo de 
aprendizagem sobre as necessidades dos ani-
mais, assim como permitirá um ensino que 
confere o sentido de respeito para os animais 
e o seu bem-estar. 

EDUCAÇÃO

IBM DESENVOLVE PROJECTO
PIONEIRO A NÍVEL NACIONAL PARA 
OS LABORATÓRIOS BIAL 

A IBM anuncia hoje o arranque de um inova-
dor projecto de implementação de um siste-
ma electrónico de gestão de documentação e 
submissões de novos fármacos para o sector 
farmacêutico, a IBM SCORE (Solution for Com-
pliance in a Regulated Environment), desenvol-
vido para a BIAL com vista a optimizar as ope-
rações regulatórias e de qualidade. A BIAL é a 

empresa líder do sector farmacêutico nacional 
e opera em mais de 30 países, em quatro conti-
nentes: Europa, América, África e Ásia. 

Com esta parceria, a BIAL pretende, entre 
outros objectivos, gerir mais eficiente e efi-
cazmente documentos e dados num sistema 
electrónico e centralizado, assegurar a con-
cordância com as normas de qualidade GxP 
utilizadas no sector farmacêutico, assim 
como ganhar flexibilidade para uma melhor 
adaptação aos constantes desafios do mer-
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cado. A solução, pioneira em Portugal, per-
mitirá ainda processar a submissão de no-
vos medicamentos às entidades reguladoras 
da União Europeia e dos Estados Unidos da 
América, por via totalmente electrónica. 

Fechado no final de 2006 e prevendo-se a 
sua conclusão até final deste ano, o projec-
to está a ser desenvolvido por uma equipa 
multinacional da área de consultoria da IBM, 
com experiência no sector farmacêutico e na 
própria solução a implementar. 

INOVAÇÃO
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ESPECIALISTAS MUNDIAIS
REÚNEM-SE EM PORTUGAL PARA 
DISCUTIR ALZHEIMER 

De 9 a 12 de Maio, Portugal será o país an-
fitrião da 17.a Conferência da Alzheimer Eu-
rope. Esta Conferência europeia, organizada 
pela APFADA – Alzheimer Portugal e pela 
Alzheimer Europe, realiza-se pela primeira 
vez em Portugal e trata-se de um dos maio-
res eventos na área da doença de Alzheimer 
alguma vez realizado no nosso país. 

A 17.a Conferência Alzheimer Europe – “A Voz 
do Silêncio”, destina-se a profissionais de saú-
de, incluindo médicos de clínica geral e espe-
cialistas, técnicos de serviço social, dirigentes 
e pessoal de equipamentos sociais, cuidadores 
informais, pessoas com demência e a todos 
aqueles que se interessem pelo tema.
 
Maria do Rosário Zincke dos Reis, presidente 
da APFADA, salienta que “é com muito orgu-
lho e expectativa que recebemos esta inicia-
tiva europeia pela primeira vez em Portugal. 
O evento trará ao nosso país participantes 
e oradores internacionais, não só europeus 
como também dos Estados Unidos, Canadá, 
Austrália e Japão, sem esquecer os oradores 
e participantes nacionais que darão a conhe-
cer o que se faz em Portugal nesta área, e 
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acrescenta, “estou certa que esta 17.a Con-
ferência da Alzheimer Europe terá muito su-
cesso. O programa é muito rico e diversifica-
do, permitindo aos participantes escolherem 
os temas que mais lhe interessam”. 

A doença de Alzheimer é um processo neu-
rodegenerativo progressivo, de causa ainda 
desconhecida que afecta actualmente 60 mil 
portugueses. Estima-se que por toda a Euro-
pa o número de pessoas a sofrer de demência 
se encontre entre os 5 300 a 5 800 milhões. 

Em termos percentuais estes números equi-

valem de 1.14 por cento a 1.27 por cento da 
população europeia. 

Esta patologia começa por comprometer a 
memória e, aos poucos, vai dominando as 
restantes funções mentais, até poder deter-
minar a completa ausência de autonomia. 
Gradualmente, a doença vai atingindo outras 
funções do cérebro, provocando desorienta-
ção, alterações de linguagem e da persona-
lidade, com repercussões arrasadoras nas 
pessoas com doença de Alzheimer e nos 
seus cuidadores. O processo pode culminar 
numa completa ausência de autonomia. 

“Promover as capacidades destas pessoas 
no respeito pelos seus direitos à dignidade, 
liberdade e autonomia é a missão da APFA-
DA e deverá ser a de todos nós. A Conferên-
cia pelas suas características e riqueza de 
conteúdo vai conseguir colocar as pessoas 
com demência na ordem do dia e nas agen-
das dos decisores políticos. Este evento irá 
ainda contribuir significativamente para 
mudar a imagem que a generalidade dos 
indivíduos tem da demência”, conclui Ma-
ria do Rosário Zincke dos Reis. 

Já abriram as inscrições, podendo os interes-
sados aceder a www.alzheimer-conference.
org e fazer a sua inscrição online. 

EM MARÇO

WWF USA GOOGLE EARTH PARA 
EXIBIR PROJECTOS DE CONSERVA-
ÇÃO DA NATUREZA

O Fundo Mundial para a Natureza (WWF), 
associado ao serviço gratuito de mapas 
por satélite Google Earth, disponibiliza 
imagens dos seus projectos de conser-
vação da natureza em todo o planeta. 

De acordo com o director-geral do WWF, 
James Leape, “todo o mundo poderá visua-
lizar a partir do seu computador o trabalho 
concreto que é realizado nas regiões cuja 
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diversidade biológica está mais ameaça-
da”. Leape disse que esta parceria com o 
Google Earth tem por objectivo levar a sua 
mensagem de conservação da natureza “ao 
maior número de destinatários possível”. 

Os cibernautas que navegarem pelo Google 
Earth encontrarão, assim, uma lista de pro-
jectos do WWF em todo o planeta, bem como 
uma descrição detalhada de cada um deles.

TECNOLOGIA
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ONU PEDE A PAÍSES
DESENVOLVIDOS PARA LUTAR 
CONTRA DESERTIFICAÇÃO 

A ONU (Organização das Nações Unidas) 
veio pedir aos países ricos que acelerem 
a oferta de recursos para o combate à de-
sertificação, fenómeno que trará graves 
consequências para todo o planeta caso 
não sejam tomadas medidas urgentes. 
O alerta partiu do secretário-executivo 

UNCCD (Convenção das Nações Unidas 
Contra a Desertificação), Hama Arba 
Diallo, que inaugurou esta terça-feira, 
em Buenos Aires, a quinta sessão do Cric 
(Comité de Exame da Aplicação da Con-
venção). 

Segundo Diallo, na reunião que decorreu 
na Argentina até ao passado dia 21 serão 
revistas as medidas aplicadas a nível na-
cional e regional contra a desertificação, 
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e serão elaboradas recomendações para 
a Conferência das Partes, a ser realizada 
em Setembro, em Madrid. 

O secretário-executivo da UNCCD afir-
mou ainda que os EUA, a União Europeia, 
o Japão e vários órgãos multilaterais de 
crédito apresentarão relatórios do apoio 
técnico e financeiro para a aplicação da 
convenção, que entrou em vigor em 1996 
e tem 191 países signatários. 

INTERNACIONAL

CIENTISTAS CRIAM ROBÔ AQUÁTICO 
À SEMELHANÇA DE PEIXES 

Cientistas norte-americanos criaram um 
sistema inspirado na chamada ‘linha lateral’ 
dos peixes, com as quais conseguem evitar 
os obstáculos ou perseguir presas, para 
aplicar em submarinos e robôs aquáticos, 
com o nome de AUV (Veículo Submarino Au-
tomático). 

De acordo com o Correio da Manhã, graças 

à ‘linha lateral’, que consiste num canal que 
se estende ao longo das laterais do corpo e 
que comunica com o exterior através de po-
ros sensoriais e escamas que detectam vi-
brações de baixa frequência e diferenças de 
pressão, os peixes ou as bactérias aquáticas 
conseguem encontrar uma presa ou evitar 
converterem-se eles próprios em presas de 
outros predadores. 

Este detector natural inspirou uma equipa 
da Universidade de Illinois a desenvolver 
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uma linha lateral artificial que funcionaria 
da mesma forma, mas aplicada a veículos 
submarinos. 

De acordo com o jornal, estes sensores são 
capazes de detectar mudanças na pressão 
e o movimento da água, um complemento 
à informação que normalmente registam o 
sonar e os sistemas de detecção tradicio-
nais nos submarinos e robôs aquáticos para 
evitar colisões com objectos parados ou em 
movimento. 

TECNOLOGIA
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ASPIRINA ELEITA MARCA
DE CONFIANÇA 

A Aspirina foi novamente eleita a marca 
de maior confiança dos consumidores, no 
mercado dos analgésicos, liderando com 
36% dos votos. Este é o resultado do estudo 
Reader’s Digest European Trusted Brand, 
realizado entre Setembro e Novembro de 
2006, pela revista Selecções do Reader’s Di-
gest. A iniciativa tem como objectivo conhe-
cer as marcas em que os portugueses mais 
confiam, e classificação em termos de quali-
dade, relação custo/benefício, imagem forte 
e percepção das necessidades do cliente. 

“Este ano, a Aspirina conseguiu o maior ín-
dice de confiança jamais alcançado por um 
analgésico. Uma posição que demonstra o 
valor do produto e da marca, que acaba de 
celebrar 108 anos,” afirma Mafalda Araú-
jo, directora da Divisão Consumer Care da 
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Bayer Healthcare. Este estudo foi realiza-
do em mais 15 países europeus, e Aspirina 
surge também como marca de confiança na 
Alemanha, Áustria, Espanha e Suíça. 

De acordo com o inquérito, o que mais leva 
os consumidores portugueses a confiarem 
numa marca é a experiência pessoal (86 por 
cento), a boa relação preço/ qualidade (85 

por cento) e a boa percepção das necessida-
des do cliente (82 por cento). Apenas 34 por 
cento dos participantes afirmam que só con-
fia numa marca se esta for muito conhecida. 
A Aspirina ganha destaque pela imagem for-
te que tem no mercado e a sua qualidade. 

A iniciativa, que existe há sete anos em 
Portugal, foi realizada através de questio-
nário postal enviado a assinantes da revista 
Selecções do Reader’s Digest, que obteve 
1228 respostas. As marcas de confiança são 
apuradas através de questionário escrito, de 
forma espontânea, sem qualquer sugestão 
de marcas. 

No mundo consomem-se 216 milhões de 
comprimidos Aspirina por ano e 2500 por 
segundo para indicações tão diversas como 
dores, gripes e febres. 72 anos depois de ter 
sido descoberta, a Aspirina foi à Lua com 
Neil Armstrong, Aldrin e Collins. 

EM MARÇO

OLIMPÍADAS PORTUGUESAS
DE MATEMÁTICA COMEMORAM
25 ANOS COM EXPOSIÇÃO E LIVRO 

Na final das XXV Olimpíadas Portuguesas de 
Matemática (OPM), o que realmente estará em 
disputa são os 24 lugares deixados em branco 
no painel referente a 2007 da exposição “25 anos 
de Olimpíadas Portuguesas de Matemática”. A 
inauguração da exposição reuniu antigos ven-
cedores e concorrentes ansiosos pelos resul-
tados. 

De acordo com a Sociedade Portuguesa de 
Matemática (SPM), a final das XXV OPM, 
foi a mais movimentada de sempre. Foram 
quatro dias de provas e passeios por Lisboa, 
além da inauguração da exposição, do lan-
çamento do volume um dos livros Olimpía-

das Portuguesas de Matemática – categoria 
A e Olimpíadas Portuguesas de Matemática 
– categoria B e da entrega das medalhas, 
em que estará presente a ministra da Edu-
cação, Maria de Lurdes Rodrigues. 

As OPM são organizadas pela Sociedade Por-
tuguesa de Matemática desde o ano lectivo de 
1982-1983, com o objectivo de desenvolver o 
gosto pela matemática. Antes de se tornarem 
nacionais, aconteceram três edições de mini-
Olimpíadas na região centro, uma em Lisboa 
e outra em Setúbal. Em 2007, a competição 
reuniu 25 mil alunos de quase mil escolas de 
todo o país. Na final nacional, participam os 
dez alunos por categoria (A, 8o e 9o ano, e B, 
10o a 12o ano) e região (Norte, Centro e Sul e 
ilhas) com melhores resultados na eliminató-
ria regional, num total de 60 jovens. 

DIA 20

A final nacional, porém, não encerra o ano 
Olímpico. Os vencedores da categoria B 
concorrem ainda para representar Portu-
gal nas Olimpíadas Internacionais e Ibero-
americanas. Em 2006, o país conquistou 
três medalhas de bronze e uma menção 
honrosa em cada uma das competições, 
alcançando assim o seu melhor resultado 
de sempre. Em 2007, essas competições 
decorrerão no Vietname e em Coimbra, 
respectivamente. 

As OPM são patrocinadas pelo Ministério da 
Educação, o Ciência Inovação 2010, o Banco 
Espírito Santo e a Fundação Calouste Gul-
benkian. Contam também com o apoio do 
Pavilhão do Conhecimento – Ciência Viva, 
da Texas Instruments, do jornal Público, da 
editora Gradiva e da Porto Editora. 

EDUCAÇÃO
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DISPONÍVEIS PRIMEIROS FILMES 
SOBRE GASES DO EFEITO ESTUFA
 
Com base nos três anos de observações 
efectuadas pelo instrumento SCIAMACHY 
a bordo do satélite ambiental Envisat da 
ESA, cientistas produziram os primeiros 
filmes que revelam a distribuição global 
dos gases mais importantes responsáveis 
pelo efeito de estufa – dióxido de carbono 
e metano – que contribuem para o aqueci-
mento global. 

A importância da redução das emissões 
destes gases “antropogénicos” ou resul-
tantes da actividade humana tem vindo a 
ser realçada ultimamente, tendo os líde-
res da União Europeia aprovado medidas 
específicas obrigatórias no sentido de re-
duzir os gases responsáveis pelo efeito de 
estufa em, no mínimo, 20 por cento até 
ao ano 2020, comparativamente aos valo-
res registados em 1990. Para demonstrar 
mais claramente a urgência do combate ao 
aquecimento global, a Grã-Bretanha foi, a 
semana passada, o primeiro país a propor 
uma legislação para a redução das emis-
sões destes gases. 

Dai que seja essencial uma monitorização 
cuidadosa para assegurar que estes objec-
tivos sejam cumpridos, e os instrumentos 
instalados no espaço representam novos 
recursos que poderão contribuir para tal. De 
acordo com a ESA, o SCIAMACHY (Espectró-
metro de Absorção de Imagens Digitalizadas 
para Cartografia Atmosférica) é o primeiro 
sensor espacial com capacidade para medir 
com uma elevada sensibilidade, os gases de 
efeito de estufa mais importantes até à su-
perfície da Terra, dado que regista o espec-
tro da intensidade solar através da atmosfe-
ra em operações de observação “nadir”. 

Michael Buchwitz e Oliver Schneising do 
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Instituto de Física Ambiental (IUP) da Uni-
versidade de Bremen na Alemanha, lidera-
dos por John P. Burrows, produziram ma-
pas baseados nas observações efectuadas 
pelo SCIAMACHY entre 2003 e 2005. 

“Através da comparação dos resultados 
modelo com as observações de satélite 
(assumindo que a maioria das diferenças 
são essencialmente devidas a lacunas nos 
nossos conhecimentos actuais que foram 
incluídos no modelo), o modelo é constan-
temente ajustado até ser capaz de repro-
duzir o mais fielmente possível as observa-
ções de satélite,” afirmou Buchwitz. “Com 
base nisto, melhoramos continuamente o 
modelo e os nossos conhecimentos sobre 
a Natureza.” 

Ainda segundo a ESA, os dados do SCIAMA-
CHY estão a ser fornecidos ao projecto PRO-
MOTE, Elemento de Serviço GMES para At-
mosfera, que fornece aos utilizadores finais 
serviços relevantes em termos da política 
aplicável a múltiplas questões ambientais. 
O feedback proveniente destes utilizadores 

contribui para que os cientistas da Univer-
sidade de Bremen possam aperfeiçoar con-
tinuamente os seus algoritmos, um factor 
essencial para alcançarem o nível de pre-
cisão de um por cento necessário para que 
o SCIAMACHY possa angariar informações 
sobre fontes e “poços” de gases com efeito 
de estufa. 

Buchwitz e os seus colegas utilizaram os 
dados do SCIAMACHY relativos ao mesmo 
período para obterem as colunas de dióxido 
de carbono que ocorre naturalmente, bem 
como o resultante das actividades huma-
nas como, por exemplo, através da com-
bustão de combustíveis fósseis. 

Tal como sucede relativamente ao metano, 
existem lacunas significativas nos conheci-
mentos sobre as fontes de dióxido de car-
bono, tal como os incêndios, actividade vul-
cânica e respiração de organismos vivos, 
bem como sobre os seus “poços” naturais 
como o solo e os oceanos. 

Uma melhor compreensão de todos os parâ-
metros envolvidos no ciclo do carbono permi-
te aos cientistas uma previsão mais correcta 
das alterações climatéricas, bem como uma 
melhor monitorização dos tratados interna-
cionais destinados a reduzir as emissões de 
gases de efeito de estufa, como por exemplo 
o Protocolo de Quioto, que aborda a redução 
de seis gases responsáveis pelo efeito de es-
tufa, incluindo o metano e o dióxido de car-
bono. 

Dado que as alterações climatéricas são 
assumidamente o maior desafio ambiental 
com o qual o mundo se confronta actual-
mente, serão apresentados inúmeros estu-
dos e resultados sobre gases responsáveis 
pelo efeito de estufa no Simpósio Envisat 
2007, que terá lugar em Montreux, na Suí-
ça, entre 23 e 27 de Abril. 

Ciência no MundoEM MARÇO
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PORTUGAL PARTICIPA
NO MAIOR CONCURSO ESCOLAR
DO MUNDO 

Alunos de todo o país participaram este mês 
no maior concurso escolar do mundo: o “Can-
guru Matemático”. A prova, que acontece pela 
terceira vez em Portugal, reuniu, em 2007, 
inscrições de 700 escolas de todo o país. 

Participaram neste concurso alunos do segun-
do e terceiro ciclos e secundário. Com cinco 
categorias, distribuídas de acordo com a ida-
de dos concorrentes, o concurso ocorre em 
apenas uma etapa, e não pressupõe nenhum 

tipo de pré-selecção. Não há comparação de 
resultados entre os alunos dos diversos países, 
e nem seriação de escolas nacionais. Assim 
os promotores desta iniciativa esperam atrair 
mesmo os estudantes que têm “medo” da Ma-
temática, e mostrar-lhes o seu lado lúdico. 

A Associação Canguru sem Fronteiras é uma 
organização internacional que reúne persona-
lidades de diversos países. Tem como objecti-
vo a divulgação da matemática elementar, e 
é uma actividade complementar a várias ou-
tras, como olimpíadas e demais competições. 
Este ano, o concurso foi promovido pela 17a 
vez, e decorreu simultaneamente em toda a 
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Europa. Em Portugal, acontece por iniciativa 
da Delegação Regional Centro da SPM. 

O Canguru Matemático é inspirado num concur-
so australiano para estudantes do ensino básico 
(segundo e terceiro ciclos) e do ensino secun-
dário. O nome é uma homenagem ao matemá-
tico Peter J. O’Halloran, organizador do evento. 
Nas primeiras edições, foi proposto apenas em 
França. Em 1993, foi constituída a Associação 
Internacional Canguru sem Fronteiras, e a prova 
passou a ser realizada em diversos países eu-
ropeus. Hoje, atinge três milhões de jovens no 
continente, e começa a expandir-se para outros 
países, como Estados Unidos, Brasil e Egipto. 

EDUCAÇÃO

PROJECTO ACTIDEF PROMOVE
INTEGRAÇÃO SOCIAL DE CIDADÃOS
COM INCAPACIDADES
MÚSCULO-ESQUELÉTICA 

O Centro de Reabilitação Profissional de Gaia 
(CRPG), em parceria com o Instituto de Enge-
nharia Mecânica e Gestão Industrial (INEGI) e 
INEB, desenvolveu o projecto ACTIDEF com o 
objectivo de criar um serviço tecnológico que 
permita a inclusão social de cidadãos com 
incapacidades músculo-esqueléticas. O de-
senvolvimento do projecto envolveu verbas na 
ordem dos 150 mil euros. 

De acordo com o INEGI, o projecto ACTIDEF 
– “Avaliação computacional e tecnológica in-
tegrada de cidadãos com deficiência músculo 
esquelética”, financiado pelo Programa Ope-
racional Sociedade do Conhecimento (POS-
C), tem por base a premissa de que a inclusão 
social e profissional de pessoas com deficiên-
cias e incapacidades depende de um número 
elevado de factores. Nesse sentido, o diag-
nóstico, prescrição, desenvolvimento, adapta-
ção e fabrico, treino e ajustamento das ajuda 

técnicas, aliados às características individu-
ais, são alguns dos aspectos que contribuem 
largamente para o sucesso ou insucesso do 
projecto de vida do indivíduo, assim como para 
a qualidade de vida que destes cidadãos. 

Assim, o projecto teve como base a criação 
de um centro de recursos computacionais e 
tecnológicos para avaliação do desempenho 
e funcionalidade da pessoa com limitações 
no movimento, neste caso através do desen-
volvimento de um Laboratório de Análise do 
Movimento. 

Este Laboratório está equipado com vários 
dispositivos e soluções que permitem anali-
sar o movimento de indivíduos que apresen-
tam problemas relacionados com a marcha. 
“Com os dispositivos existentes no Labo-
ratório do CRPG podem-se recolher dados 
referentes ao movimento dos examinandos 
e analisá-los de forma a verificar anomalias 
e, também, auxiliar o diagnóstico clínico e a 
prescrição de sistemas protésicos”, revela 
um dos investigadores envolvidos no projec-
to, João Manuel Tavares, do INEGI. 
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Sobre a recolha de dados, esta é efectuada 
através de câmaras de imagem (o movi-
mento é registado através da colocação de 
marcadores no corpo do utente), sistemas 
de pressão (uma plataforma de forças e um 
tapete de pressões que traduzem a acção/ 
reacção entre o solo e o paciente) e dispo-
sitivos de electromiografia que, através de 
eléctrodos colocados no paciente, traduzem 
a actividade muscular durante o ciclo da 
marcha. 

O projecto envolveu, ainda, o desenvolvimen-
to de dispositivos portáteis que armazenam 
os dados do movimento do paciente durante 
o seu dia-a-dia. “Para que as pessoas per-
cebam melhor o que se consegui com o pro-
jecto ACIDEF foi a integração plena de diver-
sos dispositivos sensores com metodologias 
computacionais de processamento que per-
mitem detectar, analisar e quantificar mal-
formações e outras anomalias associadas 
aos membros inferiores, sejam próteses, 
fracturas ósseas e até diagnóstico do pé dia-
bético, que se repercutam no movimento”, 
exemplifica o investigador do INEGI. 

TECNOLOGIA



18. www.cienciapt.net/mundusMarço 2007 | Mundus

Recentes previsões apontam para 

um aumento significativo do nú-

mero de pessoas afectadas pela 

doença de Parkinson, um facto em 

tudo relacionado com o envelheci-

mento da população mundial. Não 

se tratando de um risco aumenta-

do mas sim de um maior numero, 

resultante também de um maior 

número de casos diagnosticados, 

importa no entanto que vamos 

dedicando mais atenção a esta 

doença para que possamos aju-

dar quem dela sofre com todas as 

armas ao nosso dispor.

Tiago Fleming Outeiro
MIND, HARVARD Medical School

Coluna BIOTECNOLOGIA

Dança Comigo
Uma nova vida através do movimento

Enquanto os investigadores não encontram 
as respostas que procuram, há outras estra-
tégias para contrariar os efeitos debilitantes. 
Uma das formas consiste em manter os pa-
cientes activos fisicamente, tanto quanto pos-
sível.

Nos EUA, varias das associações de doentes 
de Parkinson incentivam e promovem aulas de 
dança para os doentes, um óptimo exercício 
para quem sofre desta doença.

Os pacientes sentem os efeitos benéficos da 
actividade nas suas articulações, nos seus mo-
vimentos em geral, e também no espírito, uma 
vez que dançar e uma óptima forma de comba-
ter o estado depressivo em que muitas vezes se 
encontram. Mas este tipo de terapia, por muito 
inovadora que possa parecer, tem sido utilizada 
há mais de meio século, com doentes do foro 
psiquiátrico. 

Não há passos específicos ou movimentos mais 
aconselháveis do que outros. Está tudo rela-

cionado com o movimento, o ritmo, e a forma 
física.

O objectivo de certos movimentos e trabalhar 
problemas específicos que os doentes de Pa-
rkinson apresentam, como a rigidez muscular 
ou a capacidade de fazerem “duas coisas ao 
mesmo tempo”, como moverem o braço numa 
direcção e uma perna noutra. O que se pensa e 
que a actividade física, quer seja caminhar, jo-
gar ténis, ou dançar, vai permitir reforçar vias, 
ou simplesmente criar novas vias, ao nível do 
cérebro, e da comunicação entre os neurónios.

A actividade física tem efeitos benéficos noutras 
doenças também, como a esclerose múltipla 
ou em tromboses, onde os pacientes sentem 
os benefícios ate ao nível da fala, que e muitas 
vezes afectada. 

Ajudar aqueles que precisam pode, assim, pas-
sar pela dança. Deixo aqui, como sugestão, que, 
por iniciativa própria ou dos familiares, sejamos 
capazes de perguntar: “dança comigo”?

A doença de Parkinson e uma doença neu-
rodegenerativa caracterizada pela morte 
selectiva de um tipo de células especificas 
(neurónios dopaminergicos) que produzem 
dopamina. A dopamina e uma substancia que 
transmite permite que certos tipos de neuró-
nios sejam activados, nomeadamente aqueles 
que controlam a parte motora que e afectada 
nos pacientes, levando a que tenham rigidez 
muscular, dificuldade em iniciar movimen-
tos, e tremores. Por ser uma doença tão de-
bilitante, afectando não só os pacientes mas 
também as suas famílias, importa que seja-
mos capazes de descobrir novas formas para 
atenuar os seus efeitos e, um dia, prevenir e 
reverter os seus efeitos.

As terapias existentes actualmente são, prin-
cipalmente, destinadas a tratar os sintomas. 
Algumas delas funcionam muito bem, durante 
alguns anos, em muitos dos pacientes. Mas, 
normalmente, ao fim de alguns anos deixam de 
funcionar, e causam efeitos secundários inde-
sejáveis.
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O programa de colaboração que 
o Estado português assinou no 
início deste mês com a Univer-
sidade do Texas em Austin (UT 
Austin) contempla a exploração 
conjunta de tecnologias emer-
gentes com base em investiga-
ção e ensino pós-graduado nas 
áreas de conteúdos digitais, 
formas avançadas de computa-
ção e em matemática. 

O acordo, cuja assinatura de-
correu no Auditório da Facul-
dade de Ciências e Tecnologia 
da Universidade Nova de Lis-
boa, em Almada, envolve a im-

plementação conjunta de um 
Co-Laboratório Internacional 
para Tecnologias Emergentes 
(International Collaboratory 
for Emerging Technologies, 
CoLab), incluindo ainda o esta-
belecimento de uma rede para 
estimular actividades de co-
mercialização de ciência e tec-
nologia, (University Technology 
Enterprise Network, UTEN). 

De acordo com o Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior (MCTES), esta cola-
boração com a UT Austin, que 
vem na sequência das anterior-

mente seladas com a Univer-
sidade de Carnegie Mellon e 
com o Massachusetts Institute 
of Technology, contempla três 
programas de Doutoramento e 
um programa anual de mestra-
do profissional em conteúdos 
digitais. A par dos programas 
de educação avançada, serão 
desenvolvidas actividades de 
investigação entre grupos por-
tugueses e de Austin, envol-
vendo investigadores nacionais 
em centros de investigação em 
sete Universidades e três Labo-
ratórios Associados. 

O consórcio internacional orien-
tado para a valorização econó-
mica de ciência e tecnologia e 
o desenvolvimento de novas 
empresas de base tecnológica 
(UTEN) inclui os gabinetes de 
transferência de tecnologia de 
todas as Universidades públi-
cas portuguesas e dos parques 
de ciência e tecnologia com 
actividade de investigação aca-
démica relevante, tendo sido 
planeado para potenciar a sua 
internacionalização e o acesso 
a novos mercados emergentes. 

O programa UT Austin-Portugal 
resulta de um exercício exaus-
tivo de avaliação do potencial 
para a colaboração com unida-
des e instituições universitárias 
e de investigação portuguesas 
elaborado por várias equipas 
da UT Austin, do qual resultou 
um documento que foi tornado 
público pelo MCTES no início de 
Fevereiro. Este programa vem 
reforçar a capacidade de I&D e 
de ensino pós-graduado de ins-
tituições nacionais num contex-
to internacional, de uma forma 

que valoriza o Plano Tecnológi-
co do Governo, bem como o seu 
Compromisso com a Ciência. 

A cerimónia de lançamento do 
programa, assim como a assi-
natura dos respectivos contra-
tos e acordos de colaboração 
com várias universidades e 
centros de I&D nacionais será 
presidida pelo Ministro da Ciên-
cia, Tecnologia e Ensino Supe-
rior, José Mariano Gago, sendo 
o programa de colaboração 
apresentado pelo Secretário de 
Estado da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior, Manuel Heitor, 
e pelo Professor António Câ-
mara, da Faculdade de Ciências 
e Tecnologia da UNL. 

Pela UT Austin estarão pre-
sentes o Vice-Presidente, Juan 
Sanchez, assim como uma 
delegação de docentes e in-
vestigadores das várias áreas 
envolvidas no programa de co-
laboração. 

A Universidade do Texas em Aus-
tin é considerada uma das maio-
res universidades públicas norte 
americanas e inclui o maior de-
partamento dos Estados Unidos 
na área da comunicação, tendo 
ainda um dos maiores centros 
de computação avançada do 
país, aonde se encontra um dos 
maiores supercomputadores da 
actualidade. É ainda particular-
mente reconhecida na área da 
transferência e comercialização 
de tecnologia, nomeadamente 
através do IC2 Institute (i.e., In-
novation, Creativity and Capital) 
e da incubadora de empresas de 
base tecnológica, Austin Techn-
logy Incubator (ATI). 

PORTUGAL INICIA COLABORAÇÃO COM 

A UNIVERSIDADE DO TEXAS EM AUSTIN 

noticias de CIÊNCIA
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A Associação Nacional das Farmá-
cias (ANF) deu a conhecer as novas 
instalações do Laboratório de Estu-
dos Farmacêuticos (LEF), depois de 
inaugurado ontem num acto oficial 
presidido pelo primeiro-ministro, 
José Sócrates. 

O LEF é um laboratório indepen-
dente criado em finais de 1992, 
subsidiado pelos farmacêuticos de 
oficina portugueses, que se dedica 
a áreas de actividade como os estu-
dos de matérias-primas, de origem 
natural e sintética, os estudos de 
produto acabado de produção in-
dustrial e manipulados e testes in 
vivo de comportamento de fárma-
cos e formulações farmacêuticas. 
O Laboratório tem, ainda, como 
finalidade a criação de novas áre-
as, tais como dispositivos médicos, 
manipulados, dermofarmácia-cos-
mética, suplementos alimentares e 
produtos homeopáticos. 

Sendo a farmácia o último elo de 
uma cadeia de profissionais de saú-
de com responsabilidade na dis-
pensa de medicamentos, o LEF foi 
constituído com o objectivo último 
de conferir a garantia de qualidade 
dos produtos que os farmacêuticos 
fornecem aos seus utentes e contri-
buir para o desenvolvimento cientí-
fico na área do medicamento. 

O LEF tem vindo a desenvolver a 
sua actividade na área farmacêu-
tica privilegiando a investigação 
aplicada e a prestação de serviços 
às farmácias de oficina, à indústria 
farmacêutica, aos hospitais e a ins-
tituições de Investigação & Desen-
volvimento nacionais e estrangeiras 
ligadas ao sector farmacêutico. 

Recém-instalado num edifício con-
cebido para cumprir as exigências 
GMP (Good Manufacturing Practi-
ces) e garantir aos seus clientes to-

tal conformidade com os padrões de 
qualidade reconhecidos ao sector 
farmacêutico, o LEF tem agora uma 
localização privilegiada, na proximi-
dade de um dos mais importantes 
pólos de desenvolvimento tecnoló-
gico, o Tagus Park, e está dotado de 
meios humanos e tecnológicos que 
o tornam num laboratório de carac-
terísticas únicas em Portugal.

Numa área de 4000 metros qua-
drados, distribuídos por três pisos, 
os quadros do LEF dispõem das 
melhores condições para desen-
volverem a oferta de serviços que 
se distribui por diversas áreas: a 
tecnologia farmacêutica, o desen-
volvimento analítico e controlo da 
qualidade, a microbiologia, assun-
tos regulamentares e biofarmácia. 

INSTALAÇÕES DO LEF
O piso zero é o coração do edifício, 
sendo o local onde se localiza toda 
a infra-estrutura, designadamente 
as centrais de tratamento de água, 
redes de gases fármacos, ar com-
primido e vácuo, unidades de trata-
mento de ar, sistemas eléctricos e 
qualificação de resíduos. 

No primeiro piso há cinco laborató-
rios, a unidade de microbiologia e 
as estruturas de apoio à actividade, 
incluindo escritórios e salas de reu-
niões, sendo este o centro de todas 
as actividades de desenvolvimento 
analítico e controlo da qualidade de 
matérias primas e produto acabado, 
processos suportados por um labo-
ratório de química geral, outro de 
cromatografia líquida, equipado com 
doze sistemas cromatográficos, um 
laboratório de espectrometria de 
massas e cromatografia gasosa e 
ainda um outro de dissolução. 

Também a tecnologia desempenha 
um papel central na actividade do 
LEF, já que operar no sector far-
macêutico representa actuar numa 
área de elevada intensidade tecno-
lógica fortemente regulada. 

Neste contexto, o desenvolvimen-
to tecnológico do LEF traduz-se 
numa contínua prospecção do 
mercado, procurando os melho-
res e mais adequados equipa-
mentos produtivos e de suporte, 
com um único objectivo: o total 
cumprimento dos requisitos re-
gulamentares e dos clientes LEF, 
numa perspectiva de criação de 
valor. 

O LEF tem delineada uma estraté-
gia que passa pela oferta integrada 
de serviços, desde o conceito de 
produto até ao mercado. Para tal, 
uma equipa multidisciplinar ofe-
rece ao cliente apoio na análise do 
mercado, na identificação de opor-
tunidades e definição do conceito do 
produto. 

Com um grupo de trabalho com-
posto por farmacêuticos, enge-
nheiros químicos, técnicos de la-
boratório, secretarias e relações 
Internacionais, estaticistas, técni-
cos de documentação e arquivo, 
o LEF aposta na constante actu-
alização dos recursos humanos, 
através do treino permanente, 
de forma a dotar a estrutura de 
elevados índices de qualificação. 
Face às exigências do sector, a 
estrutura de recursos humanos é 
complementada por um quadro de 
consultores e parceiros técnicos 
que reflecte a estratégia de ele-
vada abertura ao exterior através 
do estabelecimento de parcerias 
tecnológicas e comerciais. 

ANF APRESENTA LABORATÓRIO

INÉDITO EM PORTUGAL 
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Foi este mês apresentada uma nova 
tecnologia que vai permitir aos en-
fermeiros passar mais tempo com 
os pacientes, fazendo o seu traba-
lho em movimento enquanto per-
manecem ligados e gerindo a ad-
ministração da medicação. Trata-se 
do assistente clínico móvel (MCA 
– Mobile Clinical Assistant) da Intel. 

O Motion Computing’s C5 é o pri-
meiro produto baseado na platafor-
ma MCA da Intel e ganhou o apoio 
do staff médico que participou nos 
testes piloto em todo o mundo, in-
cluindo na Fundação Salford Royal 
NHS, no Reino Unido. 

Esta plataforma móvel de assistên-
cia clínica é leve, resistente a gotas 
e pingas e é facilmente desinfecta-
da, permitindo ao staff médico ace-
der aos registos médicos em tem-
po real e documentar a condição 
do paciente de forma instantânea, 
melhorando o fluxo de trabalho 
clínico enquanto reduz o trabalho 
administrativo inerente. 

Algumas das características do 
Motion C5 foram desenhadas para 
facilitar o trabalho diário do staff 
médico e incluem: ligações sem 
fios a informação actualizada dos 
pacientes e às prescrições dos 
médicos, tecnologia de identifi-
cação por radiofrequência (RFID) 
para login fácil e rápido; câmara 
digital para melhorar, mapear e 
actualizar a condição médica, para 
ir acompanhando o progresso de 
evolução da cura de feridas e le-
sões e tecnologia bluetooth para 
ajudar a capturar os sinais vitais do 
paciente. 

“Hoje, a tecnologia vem ajudar 
quem vive de ajudar os outros,” – 
afirmou Paul Otellini, Presidente e 
CEO da Intel. “A plataforma móvel 
de assistência clínica foi definida e 
configurada pelo staff médico que 
a vai utilizar. 

O staff médico indicou-nos que o 
MCA vai melhorar o seu processo 
de decisão e tratamento dos pa-

cientes enquanto facilita o fluxo de 
trabalho geral. Este é um óptimo 
exemplo de como a inovação tec-
nológica pode solucionar as verda-
deiras necessidades reais”. 

O teste do MCA na Fundação Sal-
ford Royal NHS foi o primeiro pro-
jecto-piloto europeu nesta nova 
categoria de aparelhos de com-
putação. Flebotomistas (técnicos 
dedicados à colheita de sangue 
para análises), entre outro staff de 
tratamento mais antigo, passaram 
quatro semanas a testar o MCA no 
tratamento de vigilância de idosos. 

Jenny Quilliam, enfermeira na 
Fundação Salford Royal NHS disse 
que “o MCA permite-me ter, em 
qualquer lugar, acesso aos regis-
tos para imputar informação sobre 
o paciente, enquanto junto à sua 
cama. Fui capaz de ver resultados, 
verificar e fazer recomendações, 
enquanto realizava a ronda de vi-
gilância e apoiar conferências de 
casos médicos por ter acesso rápi-

do aos pormenores e informações 
dos pacientes”. 

A Fundação NHS foi envolvida des-
de o primeiro momento, proporcio-
nando inputs importantes para a 
categoria do MCA, e como resul-
tado do teste piloto, está inclusiva-
mente a apoiar a categoria de pro-
duto. Mike Bainbridge, arquitecto 
clínico Sénior da Fundação NHS 
Connecting for Health, afirmou “O 
conhecimento no local do trata-
mento é imprescindível para me-
lhorar a segurança do paciente. 

A plataforma móvel de assistência 
médica representa o culminar de 
três anos de parceria entre a Fun-
dação NHS Connecting for Health e 
a indústria, no sentido de desenhar 
e desenvolver ferramentas que se-
jam adequadas para o desafiante e 
complexo ambiente personalizado 
e de alta qualidade que encontra-
mos na Saúde do século XXI. 

“Proporcionar soluções que me-
lhoram a qualidade do tratamento 
é prioridade estratégica da Mo-
tion. Nós ouvimos o staff médico 
explicar como a tecnologia pode 
ajudá-los a passar mais tempo a 
tratar dos seus pacientes.” disse 
Scott Eckert, Presidente e CEO da 
Motion. “Estamos muito entusias-
mados de estar a trabalhar com 
a Intel no desenvolvimento do C5, 
bem como com a comunidade de 
software de saúde de forma a aju-
dar a desenvolver a categoria de 
produto MCA. Esperamos esten-
der a nossa abordagem, centrada 
em resultados, visando ajudar os 
nossos clientes da área da Saúde 
a atingir os seus objectivos ao ní-
vel da produtividade médica e do 
tratamento do paciente. 

noticias de TECNOLOGIA

NOVA TECNOLOGIA PERMITE AOS ENFERMEIROS

PASSAR MAIS TEMPO COM OS DOENTES 
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O Instituto Superior de Engenha-
ria de Coimbra (ISEC), a Microsoft 
e a Critical Software estabelece-
ram uma parceira, com o objec-
tivo de dinamizar a cooperação 
entre o ISEC e a indústria das 
Tecnologias de Informação e de 
tornar o Departamento de Enge-
nharia Informática e de Sistemas 
(DEIS) do ISEC uma das escolas 
nacionais com maior competên-
cia no ensino de tecnologias Mi-
crosoft. 

De acordo com o ISEC, esta par-
ceria prevê a constituição de uma 
IT Academy da Microsoft no DEIS-

ISEC, permitindo no futuro que os 
seus alunos obtenham certifica-
ções profissionais nas tecnolo-
gias da Microsoft, amplamente 
reconhecidas no mercado de tra-
balho. Outra vertente deste pro-
tocolo é a participação conjunta 
em projectos de Investigação e 
Desenvolvimento (I&D), em res-
posta às necessidades tecnológi-
cas das empresas e comunidade 
em geral. 

De forma a permitir um conheci-
mento aprofundado das potencia-
lidades da plataforma tecnológica 
Microsoft, toda a comunidade do 

DEIS-ISEC terá acesso a recur-
sos de aprendizagem online da 
Microsoft, incluindo cursos, ar-
tigos e seminários técnicos e de 
investigação da Microsoft. 

Fica também formalizado o apoio 
à realização de estágios profis-
sionais dos alunos do DEIS-ISEC 
na Critical Software e na rede de 
parceiros da Microsoft, através de 
iniciativas de fomento de emprego 
e empreendedorismo e a partici-
pação dos alunos do DEIS-ISEC 
em diversos programas, eventos 
e iniciativas de criação de novos 
projectos da Microsoft. 

Para assinalar esta parceria re-
alizou-se uma sessão técnica 
da Microsoft sobre “Desenvol-
vimento de aplicações sobre o 
Windows Vista” e uma apresen-
tação sobre “Cooperação entre o 
Ensino Superior e as Empresas, 
por João Vasco Ribeiro, presi-
dente da WRC. 

O protocolo foi assinado pelo Di-
rector-Geral da Microsoft Portu-
gal, Nuno Duarte, pelo presiden-
te da Critical Software, Gonçalo 
Quadros e pelo presidente do 
Conselho Directivo do ISEC, Jor-
ge Bernardino.

ISEC ESTABELECE PARCERIA COM A MICROSOFT E CRITICAL SOFTWARE 
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A Agência Europeia de Segurança 
Marítima (EMSA) e a Agência Es-
pacial Europeia (ESA) entraram 
em parceria, na passada sexta-
feira, fortalecendo o quadro de 
cooperação nas áreas de monito-
rização e vigilância marítimas. 

A assinatura do protocolo de coo-
peração decorreu durante a fase 
preparatória final do novo servi-
ço da EMSA de monitorização de 
derrames petrolíferos através de 
dados de satélite, que cobre todas 
as águas europeias e mares ad-

jacentes. De acordo com a (ESA), 
com este serviço serão detectados 
potenciais derrames petrolíferos 
usando imagens radar de saté-
lite, sendo fornecido um alerta à 
EMSA num tempo máximo de 30 
minutos depois da imagem ter 
sido adquirida pelo satélite. Esta 
informação é usada para apoiar os 
meios de vigilância das costas dos 
Estados Membros da União Eu-
ropeia através de aviões e barcos 
de patrulha para assegurar que 
estes detectam e notificam todas 
as descargas significativas. 

A Agência Europeia de Segu-
rança Marítima irá fornecer 
aos Estados Membros da EU 
e à Comissão Europeia a as-
sistência técnica e cientifica 
necessária, realizada por pe-
ritos de alto nível, de modo a 
ajudá-los a aplicar devida-
mente a legislação comuni-
tária no campo da segurança 
marítima e da prevenção da 
poluição por navios, e a moni-
torizar a sua implementação e 
avaliar a eficácia das medidas 
em curso. 

Ainda segundo informa a 
Agência Espacial europeia, 
sob este acordo, a EMSA irá 
ser apoiada pela ESA em as-
suntos relacionados com o de-
senvolvimento de tecnologias 
espaciais para monitorização 
e vigilância marítimas. À luz 
do seu papel de utilizador ope-
racional europeu a longo ter-
mo de tecnologia de satélite, 
a EMSA irá aconselhar a ESA 
nos requisitos dos utilizadores 
para novos sistemas e infra-
estruturas espaciais. 

ESA E A AGÊNCIA EUROPEIA DE SEGURANÇA MARÍTIMA

FORTALECEM VIGILÂNCIA DOS MARES 

noticias de INOVAÇÃO
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Os portugueses preferem per-
der alguma da sua privacidade 
se isso significar uma seguran-
ça redobrada, revela um estudo 
da ADT, empresa de soluções de 
segurança electrónica, apresen-
tado este mês. 

O inquérito, realizado a 725 
pessoas em Lisboa, Porto e 
Algarve, revela que 50 por cen-
to dos cidadãos nacionais se 
sente mais seguro em locais 
com câmaras, sendo que 82 
por cento não tem dúvidas de 

que a instalação destes siste-
mas previne comportamentos 
ilícitos. 

Segundo o estudo, 80 por cento 
dos inquiridos diz não ter re-
ceio quando está a ser filmado, 
indicando os parques de esta-
cionamento, discotecas, bares, 
aeroportos e centros comerciais 
como os locais onde deverá exis-
tir videovigilância. 

A confiança nestes sistemas 
está directamente ligada com 

a garantia de que as imagens 
não são usadas para outro fim 
(72 por cento), de que não existe 
manipulação (69 por cento) e de 
que só as pessoas certificadas 
têm acesso ao seu conteúdo (53 
por cento). 

Cerca de 43 por cento admite 
que Portugal é um país pouco 
ou nada seguro, sendo que 73 
por cento das pessoas acredita 
que a via pública, os transpor-
tes públicos (71 por cento) e os 
parques de estacionamento (65 

por cento) são os locais onde se 
corre maior risco. 

O estudo indica ainda que cerca de 
90 por cento dos inquiridos esco-
lhe o local de trabalho como o sítio 
mais seguro, apesar de admitir a 
instalação de câmaras no empre-
go no caso de existir um elevado 
risco de furto. No inquérito as bi-
bliotecas (87 por cento) e hospitais 
e centros de saúde (84 por cento) 
também são apontados pelos por-
tugueses como locais onde não 
sentem qualquer receio. 

ESTUDO REVELA QUE PORTUGUESES APROVAM SISTEMAS DE VIDEOVIGILÂNCIA 
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Associação de mulheres cientistas

tade do corpo de investigadores e/ou docentes, 
conclui-se que esta situação traduz o desper-
dício de uma fracção inaceitável de recursos 
humanos. Afigura-se portanto incompreensível 
que um país como Portugal, que se debate com 
uma situação económica difícil, se possa per-
mitir desaproveitar uma parte importante das 
suas capacidades, no caso concreto de cerca de 
metade dos cientistas cuja formação custeou. 
Tanto homens, como mulheres, reconhecem 
esta incongruência e estão por isso interessados 
em contribuir para a resolução deste problema, 
que tem também reflexos profundos nas esferas 
social e económica. É uma honra para a AMO-
NET contar já, entre os seus associados, alguns 
homens que são figuras de referência a nível na-
cional, que connosco têm trabalhado e que são 
também parte integrante do enorme potencial 
humano da associação. 

As mulheres ainda são descriminadas 
na área da ciência?
Embora em Portugal na maior parte dos cursos 
universitários mais de 50% dos alunos sejam 
mulheres, à medida que as carreiras progridem 
as mulheres vão “desaparecendo”, verificando-
se que, em posições de topo, a percentagem de 
mulheres ronda apenas 20%. Isso por exemplo 
está patente no já famoso gráfico da tesoura da 
carreira universitária representado na Figura. 

Apesar de entrarem mais mulheres do que ho-
mens no sistema universitário, uma percenta-
gem muito baixa atinge os escalões de topo da 
profissão. Para além disso, constata-se que a 
constituição de comissões e órgãos com efectivo 
poder de decisão, apresenta quase sempre gri-

zação de uma orientação no sentido apontado 
[...] pressuporá uma vigilância permanente por 
parte das entidades intervenientes em todo o 
processo de designação das pessoas.”
 
Constata-se que a  Associação Portuguesa de 
Mulheres Juristas, fundada em 1988, tem al-
cançado avanços significativos relativamente 
à eliminação de formas de descriminação das 
mulheres ante a lei e na Sociedade Portuguesa 
em geral. Em paralelo, tem pugnado, com êxito, 
por uma justa representatividade e visibilidade 
das Mulheres Juristas em órgãos de decisão e 
intervenção sociais.
 
Conscientes da lacuna existente em Portugal, 
relativamente à não existência de um forum 
onde as Mulheres Cientistas pudessem, de for-
ma organizada, optimizar a sua capacidade de 
intervenção na sociedade, o grupo, integrando 
agora representantes de todo o País, decidiu 
fundar a Associação Portuguesa de Mulheres 
Cientistas - AMONET.

A AMONET é uma associação para mul-
heres cientistas. No entanto, também 
homens podem ser membros. Porquê?
Constata-se estatisticamente existir uma no-
tória subrepresentação das mulheres cientis-
tas em estruturas de topo, nomeadamente em 
posições, ou cargos, relacionados com gestão e 
tomada de decisão. Deste desequilíbrio resul-
tam, em primeiro lugar, desvantagens para a 
sociedade no seu todo, e em segundo lugar es-
pecificamente para as mulheres. Porque numa 
grande parte das áreas científicas as mulheres 
constituem hoje, frequentemente, cerca de me-

Porque foi necessário criar uma asso-
ciação como a AMONET?
No site da Associação, http://www.amonet.org.
pt encontra-se informação sobre os anteceden-
tes próximos, motores da criação da AMONET.

“Em 2003, o processo de avaliação das Licen-
ciaturas das áreas científicas de Ambiente e de 
Química foi levado a cabo por comissões, nome-
adas pelo Conselho Nacional de Avaliação do 
Ensino Superior (CNAVES), constituídas, res-
pectivamente, por 13 e 19 homens, apesar de, 
nestes campos científicos, mais de 50% dos do-
centes e investigadores serem mulheres. Quase 
todas as restantes comissões de avaliação de 
licenciaturas de áreas científicas apresentavam 
distorções inaceitáveis, na sua composição, re-
lativamente a uma justa representatividade de 
mulheres.

Membros do Departamento de Ciências e Enge-
nharia do Ambiente (DCEA) e do Departamen-
to de Química (DQ) da Faculdade de Ciência e 
Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa 
(FCT/UNL) colectaram mais de duas centena de 
assinaturas de cientistas, mulheres e homens, 
solicitando ao Presidente do CNAVES a recom-
posição das respectivas comissões, não tendo 
obtido resposta relevante. Solicitaram então a 
intervenção do Provedor de Justiça, que endere-
çou um Parecer ao Presidente do CNAVES, bem 
assim como ao Ministro da Ciência e Ensino Su-
perior, fazendo notar que:
“O tão necessário equilíbrio [...] poderá asse-
gurar-se através da promoção de um justo 
equilíbrio na respectiva composição, e muito 
particularmente na participação de homens e 
mulheres nos núcleos de decisão. A concreti-

Ana Lobo
Presidente da AMONET

http://www.amonet.org.pt
http://www.amonet.org.pt
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tantes distorções de género, chegando mesmo 
as mulheres a estar ausentes das mesmas, tal 
como se verificou em 2003, relativamente às co-
missões nomeadas pelo CNAVES para avaliação, 
a nível nacional, de algumas das licenciaturas.  

No entanto, uma leitura dos estatutos e dos 
objectivos da AMONET permite verificar que o 
que está em causa não é apenas pugnar pela 
não “descriminação” das mulheres. Os objecti-
vos centram-se na realização de trabalho con-
ducente a um aumento da contribuição que as 
mulheres cientistas estão aptas a dar para o 
desenvolvimento das estruturas em que se in-
tegram, a todos os níveis: local, nacional e eu-
ropeu. Podemos também adiantar que, a nível 
da União Europeia temos tido grandes apoios à 
sedimentação da AMONET, como organização, 
mas não só. Tem também havido para com a 
associação uma grande solidariedade de ou-
tras organizações afins, quer de âmbito euro-
peu quer de âmbito nacional. Recentemente a 
AMONET foi aceite como membro da European 
Platform of Women Scientists, e esperamos 
poder ter, através dessa plataforma, um contri-
buto na construção de uma sociedade europeia 
mais justa no que toca ao papel que as mulheres 
cientistas têm ou podem vir. Só assim a Euro-
pa pode ambicionar a ser o espaço económico, 
científico e cultural vibrante capaz de fazer face 
a outros espaços que se apresentam hoje com 
enorme pujança, como os espaços asiáticos in-
diano e chinês, e aplicar em toda a dimensão os 
pressupostos da Estratégia de Lisboa. De resto 
o ano de 2007 é o ano da Igualdade de Oportu-

nidades, e esperemos que seja também um ano 
fértil em iniciativas correctivas no que toca às 
oportunidades que se abrem às mulheres cien-
tistas portuguesas.

Localmente a AMONET está apostada numa 
grande campanha de sensibilização desta pro-
blemática a nível nacional, que já a levou a re-
alizar acções de sensibilização no Porto (final 
de 2006), em Coimbra e Lisboa (Março de 2007), 
prevendo-se proximamente outras em Faro e 
Vila Real. 

De que forma se pode promover o gosto 
pela ciência junto dos jovens?
O gosto pela ciência entre os jovens adquire-
se em geral cedo, pelo que é crucial incluir na 
educação das nossas crianças experiências que 
lhes despertem a curiosidade científica, na linha 
do que o Programa Ciência Viva já tem vindo a 
fazer com enorme sucesso. De resto uma crian-
ça normal é em geral curiosa... O nosso sistema 
de ensino terá que não matar essa curiosidade, 
antes pelo contrário! Se conseguirmos fazer 
isso, o gosto pela ciência manter-se-á e tere-
mos concerteza adultos capazes de se inter-
rogarem sobre o mundo e a sociedade em que 
vivem, e também com a criatividade necessária 
para proporem soluções para os problemas que 
encontrarem. E teremos também, e isso é extra-
ordinariamente importante em períodos sociais 
de mutação rápida, adultos tolerantes, abertos a 
outras culturas e capazes também de admitir e 
aceitar a diversidade do outro...

Um cientista consegue vingar em Portu-
gal ou, para conseguir realizar os seus 
estudos com todas as condições, tem de 
sair do país?
Depende da área de estudo. Em determinadas 
áreas da ciência, por exemplo a física nuclear, 
os equipamentos experimentais necessários 
são de tal maneira dispendiosos que são man-
tidos por um consórcio de nações. Infelizmente 
Portugal não tem no seu território nenhuma 
dessas mega estruturas. No entanto na grande 
maioria de áreas científicas já possui um po-
tencial muito razoável de infra-estruturas para 
poder trabalhar e produzir como os melhores 
e já o faz a partir de Portugal com a maior das 
naturalidades. O que precisamos é de cientis-
tas maduros, gente com visão, capaz de perce-
ber para onde o mundo caminha... e também é 
claro de políticas esclarecidas!

Na sua opinião, quais foram as grandes 
descobertas de cientistas portugueses, 
dos últimos anos?
A ciência progride pela descoberta resultan-
te da actividade experimental, por exemplo, 
e também pela invenção de novos conceitos, 
ampliação de ideias já existentes, que permi-
tam num esforço unificador tornar cientifica-
mente próximo aquilo que se encontrava dis-
tante... Dito isto, deve dizer-se que a avaliação 
do impacto de uma descoberta deve também 
ser definida. Quando falamos de impacto 
falamos de impacto na vida do dia a dia das 
pessoas? Ou falamos de algo mais remoto, 
como por exemplo a descoberta de uma nova 
droga para o tratamento de uma doença rara? 
Alguém um dia disse que a esferográfica foi 
uma das maiores descobertas do ser huma-
no devido a facilidade que trouxe à escrita. No 
domínio global podemos talvez considerar a 
revolução trazida pela introdução da informá-
tica à comunicação entre as pessoas como 
um dos maiores avanços conseguido pelo ser 
humano. Chegámos finalmente à chamada 
‘planetarização da consciência’ que nos per-
mite a organização da ‘aldeia global’. Desse 
ponto de vista elegemos os informáticos e as 
informáticas portugueses como aqueles cien-
tistas cujo trabalho mais impacto real teve na 
nossa sociedade. 

ENTREVISTA
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do período legal concedido pelas licenças de 
maternidade/paternidade), através de recom-
pensas, incentivos e benefícios sociais (no-
meadamente, garantia de benefícios mínimos 
de segurança social no que diz respeito a as-
sistência médica e pensões); políticas sociais 
que garantam um acesso generalizado e de 
qualidade a instituições de acolhimento para 
crianças e idosos, etc. 

Há mulheres que justificam o prob-
lema das oportunidades, em parte, 
pelo facto de todo o sistema estar há 
anos a ser organizado e dirigido por 
homens, logo segundo os seus inter-
esses e conveniências, na sua maioria 
distintos das prioridades femininas, 
daí a dificuldade das mulheres em 
agarrar cargos de maior destaque e 
responsabilidade. Concorda? Porquê?
Concordo. Acho que os papéis sociais que tra-
dicionalmente atribuíram a esfera privada às 
mulheres e a esfera pública aos homens cria-
ram artificialmente algumas diferenças de 
‘agenda’. Nas últimas décadas, estes papéis 
foram revolucionados e as mulheres conquis-
taram o mundo do trabalho. No entanto, os 
homens não fizeram o percurso inverso. Isto 
impede uma verdadeira igualdade de opor-
tunidades que permita às mulheres aceder a 
posições de topo.

Concorde ou não com esta ‘teoria’, o 
facto é que existe nela algum funda-
mento, já que num mundo habitual-
mente ‘governado’ por homens há 
detalhes da vida do dia-a-dia (casa, fa-
mília) que escapam por serem, ao lon-
go de anos e anos, responsabilidade 
das mulheres. Será esta uma situação 
que demorará a inverter-se também 
por muitos anos ou, no seu entender, 
há soluções mais céleres e eficazes?
Claro, não podemos ficar de braços cruzados 
à espera desta mudança de mentalidades, 
porque ela é indispensável para acabar com 
uma situação de flagrante discriminação so-
cial. Por isso, a mudança deve ser fomentada 
através de alterações legislativas, campanhas 
de educação, etc. 

a vida privada. As responsabilidades da vida 
familiar, apesar de serem necessárias para 
a sobrevivência da sociedade, são ainda hoje 
garantidas maioritariamente pelas mulheres, 
que assim assumem um duplo fardo, em pa-
ralelo com as suas actividades profissionais, e 
de forma não recompensada.

Seja como for ainda existem alguns 
‘entraves’ de ordem cultural e social, 
problemas estes mais complexos e 
que não se resolvem tão fácil e rapi-
damente. Que soluções aponta para 
aliviar as ‘cargas’ ainda carregadas 
pelas mulheres e que as impedem, 
muitas vezes, de seguir com as suas 
carreiras profissionais, neste caso na 
área da investigação científica?
Soluções há muitas. Medidas de carácter 
legislativo podem ter um impacto bem mais 
eficaz e imediato para a necessária mudan-
ça de mentalidades. A igualdade de géneros 
não pode ser atingida sem a independência 
económica da mulher. Esta, por sua vez, não 
pode ser garantida na sua plenitude enquanto 
o fardo das responsabilidades familiares for 
sustentado maioritariamente pelas mulheres. 

Os homens devem partilhar as responsabi-
lidades da vida privada. Este é um problema 
de discriminação social. Cabe, por isso, tanto 
ao Estado tomar as medidas necessárias para 
combater essa discriminação como aos cida-
dãos. 

E há muitas medidas possíveis para aliviar 
este problema: consciencialização dos em-
pregados e empregadores para o respeito 
dos horários de trabalho determinados por 
lei (enquanto a vida familiar continuar, como 
continua, sobretudo ao encargo das mulheres, 
as horas suplementares de trabalho, sendo 
um factor de valorização na progressão das 
carreiras, são também um factor de discrimi-
nação de género); facilitação do emprego em 
part-time para ambos os sexos, alargamento 
do tempo das licenças de maternidade/pa-
ternidade; licenças de paternidade obrigató-
rias; reconhecimento do trabalho doméstico 
e/ou pausas na carreira no seguimento do 
nascimento de crianças (dentro e para além 

Enquanto mulher, mas também de-
putada, como vê a presença feminina 
na Ciência em Portugal?
Vejo-a como desejável e natural, mas não sei 
bem como se traduz em quantidade e quali-
dade (hierarquias). A presença das mulheres 
na ciência, na investigação e em lugares de 
responsabilidade nestas áreas é, sem dúvida, 
vital para que Portugal possa, por exemplo, 
atingir os objectivos das Estratégia de Lisboa.

No seu entender, já são dadas, actual-
mente, as mesmas oportunidades às 
mulheres no ingresso à vida da ciência 
e da investigação?
A igualdade de oportunidades de ingresso na 
carreira, nesta como em qualquer outra área 
profissional, existe do ponto de vista legal. 
Mas na prática, vemos que são muitos obstá-
culos ao ingresso e, sobretudo, ao progresso 
na carreira das mulheres. Sobretudo, porque 
os actuais modelos de emprego, em particu-
lar nos cargos de responsabilidade, exigem 
uma carga horária bastante pesada, o que di-
ficulta a conciliação da vida profissional com 

EURODEPUTADA
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sido desde o início governado e di-
rigido, em lugares de topo, por mul-
heres. Que mundo teríamos nós se os 
papéis das mulheres e dos homens 
fossem invertidos no que diz respeito 
ao poder? 
Não quero fazer especulações desse género. 
Até porque acho que se as mulheres podem 
trazer mais-valias em posições políticas de 
topo (por ex., na resolução de conflitos, em 
missões de paz, etc.), estas diferenças foram 
fomentadas pelos papéis sociais que tradicio-
nalmente foram atribuídos a ambos os sexos. 
As diferenças são sociais, mais do que biológi-
cas. Portanto, se as mulheres tivessem sem-
pre tido acesso ao poder, essas diferenças 
estariam, provavelmente, diluídas.

Acredita que esta sua visão será um 
dia realidade?
Sou uma optimista, por natureza. Espero que 
a igualdade de oportunidades para ambos os 
sexos, na prática, seja rapidamente atingida. 
Até porque para tal, basta haver vontade polí-
tica. Não é preciso reinventar a roda. 

Basta que políticos capazes de fazer a dife-
rença apliquem a legislação necessária e se 
apliquem em campanhas pela mudança de 
comportamentos. Um exemplo dos primeiros 
passos que podem ser dados para fomentar 
a mudança é o governo paritário de Zapatero, 
em Espanha. Não é preciso mais: basta vonta-
de política para que as mudanças se ponham 
em marcha.

muito enraizados na sociedade? E de 
mulheres que ultrapassem tudo isso? 
– Em ambos os casos, que motivos e 
compensações têm estas mulheres?
Sim, estamos rodeados delas. As compensa-
ções são de todo o género: pessoais, familiares 
e sociais. Com proveito para todos, incluindo 
os homens inteligentes e modernos. 

 Ainda no que diz respeito às mulheres 
na ciência, como se explica que haja 
um número mais elevado de raparigas 
a estudar nas universidades, a acabar 
os seus cursos com melhores resul-
tados e depois o seu ingresso numa 
vida dedicada à investigação seja mui-
tas vezes trocado pela docência ou 
por outro ramo de actividade onde se 
verificam horários mais rotineiros e 
mais fáceis de coordenar com a vida 
pessoal?
A pergunta contém, em si própria, a resposta. 
Essas barreiras continuam a existir porque 
apesar da discriminação ser combatida na lei, 
falta criar instrumentos legislativos eficazes 
que permitam instaurar a igualdade na práti-
ca. É por isso que as campanhas de educação 
são fundamentais - com a intervenção de to-
dos os políticos que acreditam realmente na 
igualdade. 

Pedia-lhe que fizesse um pequeno ex-
ercício e nos desse a conhecer a sua 
imagem do mundo, caso esta tivesse 

Um outro motor de mudança, que julgo ser 
muito eficaz, é a introdução de quotas (até se 
atingir o necessário equilíbrio). As quotas ser-
vem para garantir um equilíbrio de ambos os 
géneros em instituições públicas e governa-
mentais, poder local, partidos políticos, em-
presas, etc. E se hoje são necessárias para as 
mulheres, podem um dia mais tarde ser ne-
cessárias para os homens. Algumas pessoas 
olham para as quotas como se fossem qual-
quer coisa do outro mundo ou uma medida 
radical, mas elas são um mero instrumento 
para garantir a democracia representativa e 
a justiça social, que é absolutamente neces-
sário para o garantir os direitos de ambos os 
sexos. 

Estarão as mulheres, na sua maioria, 
motivadas para essa mudança ou para 
elas continua a ser natural (ou ob-
rigatório) a tradicional distribuição de 
tarefas entre homens e mulheres, em 
que o homem tem sempre o papel de 
dirigente e ‘chefe de família’?
Essa distribuição artificial de papéis nada tem 
de natural e, muito menos, obrigatória. Trata-
se apenas de uma tradição que perpetua o po-
der masculino e contra o qual é preciso lutar 
em nome da verdadeira democracia. 

Tem exemplos à sua volta (sem identi-
ficar ninguém em concreto) que exem-
plifiquem esta dificuldade da mulher 
em ultrapassar certos preconceitos 

CADERNO ESPECIAL TESTEMUNHO
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melhores práticas com vista a aumentar a 
igualdade de género no sector privado;
d) análise da situação das  mulheres cientistas 
na Europa Central e Oriental por um grupo de 
peritos para adopção de políticas adequadas.

No âmbito do Sétimo Programa-Quadro é in-
centivado o papel das mulheres na ciência e 
investigação através de medidas adequadas, 
destinadas a promover a sua maior partici-
pação neste domínio de actividade e a realçar 
ainda mais o seu papel activo na investiga-
ção. Também são envidados esforços para 
aumentar a participação das mulheres inves-
tigadoras, promovendo a igualdade de opor-
tunidades em todas as acções “Marie Curie”, 
concebendo as acções de modo a garantir que 
os investigadores possam conseguir um equi-
líbrio adequado entre o trabalho e a vida pri-
vada e facilitando o regresso à carreira depois 
de uma interrupção.

No seguimento destas políticas, que 
medidas Portugal tem vindo a tomar de 
modo a conseguir integrar mais mu-
lheres na sua rede de ciência?
O Ministério da Ciência e Tecnologia foi cria-
do em 1995. Para além da definição de políti-
cas específicas, centradas neste Ministério, é 
preciso não esquecer que as políticas em prol 
da igualdade são transversais. A Constituição 
Portuguesa adoptou as referências feitas no 
Tratado de Amesterdão sobre as questões de 
igualdade. A igualdade é considerada uma res-
ponsabilidade do Estado, a ter em conta em 
todas suas políticas (mainstreaming). O Plano 
Nacional para a Igualdade (definido pelo Con-
selho de Ministros de Março 1997) foi também 
uma etapa importante para inverter a situação 
desfavorável das mulheres na ciência. Foi esta-
belecido um protocolo entre a Fundação para a 
Ciência e a Tecnologia (FCT) e a Comissão para 
a Igualdade e para os Direitos das Mulheres 
(CIDM) do qual resultaram projectos de investi-
gação sociológica sobre as questões de género 
e sobre políticas de igualdade em Portugal. A 
Universidade Aberta criou em 1995 o primei-
ro mestrado em estudos sobre as mulheres. 
Outras universidades viriam posteriormente a 
introduzir licenciaturas e mestrados sobre es-
tudos sobre as mulheres nos seus planos cur-

situação na União Europeia (UE) é pior do que 
em Portugal. Na União Europeia, as mulheres 
estão sub-representadas nas áreas das ciên-
cias e engenharias (EU15-30%). Portugal, no 
entanto, aproxima-se da paridade com 42% 
de mulheres licenciadas nestas mesmas áre-
as.A proporção de mulheres na investigação 
(EU25:31%) é inferior à proporção de mulheres 
no mercado de trabalho em geral (EU25:43), na 
maior parte dos países da UE. Portugal é um 
dos apenas três países que fogem à regra, com 
uma proporção de mulheres na investigação de 
46% para uma proporção de 45% de mulheres 
no mercado de trabalho em geral. 

Todos os relatórios alertam para a manifesta 
discriminação das mulheres no sector das ci-
ências. Regra geral, são-lhes atribuídas bolsas 
menos importantes e contratos mais precários 
que aos homens. Há quem considere que a UE 
está a perder competitividade por não utilizar 
as qualificações das mulheres cientistas.

O tema das mulheres na ciência está 
contemplado nas políticas europeias? 
– Fale-nos um pouco dessas medidas, 
nomeadamente das que se encontram 
contempladas no Grupo de Helsínquia.
Em 1999, a Comissão lançou, em cooperação 
com os Estados-Membros, um plano de acção 
sobre as mulheres e a ciência que apresentava 
uma estratégia de promoção da investigação 
pelas mulheres. O “Grupo de Helsínquia sobre 
Mulheres e Ciência” veio permitir o intercâm-
bio de boas práticas e elaborar uma estratégia 
global de cooperação a mais longo prazo.  O 
sistema de observação «Mulheres e Ciência» 
contribuiu para melhorar a integração da di-
mensão do género no programa-quadro e na 
política de investigação em geral. Foram lan-
çadas algumas iniciativas, conforme anunciado 
na conferência sobre Género e Investigação, 
em Novembro de 2001: 
a) criação de uma plataforma destinada a reu-
nir redes de mulheres cientistas e organiza-
ções empenhadas na igualdade entre homens 
e mulheres a nível da investigação científica; 
b) avaliação dos progressos rumo à igualdade 
entre homens e mulheres a nível da investiga-
ção europeia;
c)  identificação das carreiras e exemplos de 

Enquanto mulher, mas também depu-
tada, como vê a presença feminina na 
Ciência em Portugal?
Com confiança no futuro, tendo em conta que “a 
profissão de cientista”, em Portugal, é recente. 
Não obstante a evolução registada na última dé-
cada ser bastante animadora - a percentagem 
de mulheres no topo da carreira profissional, 
desde 1995, mais do que triplicou -  há estudos 
que revelam a existência “de tectos de vidro” a 
impedir o acesso das mulheres aos lugares de 
topo nas áreas da ciência e da tecnologia.

A relação entre mulheres investigadoras e ho-
mens investigadores apresenta alguma varia-
ção consoante os sectores: 56,4% de mulheres 
e 43,6% de homens no sector do Estado, 46,5% 
de mulheres e 53,5% de homens no Ensino Su-
perior, 41,2% de mulheres e 58,8% de homens 
no sector privado não lucrativo, e apenas 26,8% 
de mulheres e 73,2% de homens no sector em-
presarial.

Que comparação se pode fazer entre 
esta situação e a situação das mulhe-
res europeias, nos respectivos países? 
(quer justificar)
A avaliar pelos dados disponíveis, parece que a 
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vernado’ por homens há detalhes da 
vida do dia-a-dia (casa, família) que es-
capam por serem, ao longo de anos e 
anos, responsabilidade das mulheres. 
Será esta uma situação que demorará 
a inverter-se também por muitos anos 
ou, no seu entender, há soluções mais 
céleres e eficazes?
É nosso dever de cidadãos encontrar formas 
de alterar uma situação de injustiça social. Há 
sempre formas de contrariar a inércia da vida. 
Algumas medidas já foram experimentadas 
com resultados satisfatórios. Por exemplo, o 
sistema de quotas de representação dos géne-
ros. É uma medida de discriminação positiva, 
temporária, não um fim. Outra medida que tem 
ajudado, é a licença parental, que deverá ser 
usufruída por ambos os progenitores (sendo 
um período obrigatoriamente utilizado pelo 
pai), e o alargamento da licença de paternida-
de. Mas é possível e necessário fazer mais e 
melhor.

Estarão as mulheres, na sua maioria, 
motivadas para essa mudança ou para 
elas continua a ser natural (ou obriga-
tório) a tradicional distribuição de tare-
fas entre homens e mulheres, em que 
o homem tem sempre o papel de diri-
gente e ‘chefe de família’?
As coisas vão mudando ainda que lentamen-
te. O próprio conceito de família mudou muito 
nas últimas décadas. A par da família tradi-
cional, há as famílias monoparentais e as fa-
mílias alargadas, etc. O próprio homem (pelos 

bre as mulheres as principais responsabilida-
des familiares, o que representa uma sobre-
carga de trabalho injusta e insuportável e pode 
conduzir a um maior absentismo. Ora, as inter-
rupções por razões familiares (apoio a idosos e 
doentes) podem ser extremamente prejudiciais 
num mundo em rápida evolução como é o da 
investigação. Tudo isto a somar aos “proble-
mas” decorrentes da maternidade!

Há mulheres que justificam o problema 
das oportunidades, em parte, pelo facto 
de todo o sistema estar há anos a ser 
organizado e dirigido por homens, logo 
segundo os seus interesses e conve-
niências, na sua maioria distintos das 
prioridades femininas, daí a dificulda-
de das mulheres em agarrar cargos 
de maior destaque e responsabilidade. 
Concorda? Porquê?
Não se trata de concordar ou não, é um dado 
objectivo. Há o problema dos horários, pouco 
adequados a quem tem de ir buscar as crian-
ças à creche. Há a mentalidade de quem não 
considera a maternidade também como um 
serviço prestado à comunidade. E há a falta 
de estruturas de apoio à família... e perante as 
dificuldades, as mulheres serem obrigadas a 
optar (o que é diferente de terem o direito de 
optar!). 

Concorde ou não com esta ‘teoria’, o fac-
to é que existe nela algum fundamento, 
já que num mundo habitualmente ‘go-

riculares e diversas teses de mestrado e douto-
ramento, bem como diversas obras literárias, 
foram desenvolvidas sobre este tema. 

No seu entender, já são dadas, actual-
mente, as mesmas oportunidades às 
mulheres no ingresso à vida da ciência 
e da investigação?
Como já referi, subsistem algumas discri-
minações que urge corrigir. Cito o que já em 
tempos escrevi, é necessário “intensificar a 
formação profissional das mulheres no domí-
nio das novas tecnologias e a sua participação 
em programas de investigação e de tecnologia, 
permitindo-lhes tornarem-se mais competiti-
vas no mercado de trabalho e colmatarem par-
cialmente o fosso existente actualmente entre 
os sexos no plano da qualificação tecnológica 
e científica”.

Seja como for ainda existem alguns 
‘entraves’ de ordem cultural e social, 
problemas estes mais complexos e 
que não se resolvem tão fácil e rapida-
mente. Que soluções aponta para ali-
viar as ‘cargas’ ainda carregadas pelas 
mulheres e que as impedem, muitas 
vezes, de seguir com as suas carreiras 
profissionais, neste caso na área da in-
vestigação científica?
Para além do tradicional e difícil problema da 
mudança das mentalidades, a principal dificul-
dade reside na conciliação da vida profissional 
com a vida familiar. A sociedade faz recair so-
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nho feito a mim mesma sem encontrar uma 
resposta consistente. Acredito que sim, 
que o mundo poderia (deveria) ser dife-
rente, não pela inversão de papéis, mas se 
homens e mulheres partilhassem o espaço 
público e o privado, o poder e a obediência, 
a riqueza e a carência. Como não me sinto 
vocacionada para fazer futurologia e quero 
acreditar que as mulheres podem fazer a 
diferença, não me sinto habilitada a dizer 
mais.  

Acredita que esta sua visão será um 
dia realidade?
Não tenho uma visão idílica da vida, mas 
acredito que caminhamos para uma socie-
dade em que o poder, a todos os níveis, será 
partilhado por homens e mulheres de modo 
mais equilibrado. O caminho é longo e com 
escolhos, mas vai conduzir à sociedade pa-
ritária. Pode demorar mais tempo do que 
devia, mas é inevitável. 

res tende a ultrapassar o dos homens  (exis-
tem 58% de mulheres entre os diplomados 
do ensino superior, dos quais 41% para os 
doutorados)”. 

Por outro lado, na maioria dos países euro-
peus, os sistemas de ensino e de formação 
profissional apresentam taxas de participa-
ção feminina excepcionalmente baixas nos 
ciclos de estudos no domínio das novas tec-
nologias. 

Pedia-lhe que fizesse um pequeno 
exercício e nos desse a conhecer a 
sua imagem do mundo, caso esta ti-
vesse sido desde o início governado 
e dirigido, em lugares de topo, por 
mulheres. Que mundo teríamos nós 
se os papéis das mulheres e dos ho-
mens fossem invertidos no que diz 
respeito ao poder?
Essa é uma pergunta que várias vezes te-

menos alguns) já vai percebendo que é do seu 
interesse partilhar responsabilidades com a 
mulher.

Tem exemplos à sua volta (sem 
identificar ninguém em concreto) 
que exemplifiquem esta dificulda-
de da mulher em ultrapassar certos 
preconceitos muito enraizados na 
sociedade? E de mulheres que ultra-
passem tudo isso? – Em ambos os 
casos, que motivos e compensações 
têm estas mulheres?
Não é fácil erradicar os preconceitos, tendo 
em conta que diariamente assistimos a situ-
ações de discriminação e que a publicidade 
e a televisão reproduzem os estereótipos. É 
preciso mudar este estado de coisas. O pro-
blema da reforma das mentalidades vem de 
longe. Já António Sérgio e Raul Proença, en-
tre outros, o identificaram como um entrave 
ao progresso. É preciso melhor educação 
para todos, acesso à cultura e à informação 
para acelerar a mudança. A compensação 
das mulheres que remam contra a corrente 
é, sobretudo, o sentimento do dever cumpri-
do. Na maior parte dos casos, ganham inimi-
gos e recebem incompreensões. 

Ainda no que diz respeito às mulhe-
res na ciência, como se explica que 
haja um número mais elevado de 
raparigas a estudar nas universida-
des, a acabar os seus cursos com 
melhores resultados e depois o seu 
ingresso numa vida dedicada à in-
vestigação seja muitas vezes trocado 
pela docência ou por outro ramo de 
actividade onde se verificam horários 
mais rotineiros e mais fáceis de coor-
denar com a vida pessoal?
É um facto: as mulheres estão em maior nú-
mero nas Universidades, são cada vez mais 
diplomadas, formadas e qualificadas, embo-
ra continuem a deparar com mais dificulda-
des no acesso ao emprego e a ser alvo de 
discriminações na promoção profissional e 
nos salários. Como realcei, no meu relatório 
sobre “A Estratégia de Lisboa na Perspectiva 
de Género”, “o nível de formação das mulhe-
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– Fale-nos um pouco dessas medi-
das, nomeadamente das que se en-
contram contempladas no Grupo de 
Helsínquia.
O tema da igualdade entre os géneros encon-
tra-se transversalmente vertido nas várias 
políticas europeias, muito especialmente 
após as reformas introduzidas pelo Tratado 
de Amesterdão. Nas políticas de emprego e 
assuntos sociais, que acompanho muito de 
perto, a promoção da igualdade entre os gé-
neros é uma questão nuclear e prioritária. De 
facto, apesar dos esforços de sensibilização 
neste sentido, continuam a ser frequentes 
os casos de discriminação no mercado de 
trabalho, sobretudo no que respeita às con-
dições remuneratórias. No que diz respeito 
à participação das mulheres na política de 
investigação e desenvolvimento, o panorama 
não é animador e, por esse facto, têm sido 
efectuados esforços no sentido de promover 
um maior envolvimento das mulheres. Em 
1999 a Comissão Europeia adoptou um pla-
no de acção para a promoção da igualdade 
entre homens e mulheres na ciência. Con-
sequentemente, os Estados-membros foram 
convidados a iniciar um diálogo e intercâm-
bio de ideias sobre as políticas nacionais e a 
desenvolverem sistemas de informação que 
permitam aferir a participação das mulheres 
na ciência a nível europeu. No seguimen-
to desta iniciativa, constituiu-se o Grupo de 
Helsínquia que tem promovido a adopção de 
algumas medidas importantes, designada-
mente, o fornecimento de estatísticas nacio-
nais, a produção de relatórios, a constituição 
de redes de mulheres cientistas, a fixação 
de metas e quotas, a reserva de cátedras, a 
constituição de fundos de investigação e pré-
mios para as jovens mulheres na ciência ou, 
ainda, a adopção de legislação que permita 
garantir um equilíbrio entre os géneros em 
organismos públicos. Também se tem tra-
balhado no sentido de modernizar a gestão 
dos recursos humanos, com a adopção de 
processos de recrutamento mais transpa-
rentes e mais sensibilizados para a forma-
ção em matéria de igualdade. A pedagogia 
da educação científica é outro aspecto que 
se pretende melhorar através da identifica-
ção e eliminação dos preconceitos no modo 
como a ciência é ensinada. 

Em Portugal, o panorama começou a mu-
dar sobretudo a partir dos anos 80 e, actu-
almente, é com bastante satisfação que vejo 
um número cada vez maior de mulheres a 
frequentar o ensino superior. O que se la-
menta é que em grande parte dos casos, as 
qualificações adquiridas não correspondam, 
posteriormente, às expectativas em termos 
profissionais. No que à carreira científica diz 
respeito, creio que a enorme competitividade 
do meio e as dificuldades de conciliação en-
tre a vida familiar e profissional continuam a 
constituir barreiras a um maior envolvimen-
to por parte das mulheres, ou pelo menos, 
ao reconhecimento do seu mérito.

Que comparação se pode fazer entre 
esta situação e a situação das mul-
heres europeias, nos respectivos 
países? (quer justificar)
Os dados disponibilizados pelo EUROSTAT 
demonstram claramente que as mulheres 
constituem uma minoria entre os investiga-
dores da União Europeia, cerca de 30%, em 
média. Em algumas áreas-chave da investi-
gação e desenvolvimento, como as ciências 
naturais, as engenharias e a tecnologia, esta 
sub-representação é ainda mais evidente e, 
neste caso particular, o panorama não difere 
muito de país para país. Aqui poderão estar 
em causa questões de preferência ou apti-
dão que levam a que as mulheres dêem uma 
maior preferência às ciências humanas e 
sociais. Outro aspecto que também é possí-
vel constatar diz respeito às preferências em 
termos de ocupação profissional. Neste con-
texto, há uma clara preferência das mulhe-
res cientistas pelos sectores governamental 
e do ensino superior, por contraposição ao 
sector empresarial maioritariamente ocu-
pado pelo sexo masculino. Para além das 
questões relacionadas com as preferências 
e aptidão, o sector público parece, apesar de 
todos os esforços que vêm sendo envidados 
para abarcar todos, ser aquele que  está mais 
sensibilizado para a questão da igualdade de 
oportunidades entre os géneros.

O tema das mulheres na ciência está 
contemplado nas políticas europeias? 

Enquanto mulher, mas também dep-
utada, como vê a presença feminina 
na Ciência em Portugal?
A participação das mulheres nas várias 
vertentes da sociedade portuguesa é cada 
vez mais visível e determinante. No que diz 
respeito à ciência, embora estejamos longe 
de poder estar satisfeitos, existe a tradição 
portuguesa de uma forte presença femini-
na no meio científico e académico. Se com-
pararmos a situação portuguesa com a dos 
restantes parceiros europeus, o panorama 
nacional é especialmente animador. Um 
estudo publicado pelo EUROSTAT no ano 
passado coloca-nos no quarto lugar no que 
respeita à percentagem de mulheres a de-
senvolver investigação científica, num valor 
que se cifra à volta dos 44%. Na Alemanha, 
por exemplo, a percentagem de mulheres 
cientistas é de 17%. Já o panorama geral da 
União Europeia é um pouco desanimador, 
com uma clara sub-representação das mu-
lheres entre os investigadores. Segundo os 
últimos dados referentes a 2003, a média 
europeia situa-se à volta dos 30%. 
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çaram a desenvolver-se de forma especial-
mente intensa apenas após o 25 de Abril de 
1974. Para além deste facto, existe a já refe-
rida enorme competitividade que caracteriza 
o meio científico.

Seja como for ainda existem alguns 
‘entraves’ de ordem cultural e social, 
problemas estes mais complexos e 
que não se resolvem tão fácil e rapi-
damente. Que soluções aponta para 
aliviar as ‘cargas’ ainda carregadas 
pelas mulheres e que as impedem, 
muitas vezes, de seguir com as suas 
carreiras profissionais, neste caso na 
área da investigação científica?
Penso que estes entraves de ordem cultural 
e social têm de passar, primeiramente por 
uma mudança de mentalidades. O peso da 
tradição, ainda que por vezes de forma in-
consciente, continua a estar presente. Este 
facto é particularmente sentido pelas mu-
lheres a quem é pedido quase tudo. Uma das 
questões mais complexas do actual mundo 
do trabalho, e que não se aplica somente às 
mulheres, diz respeito à conciliação entre a 
vida pessoal e familiar. É preciso garantir um 
equilíbrio que permita libertar a mulher de 
determinadas tarefas através de uma maior 
solidariedade do sexo masculino. Para tal é 
igualmente crucial que a rede social de apoio 
seja capaz de dar resposta adequada às ne-
cessidades dos dias de hoje e não exigir que 
existam super mulheres. É também neces-
sário quebrar o estigma de que as mulheres 

colha de elementos e no acompanhamento 
das recomendações do Grupo de Helsínquia. 
Existe também o trabalho meritório de vá-
rias associações na promoção de estudos e 
conferências sobre a temática das mulheres. 
Só para citar alguns exemplos, a Associação 
Portuguesa das Mulheres Cientistas (AMO-
NET); a Associação Portuguesa de Estudos 
sobre as Mulheres (APEM) e a Comissão da 
Condição Feminina, entre outras, tem efec-
tuado um trabalho importante neste sentido. 
As Universidades portuguesas, através da 
constituição de centros e redes de investiga-
ção e da edição de publicações especializa-
das são, obviamente, actores-chave em todo 
este processo.

No seu entender, já são dadas, actu-
almente, as mesmas oportunidades 
às mulheres no ingresso à vida da 
ciência e da investigação?
Os vários estudos efectuados referem que, 
apesar da presença crescente das mulhe-
res na comunidade científica, continuam a 
existir barreiras invisíveis que dificultam o 
acesso das mulheres a determinadas áreas 
científicas e tecnológicas, em particular às 
carreiras profissionais de topo e às posições 
de poder e de influência científica, uma si-
tuação que é particularmente acentuada na 
área das ciências naturais e exactas. Parte 
da explicação para este facto parece estar 
numa consolidação mais antiga das ciências 
exactas em Portugal, por comparação com 
as ciências sociais e humanas que come-

O 7.o Programa Quadro de Investigação e De-
senvolvimento (2007-2013), no seu subpro-
grama Pessoas, pretende disponibilizar re-
cursos financeiros destinados a melhorar as 
perspectivas de carreira dos investigadores 
e a incentivar a sua formação e mobilidade. 
Aqui surgem as mulheres como particular 
potencialidade de beneficiárias. Orgulho-me 
por isso de ter sido obreira deste subprogra-
ma como relatora do Parlamento Europeu 
na área do emprego e assuntos sociais.

No seguimento destas políticas, que 
medidas Portugal tem vindo a tomar 
de modo a conseguir integrar mais 
mulheres na sua rede de ciência?
Em Portugal, sobretudo a partir dos anos 
90, foram tomadas algumas medidas im-
portantes no sentido de promover um maior 
envolvimento das mulheres na ciência. Com 
a criação do Ministério da Ciência e Tecno-
logia, em 1995, foi dado um passo muito im-
portante na criação de estruturas de apoio à 
investigação, dedicadas, especificamente, à 
promoção e ao financiamento de programas 
e projectos, à coordenação da cooperação 
internacional e à recolha de informação e 
dados estatísticos sobre o sistema nacional 
de investigação e tecnologia. Falo desig-
nadamente da Fundação para a Ciência e 
Tecnologia (FCT), do Instituto de Coopera-
ção Científica e Tecnológica Internacional 
(ICCTI) e do Observatório da Ciência e do 
Ensino Superior (OCES). Este último tem 
desenvolvido um trabalho importante na re-
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como verdade que muitas mulheres têm 
que ser muito melhores que os seus pares 
para conseguirem demonstrar que mere-
cem um lugar. Por isso, por vezes o mérito 
não é suficiente. Trata-se, uma vez mais, de 
uma questão de poder e de mentalidades. 
Isto passa-se em Portugal e na maioria dos 
países europeus.  

Concorde ou não com esta ‘teoria’, 
o facto é que existe nela algum fun-
damento, já que num mundo habitu-
almente ‘governado’ por homens há 
detalhes da vida do dia-a-dia (casa, 
família) que escapam por serem, ao 
longo de anos e anos, responsabili-
dade das mulheres. Será esta uma 
situação que demorará a inverter-se 
também por muitos anos ou, no seu 
entender, há soluções mais céleres e 
eficazes?
Como referi anteriormente, existe uma 
herança cultural que coloca sobre as mu-
lheres a pressão de dar resposta às ne-
cessidades domésticas e familiares. Como 
sabemos, as mentalidades levam gerações 
a mudar. Creio que pelo menos nas novas 
gerações, já existe a consciência da neces-
sidade de partilhar tarefas e de pôr em prá-
tica uma maior solidariedade entre os géne-
ros. Já não faz sentido que a mulher tenha 
que sacrificar a sua carreira profissional 
por motivos relacionados com os afazeres 
domésticos e familiares. Mas também não 
faz sentido que tenha que abdicar dela para 
ter uma carreira de sucesso. É preciso é 
dar condições que permitam aos indivíduos 
organizar o seu tempo e conciliar as suas 
vidas pessoais e profissionais. Ao nível da 
União Europeia têm sido tomadas medidas 
importantes a este respeito relacionadas, 
por exemplo, com o tempo de trabalho e o 
gozo de licenças de maternidade ou pater-
nidade.

Estarão as mulheres, na sua maioria, 
motivadas para essa mudança ou 
para elas continua a ser natural (ou 
obrigatório) a tradicional distribuição 
de tarefas entre homens e mulheres, 

maioria distintos das prioridades 
femininas, daí a dificuldade das mu-
lheres em agarrar cargos de maior 
destaque e responsabilidade. Con-
corda? Porquê?
Não gostaria de enveredar por uma espécie 
de teoria da conspiração ou de guerra entre 
os sexos. É visível que a presença mascu-
lina no panorama da ciência em Portugal 
é bastante superior à presença feminina, 
sobretudo nos lugares de topo. Existem al-
guns factores que podem explicar este fac-
to como as diferenças ao nível de preferên-
cias, aptidões e prioridades. Como referi, o 
meio científico e académico é extremamen-
te competitivo e é frequentemente referido 
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estão, por natureza, menos absorvidas ou 
empenhadas do que os homens numa car-
reira profissional. O meio científico e aca-
démico é particularmente exigente e com-
petitivo, pelo que, particularmente aqui, 
as dificuldades sentidas serão porventura 
maiores e a sua presença em elevado nú-
mero demonstra essa determinação. 

Há mulheres que justificam o pro-
blema das oportunidades, em parte, 
pelo facto de todo o sistema estar 
há anos a ser organizado e dirigido 
por homens, logo segundo os seus 
interesses e conveniências, na sua 
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que esse desafio é muito importante numa 
altura em que o apelo é para aproximar a 
ciência e a investigação das PME’s e do lado 
pragmático da vida e ninguém melhor que 
as mulheres para dar forma a este apelo.

Pedia-lhe que fizesse um pequeno 
exercício e nos desse a conhecer a 
sua imagem do mundo, caso esta ti-
vesse sido desde o início governado 
e dirigido, em lugares de topo, por 
mulheres. Que mundo teríamos nós 
se os papéis das mulheres e dos ho-
mens fossem invertidos no que diz 
respeito ao poder? 
Esse cenário é muito difícil de construir. 
Creio mesmo que impossível. De qualquer 
forma, e de uma maneira mais ou menos 
visível, as mulheres estiveram sempre pre-
sentes nas grandes histórias que fizeram a 
História Universal. D. Urraca, D. Inês, Ma-
ria Antonieta, Marianne, Evita Péron, Ja-
queline Kennedy, Winnie Mandela, Hillary 
Clinton, etc. Sempre adoradas, mas sem-
pre temidas pela sua poderosa influência. 

Por outro lado, todas aquelas que a histó-
ria não conseguiu perceber, intitulou-as de 
bruxas e decretou-lhes a morte por afoga-
mento ou na fogueira. Parece estranha esta 
referência, por parecer longínquo, mas isto 
só muda verdadeiramente já no pós-revo-
lução industrial.

Por isso, o que creio que tem que mudar no 
mundo é o equilíbrio de poderes. O mun-
do não pode ser governado por uns e es-
tes temidos pelos outros (falemos de uma 
divisão de género, religião, crença, etc.). O 
mundo deve ser governado em cooperação 
e solidariedade entre todos.

Acredita que esta sua visão será um 
dia realidade?
É isso que faz com que me levante pela ma-
nhã todos os dias cheia de energia, com a 
noção que o meu contributo é crucial para 
que tal aconteça, mesmo estando cons-
ciente que este é um contributo microscó-
pico à escala mundial.

tura da sua carreira é lhe dito que não pode 
ir mais longe pois já está sobrecarregada 
e já foi muito bom, ter chegado até aqui; ou 
se estamos perante uma mulher que ten-
do uma vida profissional de sucesso, não 
tem marido e filhos e por isso é vista como 
excessivamente masculinizada e, conse-
quentemente, é discriminada por não saber 
representar o seu papel.

Infelizmente estas são as situações mais 
exemplificativas da sociedade actual. Fe-
lizmente em termos legislativos as coisas 
estão a mudar e isso empurrará as novas 
gerações para cenários mais optimistas e 
equilibrados.

As compensações das super-mulheres que 
temos hoje derivam sobretudo do gosto ou 
paixão que põem em tudo o que fazem. Essa 
é a melhor compensação de todas.

Ainda no que diz respeito às mulhe-
res na ciência, como se explica que 
haja um número mais elevado de 
raparigas a estudar nas universida-
des, a acabar os seus cursos com 
melhores resultados e depois o seu 
ingresso numa vida dedicada à in-
vestigação seja muitas vezes trocado 
pela docência ou por outro ramo de 
actividade onde se verificam horá-
rios mais rotineiros e mais fáceis de 
coordenar com a vida pessoal?
É com bastante agrado que vejo a forma 
como as mulheres portuguesas procuram 
adquirir uma formação superior e promo-
ver-se intelectualmente. É uma forma de a 
mulher se cultivar, ter as suas ideias e pro-
jectos próprios e marcar uma posição. La-
mento, no entanto que, por razões de opção 
ou de discriminação, esta formação não te-
nha posteriormente, e em grande parte dos 
casos, uma correspondência em termos de 
expectativas no campo profissional. 

No entanto os indicadores já demonstram 
de forma expressiva que o empreendedo-
rismo feminino tem uma enorme marca em 
Portugal. Resta agora estimulá-lo para que 
exista também na área da ciência. Julgo 

em que o homem tem sempre o pa-
pel de dirigente e ‘chefe de família’?
Acredito nessa motivação mas também acre-
dito que muitas mulheres ainda sentem o 
peso da tradicional diferença dos papéis so-
ciais, sobretudo quando se trata de algo que 
fez parte da sua educação e lhes foi incutido 
muito cedo. Mas creio que o panorama está a 
mudar. Tudo passa por uma questão de edu-
cação e de valores e, como sempre, a men-
sagem passa também de pais para filhos, ou 
melhor, de mães para filhos. 

Creio que as mulheres estão cada vez mais 
exigentes em termos das suas expectati-
vas. Penso que, actualmente, os maiores 
problemas não residem tanto na divisão 
de tarefas entre os casais, mas sobretudo 
no mercado de trabalho, onde creio que se 
continua a verificar o estereótipo de que a 
mulher, para ser uma profissional levada a 
sério, tem que se dedicar à profissão a tem-
po inteiro sem ter vida pessoal. Este tipo de 
discurso já não faz qualquer sentido. Este 
discurso pertence ao século passado e 
deve ser tratado como tal.

Tem exemplos à sua volta (sem iden-
tificar ninguém em concreto) que 
exemplifiquem esta dificuldade da 
mulher em ultrapassar certos pre-
conceitos muito enraizados na so-
ciedade? E de mulheres que ultra-
passem tudo isso? – Em ambos os 
casos, que motivos e compensações 
têm estas mulheres?
Muitos são os exemplos possíveis e que nos 
rodeiam diariamente. Os preconceitos mul-
tiplicam-se. No entanto, tentando generali-
zar, podemos dizer que numa primeira fase 
da vida profissional das mulheres e, aliás, 
dos jovens em geral, alega-se que têm 
pouca experiência e excesso de juventude. 
Na segunda fase da sua vida profissional e 
aqui, particularmente para as mulheres, 
temos duas hipóteses: ou estamos peran-
te uma mulher que consegue ultrapassar 
o bloqueio que a sociedade lhe coloca no 
caminho e vai à luta tendo uma vida profis-
sional de sucesso e uma vida familiar com 
marido e filhos, e então, a determinada al-
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ADELAIDE PEDRO
DE JESUS
Idade:

51 anos

Área:

Física

Funções actuais:

Professora Catedrática na FCTUNL,
Presidente do Departamento de Física

É fácil ser mulher e cientista?
O grau de dificuldade é o mesmo para ho-
mens e mulheres. Um bom cientista tem 
de ser um bom observador, tem de ter uma 
mente inquisitiva, paixão pelo conhecimento, 
um raciocínio lógico-dedutivo, capacidade de 
análise e de abstracção. Não é para todas as 
mulheres, assim como não é para todos os 
homens!

Quais as compatibilidades e incom-
patibilidades entre as mulheres e a 
Ciência?
Não há nada na natureza feminina que conduza 
a uma particular compatibilidade ou incompati-
bilidade com a Ciência. É preciso ter as qualida-
des adequadas, tal como disse acima.

Acha que as mulheres têm, hoje em 
dia, as mesmas oportunidades que 
os homens no mundo da investigação 
científica?
Acho. No mundo latino (França, Itália, Es-
panha, Portugal) há uma grande tradição 
de mulheres a trabalharem em Investiga-
ção Científica, em Física desde o início do 
sec. XX, e no mundo anglo-saxónico é cada 
vez mais comum. Não existem, a meu ver, 
quaisquer elementos nos regulamentos das 
carreiras e nos critérios de concursos, pro-
jectos, publicações, etc, que originem, vo-
luntária ou involuntariamente, qualquer tipo 
de discriminação.

Tem conhecimento da AMONET – Asso-
ciação Portuguesa de Mulheres Cientis-
tas – criada em Portugal, há quase dois 
anos? Acha importante a existência 
esta Associação em Portugal? Porquê?
Tenho conhecimento da AMONET, que é di-

rigida por uma colega minha da FCTUNL, 
por quem tenho o maior respeito. Já fui 
mais do que uma vez convidada por ela a 
associar-me. Não o fiz, porque há aspec-
tos com que não concordo. Não concordo 
que haja em Portugal ao nível da Ciência 
qualquer discriminação e não concordo em 
resolver problemas de discriminação por 
imposição de quotas. Deixe-me dar-lhe um 
exemplo. Nos últimos anos, por estar inte-
grada numa colaboração internacional, via-
jei frequentemente de avião. Num dos voos 
o comandante era uma mulher. Lembro-me 
de uma mistura de sensação de júbilo – 
Ena! Uma mulher! - com uma sensação de 
friozinho no estômago – Ups! Uma mulher! 
Mas racionalizei – se ela chegou aqui é por-
que sabe o que está a fazer. Pergunto-me 
e pergunto-lhe o que sentiria se soubesse 
que esta mulher tinha chegado à posição de 
comandante, ultrapassando homens mais 
competentes, devido a uma imposição de 
quotas.

Não gostaria de deixar a impressão que a 
AMONET não é importante. Acho que há 
muito a fazer ao nível das mentalidades. Por 
exemplo, a imprensa consulta sempre ho-
mens (na realidade, talvez por princípio de 
menor esforço, sempre os mesmos) sobre 
assuntos científicos. Há que fazer um esfor-
ço para evidenciar o papel importante que 
as mulheres portuguesas têm na Ciência. 

É importante acrescentar que tenho a no-
ção de que, se hoje estou numa situação 
em que não me sinto discriminada, o devo 
a muitas mulheres que no passado lutaram 
contra a discriminação. E tenho a noção de 
que fora do chamado mundo ocidental há 
muito que fazer ainda para ajudar as mu-
lheres no seu caminho para a liberdade e 
para a igualdade.

Já alguma vez se sentiu impossibi-
litada de algo na sua profissão por 
ser mulher?
Não, nunca me senti impossibilitada. É 
muito claro para mim que cheguei aonde 
quis chegar e, se não fui mais longe, foi por 
opção própria.
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ALEXANDRA ÁGUEDA
DE FIGUEIREDO
Idade:

30 anos

Área:

Arqueologia

Funções actuais:

Docente no Instituto Politécnico de Tomar

especialidades, desde a ortopedia à obstetrí-
cia) e por aqui adiante.

Para além disto também já ouvi dizer que a 
lógica do mundo está feita de um ponto de 
vista masculino e nós mulheres tivemos que 
nos adaptar a ela, talvez neste caso isto torne 
complicado a qualquer mulher ser cientista. 

Agora, falando mais sério, fazer investigação 
exige de nós, mulheres, a tomada de opções 
na vida difíceis, que de nenhuma forma são 
colocadas aos homens. 

Ser-se uma mulher cientista é sempre ser-se 
uma mulher que ao longo da carreira terá de 
ter consciência das suas prioridades e esta-
belecer o seu caminho de acordo com elas, 
sejam elas profissionais ou pessoais. 

O tempo que se dedica à investigação nunca 
poderá ser compatível com o tempo que os 
homens poderão dedicar, porque infelizmente 
ainda se vive numa sociedade machista.

No meu caso concreto, em que sou docente 
do ensino superior e arqueóloga, a investiga-
ção que desenvolvo também não é compatível 
com a actividade lectiva, podendo somente 
ser desenvolvida durante as férias e fins-de-
semana, o que reduz o escasso tempo que já 
temos para nós e para a nossa família ao ab-
soluto zero.

Não quero dizer com isto que se tenha de esco-
lher entre a carreira e a vida pessoal, mas que 
para conciliar ambas é preciso uma certa dose 
de coragem e determinação, ou melhor, de sa-
ber estabelecer as prioridades de cada um.

Quais as compatibilidades e incom-
patibilidades entre as mulheres e a 
Ciência?
Não vejo nenhuma incompatibilidade, pelo 
menos profissional e de capacidade entre as 
mulheres e a ciência. De facto as que têm a 
possibilidade de se dedicarem a ela em igual 
oportunidade e condições que o homem ten-
dem normalmente a atingir mais depressa 
patamares superiores de desenvolvimento na 
ciência.

É fácil ser mulher e cientista?
Creio que só por se ser mulher já se é de algu-
ma maneira cientista! 
Passamos os dias a experimentar coisas no-
vas, tentando espremer o pouco tempo que 
nos resta, de forma a poder aplica-lo melhor 
em tudo aquilo que nos rodeia; a interpre-
tar todo o tipo de reacções que nos chegam 
de inputs externos (filhos, maridos, colegas, 
amigos, outros familiares...) arranjando ma-
neira de não fazer a casa explodir por falta 
de paciência; estabelecendo regras e lidan-
do com todo o tipo de disciplinas, como: a 
economia (há que saber poupar), a química 
(há que saber aplicar o produto certo no lo-
cal exacto); a matemática e gestão (creio que 
aqui o mais importante é a formula da mul-
tiplicação do tempo, que deixaria o Einstein 
completamente louco), a psicologia, psicote-
rapia e derivantes (há que saber jogar com 
a personalidade dos nossos companheiros e 
filhos – saber elevar o ego, alertar, cuidar, 
suportar tontarias, mas tudo de forma a dei-
xa-los chegar, eles mesmos, às conclusões 
e nunca dizendo - sim, sim, eu já sabia que 
iria dar nisso; e tantas e tantas outras, como 
ser advogada da causa justa, médica dos 
mais desafortunados (englobando todas as 

Acha que as mulheres têm, hoje em 
dia, as mesmas oportunidades que 
os homens no mundo da investigação 
científica?
Infelizmente ainda não, os apoios que existem 
ainda não são suficientes. Em alguns casos con-
cretos as opções que temos de tomar na vida li-
mitam a nossa mobilidade na ciência e no tempo 
que lhe podemos dedicar. Para além disto e creio 
que o mais grave no acesso às oportunidades 
está relacionado com a necessidade economicis-
ta da gestão das coisas, que normalmente tende 
para o lucro e onde, ainda hoje, a sociedade o vê 
de forma machista, colocando as mulheres num 
segundo plano, uma vez que as relaciona mais 
com os cuidados da vida familiar.

Tem conhecimento da AMONET – Asso-
ciação Portuguesa de Mulheres Cientis-
tas – criada em Portugal, há quase dois 
anos? - Acha importante a existência esta 
Associação em Portugal? – Porquê?
Sinceramente nunca tinha ouvido falar, sei que 
existem programas da comissão europeia que 
começam a dar certas vantagens para a inser-
ção de mulheres na investigação, mas nunca 
tinha ouvido falar sobre esta associação. 

E consultando a página de internet, claro que 
sim, esta associação pelos objectivos a que se 
propõe permitirá às mulheres um maior acesso 
e oportunidade a desenvolverem uma carreira 
na investigação científica. 

Já alguma vez se sentiu impossibilitada 
de algo na sua profissão por ser mu-
lher?
Tenho 30 anos e terminei o meu doutoramento 
recentemente em Arqueologia, faço investigação 
há alguns anos, desde os 18 (quando entrei para 
a faculdade) que as minhas férias são passadas 
em escavações (aprendendo e posteriormente, 
após 1999, como directora e responsável das 
mesmas) e dou aulas no ensino superior desde 
os 22. Não posso dizer que por ser mulher me vi 
impossibilitada de prosseguir na carreira, mas, 
no entanto, tenho plena consciência que por ser 
mulher tive de fazer opções na vida, algumas 
que me custaram bastante e talvez algumas te-
nham sido pela carreira e investigação.
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ANA ISABEL LOPES
ESTANQUEIRO
Idade:

43 anos

Área:

Energia

Funções actuais:

Directora da Unidade de Energia Eólica e 
dos Oceanos do INETI.

Chair do Implementing Agreement da 
International Energy Agengy on Wind 
Systems.

nacional de Energia (IEA) que foi criado em 
1978. Gosto de pensar que é pelas minhas 
qualidades, já que não há qualquer sistema 
de quotas implementado, e só há 3 mulheres 
em quase trinta delegados entre os quais fui 
eleita...

Tenho, é verdade, alguns detalhes de perso-
nalidade ou postura profissional, que levam 
a que me mova sempre num ambiente de 
oportunidades iguais e justas: se algo não 
corre da maneira que estou à espera, ou sin-
to alguma pequena injustiça “no ar” não dei-
xo nunca de comunicar a minha opinião aos 
meus colegas e superiores... sejam homens 
ou mulheres.

Tem conhecimento da AMONET – As-
sociação Portuguesa de Mulheres 
Cientistas – criada em Portugal, há 
quase dois anos? Acha importante a 
existência esta Associação em Portu-
gal? Porquê?
Tenho conhecimento, mas de forma muito 
indirecta. Fui convidada  para uma conferên-
cia que ocorreu em Portugal há uns meses 
por uma colega minha aqui do INETI e, la-
mentavelmente, não pude estar presente... 
mais uma vez pelo  excessivo número de 
compromissos profissionais. Devo dizer que 
não conheço suficientemente bem as activi-
dades da AMONET, mas posso dizer o que 
penso que seria relevante a AMONET fazer, 
pois já senti as necessidades na pele e te-
nho colaboradoras mais jovens (mulheres 
e jovens mães) que as estão a sentir neste 
momento... 

É preciso que existam creches/jardins de in-
fância de horário alargado em todas as ins-
tituições de investigação e/ou universidades 
com dimensão suficiente, que permitam às 
jovens investigadoras e bolseiras acompa-
nhar os seus filhos - e almoçar e lanchar 
com eles... e ir a correr quando telefonam a 
dizer que estão doentes - sem se sentiram 
más profissionais ou incumpridoras por isso. 
E isto a custos aceitáveis para todos.

É necessário melhorar os interfaces de 
transportes da periferia das grandes cidades 

- há, por exemplo, proporcionalmente mui-
to menos mulheres em lugares de topo da 
gestão empresarial, na “alta administração 
pública” ou mesmo na política. 

É exigida a mesma dedicação e empenho 
a uma carreira científica de sucesso, que é 
exigida a uma mulher e mãe “de sucesso”: 
estar sempre presente, ser multidisciplinar, 
controlar e corrigir os mais ínfimos detalhes, 
ser doentiamente perfeccionista, ser “emo-
cionalmente inteligente”, i.e. ter sensibilida-
de para a parte pessoal e motivar as equipas, 
mesmo que a equipa a motivar seja a mulher 
a dias e a Família lá em casa... etc..., etc... 
etc...

Enfim, eu não sou uma feminista - possivel-
mente porque já não é preciso nos dias que 
correm, aí em 1900 sê-lo-ía certamente – e 
acho que, hoje em dia, as compatibilidades 
e incompatibilidades da mulher na ciência 
são exactamente as mesmas dos homens. 
Qualquer carreira muitíssimo absorvente e à 
qual a tendência seja a pessoa dedicar-se a 
120%, gera problemas de “compatibilização 
familiar”.

Já agora, porque é que os homens portu-
gueses continuam a nunca ficar em casa nas 
licenças de maternidade e não apoiam as 
“suas mulheres cientistas” como fazem os 
nórdicos? Tenho um colega sueco, professor 
e director de um departamento na Universi-
dade de Estocolmo, que optou por ficar ele 
em casa com os filhos (creio que foram dois) 
pois a mulher é médica e tinha mais dificul-
dades em gerir as licenças de maternidade... 
algum homem português faria isto? Duvido... 
ou então os que conheço são todos atípicos!

Acha que as mulheres têm, hoje em 
dia, as mesmas oportunidades que 
os homens no mundo da investigação 
científica?
Sim. Garantidamente. Aliás eu sou prova dis-
so, pois nunca me senti minimamente prete-
rida em selecção nenhuma na área científica 
(fortemente masculinizada) em que trabalho 
por ser mulher. E sou a primeira mulher 
“chair” do acordo de eólica da Agência Inter-
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É fácil ser mulher e cientista?
É fácil ser mulher e cientista. Não é fácil é 
ser mulher, esposa, mãe e cientista. Isso já 
é mais complicado. Li uma vez uma entre-
vista a uma Ministra e mãe solteira (não é o 
meu caso...) finlandesa, creio, e da qual não 
me recordo o nome, que identificava o pro-
blema dela como uma questão de “culpas”: 
se estava em casa a acompanhar os filhos 
sentia-se culpada por não estar a trabalhar, 
se estava no Ministério a trabalhar – sentia-
se culpada por não estar com os filhos. Eu 
sinto exactamente o mesmo: para mim é um 
processo de “gestão de culpas”... 

Quais as compatibilidades e incom-
patibilidades entre as mulheres e a 
Ciência?
As incompatibilidades são, basicamente, 
as anteriormente apontadas. Depois há um 
mundo de compatibilidades, razão pela qual 
há, de facto, muitas mulheres na Ciência 
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comigo... o cabo tinha aí uns seis ou sete cen-
tímetros de diâmetro, era duríssimo e pesa-
díssimo e eu não tinha força para o desmontar.  
Mas aquilo era uma praxe incontornável: eles 
estavam claramente a testar-me. Então gemi, 
torci, apertei, esperneei, gritei... sei lá o que 
fiz, mas consegui desapertar e tirar o maldito 
cabo do armário de controlo da turbina...
 
....vão lá 20 anos e era só uma questão de 
força, que aliás contornei com alguma ha-
bilidade. Desde essa altura, nunca mais tive 
qualquer problema na minha profissão por 
ser mulher!

Pode acrescentar o que considerar 
pertinente.
Endereço, se considerarem adequado, um 
convite às entidades oficiais para procura-
rem e porem em prática os meios necessá-
rios (e economicamente sustentáveis) para 
ajudar as jovens cientistas a serem melho-
res profissionais, melhores mulheres e me-
lhores mães, tudo isso com mais dignidade, 
flexibilidade de horários e funções, carreiras, 
vencimentos e prazos. As pessoas bem tra-
tadas, respeitadas e colocadas em bom am-
biente trabalham muito mais e melhor...

Em resumo, sem viver as aflições que eu vivi 
e, por vezes, continuo a viver. Estou certa 
que ajudará a um país melhor no espírito da 
Estratégia de Lisboa. Nós, as mulheres um 
“pouquinho” mais velhas, cá estaremos para 
ajudar...

- não chegam para pagar a gasolina, quanto 
mais as amas e as creches!... será que não 
se arranja uma forma de ajudar as jovens 
mulheres nestas condições, dando-lhes 
acesso mais fácil ou directo aos sistemas 
sociais públicos? ou mesmo comparticipan-
do as despesas com os filhos, ainda por cima 
com a necessidade que o nosso país tem de 
incentivar o aumento, quer da taxa  de natali-
dade, quer do número de investigadores?

Em resumo, acho que a AMONET tem um 
mundo de coisas para fazer.

Já alguma vez se sentiu impossibili-
tada de algo na sua profissão por ser 
mulher?
A minha formação de base é uma licencia-
tura em Engenharia Electrotécnica – ramo 
de Energia. Posteriormente fiz o Mestrado e 
Doutoramento em Engenharia Mecânica, daí 
trabalho e sempre trabalhei com homens e 
no meio de homens, e dou-me, normalmen-
te, muito bem com a postura masculina. 

A única coisa realmente difícil, foi quando os 
malandros dos meus colegas (homens!...) aqui 
no INETI, tinha eu aí 23 ou 24 anos e estava a 
acabar de entrar como Bolseira, me disseram 
para desmontar o cabo de potência da pri-
meira turbina eólica a funcionar em Portugal 
– uma turbina alemã da Aeroman, na altura 
instalada no Lourel em Sintra. O argumento 
é que eles eram de electrónica, eu é que era 
de “correntes fortes”, logo aquele trabalho era 

como Lisboa para o seu centro. São sobretu-
do as (jovens) mulheres em princípio de car-
reira que mais sofrem com a distribuição das 
crianças pelas “n” escolas e jardins infantis 
– processo que por vezes demora várias 
horas até conseguirem vir trabalhar. E as 
escolas  e creches que fecham em Agosto, 
quando é impossível dar férias a toda a gente 
neste mês? Acabam as mães a vir trabalhar 
com as criancinhas – o que em boa verdade 
não é positivo para ninguém, e muito menos 
dá boa imagem do País... Eu exemplifico: 
volta, não volta, há por cá umas reuniões de 
projectos de I&D com cientistas estrangeiros 
- que ainda por cima gostam muito de mar-
car reuniões cá em Agosto, vá-se lá perceber 
porquê... - nas quais os ditos se cruzam com 
uns miúdos nos corredores dos Laboratórios 
e Institutos Nacionais sem entenderem mui-
to bem o que se  passa, e devem pensar que 
é o nosso normal ambiente de trabalho...

E a falta de parques de estacionamento gra-
tuitos (ou de baixo custo) de interface nas 
estações de autocarros e comboios da Linha 
do Estoril, de Sintra ou para a zona a norte 
de Lisboa (Vila Franca, Alverca, etc...)? De 
certeza que não sou só eu que sei desse pro-
blema... Tenho uma bolseira, empenhadíssi-
ma, mãe de duas crianças muito novas, que 
gasta duas horas de transportes por dia. 

Para ajudar à situação, as bolsas de investi-
gação – percurso absolutamente necessário 
para fazer um Doutoramento e assim inte-
grar uma carreira científica ou académica 
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É fácil ser mulher e cientista?
A resposta óbvia seria não. Efectivamente 
a actividade exigente da investigação não é 
compatível com a da vida familiar, especial-
mente quando se têm filhos. Um dos aspec-
tos centrais quando se faz investigação é ter 
toda a disponibilidade mental para se con-
centrar apenas numa actividade, e isto não é 
o que ocorre na vida de uma mulher quando 
tem filhos que precisam do seu tempo e da 
sua atenção para uma infinidade de aspectos 
quotidianos. Quanto a ser mulher não consi-
dero que haja incompatibilidade. As mulhe-
res são tão capazes quanto os homens de se 
dedicarem à actividade de investigação. 

As mulheres têm geralmente boas compe-
tências para o trabalho de investigação. É 
necessária muita disciplina, capacidade de 
trabalho e perseverança.

Quais as compatibilidades e incom-
patibilidades entre as mulheres e a 
Ciência?
Sob o ponto de vista da natureza conside-
ro que não há diferenças entre homens e 
mulheres. Treinados para tal ambos podem 
desempenhar tarefas com capacidades 
idênticas. Pela socialização as mulheres 
são geralmente mais pragmáticas na sua 
actuação e isso não é favorável à actividade 
de investigação. É necessário desenvol-
ver capacidades ao nível teórico, isto é ler, 
interessar-se por assuntos e temas inde-
pendentemente do interesse imediato que 
poderão ter. 

Mas o que eu acho que constituem incom-
patibilidades são aspectos relacionados com 
a maternidade e a forma como na nossa so-
ciedade se avaliam os desempenhos de mãe. 
Muitas mulheres vêem-se entre a possibilida-
de de seguir uma carreira de investigação, que 
é uma profissão exigente e uma vida familiar 
optando pela última pela razão simples de não 
conseguirem conciliar as duas actividades. A 
“culpa” acompanha muitas vezes as mulheres 
que arriscam serem mães ao mesmo tempo 
que têm actividade de investigação.

ANA ALEXANDRE
FERNANDES
Idade:

56 anos

Área:

Sociologia/Demografia/Saúde

Funções actuais:

Professora Associada com agregação
na Escola Nacional de Saúde Pública
da Universidade Nova de Lisboa

Sentem-se em falta para com os filhos a 
quem não dão toda “a atenção que uma mãe 
deveria dar”. 

Acha que as mulheres têm, hoje em 
dia, as mesmas oportunidades que 
os homens no mundo da investigação 
científica?
Estou convencida que não. Continua a ser 
mais fácil para os homens a dedicação que 
a actividade exige. Entre outros factores, o 
facto de serem as mulheres que têm filhos 
e continuarem a ser fortemente penalizadas, 
familiar e socialmente pelo facto de não se 
dedicarem mais aos filhos. O mesmo não 
acontece com um homem que seja pai.

 E também considero que ao nível de quem 
detém poder, e continuam a ser os homens 
a dominar nas instâncias de poder, persiste 
uma tendência que favorece e privilegia os 
homens face às mulheres.

Tem conhecimento da AMONET – As-
sociação Portuguesa de Mulheres 
Cientistas – criada em Portugal, há 
quase dois anos? Acha importante a 
existência esta Associação em Portu-
gal? Porquê?
Conheço, mas estou mal informada sobre as 
actividades que tem desenvolvido e os ob-
jectivos para que foi criada. Considero que o 
associativismo é importante na medida em 
que colectivamente é mais eficaz a actuação, 
especialmente em domínios relacionados 
com a promoção de direitos como são os 
anti-discriminatórios.

Já alguma vez se sentiu impossibili-
tada de algo na sua profissão por ser 
mulher? 
Já estive em situações em que senti que 
fui preterida por ser mulher. Considero que 
as mulheres precisam demonstrar mais as 
suas capacidades, particularmente em posi-
ções de poder.
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ANA CRISTINA PONTES 
DE BARROS RODRIGUES
Idade:

35 anos

Área:

Engenharia Química e Biológica

Funções actuais:

Docente na Escola Superior Agrária
do Instituto Politécnico de Viana do Castelo

constituir um incentivo para o aumento do nú-
mero de mulheres nas unidades de Investigação 
& Desenvolvimento Tecnológico de organizações 
empresariais. 

Tem conhecimento da AMONET – Asso-
ciação Portuguesa de Mulheres Cientis-
tas – criada em Portugal, há quase dois 
anos? Acha importante a existência des-
ta Associação em Portugal? Porquê?
Tive conhecimento da AMONET há alguns me-
ses atrás, por meio de uma colega de trabalho. 
Acho muito importante a existência de uma As-
sociação deste tipo em Portugal, que tem como 
objectivo principal a eliminação de todas as for-
mas de discriminação e a promoção da igualda-
de de direitos e oportunidades entre mulheres 
e homens, no mundo da Ciência (que abrange 
ciência, engenharia e tecnologia). Esta Associa-
ção promove, ainda, o esclarecimento e o debate 
sobre a situação das mulheres cientistas, para 
além de divulgar os seus direitos e informar 
acerca de oportunidades de emprego, congres-
sos nacionais e internacionais, cursos de for-
mação avançada e outros assuntos de interesse 
nesta área.

Já alguma vez se sentiu impossibilitada 
de algo na sua profissão por ser mu-
lher?
Julgo que nunca me senti impossibilitada de 
algo, ao longo da minha carreira, por ser mulher. 
Contudo, considero que o facto de ser mãe de 
dois meninos, um com quatro anos de idade e 
o mais novo, com apenas dois meses, acaba por 
condicionar, de certa forma, a minha actividade. 

Nesta profissão, é fundamental a participação 
em congressos internacionais para divulgação 
dos resultados da investigação científica desen-
volvida ou, simplesmente, para tomar conhe-
cimento dos mais recentes avanços na nossa 
área de trabalho. Desde que sou mãe, a minha 
participação neste tipo de eventos diminuiu, pois 
estou condicionada ao apoio da família e acabo 
também por relativizar a importância do acon-
tecimento, deslocando-me apenas àqueles em 
que seja expectável a obtenção de algum pro-
veito para o desenvolvimento do meu trabalho e 
para a progressão na carreira científica.

Sérgio Costa - que participou em vários projec-
tos de investigação da Universidade do Minho, no 
domínio da sustentabilidade. 

Quais as compatibilidades e incompatibi-
lidades entre as mulheres e a Ciência?
Considero que a principal incompatibilidade entre 
a mulher e a Ciência (embora a veja mais como 
uma dificuldade e não como algo que não se 
possa conciliar) é a maternidade. Na actividade 
de investigação científica, poderá ser necessário, 
com alguma frequência, permanecer durante 
a noite e o fim-de-semana no laboratório para 
acompanhamento de trabalhos experimentais, 
o que não é fácil conjugar com a vida familiar, 
sobretudo quando se tem filhos menores. Mas 
esta necessidade de cumprir com horas de tra-
balho extraordinárias é comum a muitas outras 
profissões nos dias que correm. O apoio da fa-
mília, em particular, dos avós, torna-se precioso. 
Por outro lado, perante esta situação, a mulher 
aprende a planear melhor o seu trabalho, a ser 
mais objectiva, organizada e metódica; aprende a 
estabelecer prioridades e a dedicar o seu tempo 
àquilo que é realmente importante, não dando 
tanto relevo ao que é acessório. O tempo passa a 
ser valioso e é aproveitado da melhor forma. 

Acha que as mulheres têm, hoje em dia, 
as mesmas oportunidades que os ho-
mens no mundo da investigação cientí-
fica?
Infelizmente, as mulheres ainda não têm, hoje 
em dia, as mesmas oportunidades que os ho-
mens no mundo da investigação científica. De 
um modo geral, pode afirmar-se que, à escala 
mundial, o número de mulheres na investiga-
ção e na carreira científica, sobretudo no mundo 
empresarial, representa uma minoria. Contudo, 
várias medidas têm vindo a ser elaboradas, so-
bretudo ao nível da União Europeia, no sentido de 
tornar a carreira científica atractiva para as mu-
lheres jovens e, assim, fomentar a participação 
das mulheres no mundo da investigação cien-
tífica, não só no meio académico, mas também 
no meio empresarial. Aliás, um relatório sobre 
mulheres e tecnologia apresentado no dia 15 de 
Maio de 2006 em Viena, Áustria, demonstra que 
as empresas com mulheres investigadoras têm 
melhor desempenho económico, o que poderá 
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É fácil ser mulher e cientista?
Não é fácil, mas é possível, desde que haja von-
tade e que se encontrem reunidas determinadas 
condições, uma vez que se trata de uma activi-
dade que exige uma grande dedicação que, por 
vezes, é difícil compatibilizar com a vida familiar. 
Além disso, as oportunidades para desenvolver 
actividade científica remunerada são escas-
sas, sobretudo no meio empresarial. A minha 
actividade científica teve início em 1995, com a 
realização do estágio curricular no âmbito da 
Licenciatura em Engenharia Biológica, que con-
sistiu num trabalho de investigação no Centro de 
Engenharia Biológica da Universidade do Minho. 
O gosto pela investigação científica e a obtenção 
de financiamento por parte da Fundação para a 
Ciência e a Tecnologia, mediante a atribuição de 
Bolsas de Investigação permitiram-me a reali-
zação do Mestrado em Tecnologias Ambientais, 
do Doutoramento em Engenharia Química e 
Biológica, parcialmente realizado na Universi-
dade Técnica de Munique, e dos trabalhos de 
Pós-Doutoramento em Modelação Ambiental, 
que culminaram com a criação de um spin-off 
de base tecnológica, a SIMBIENTE – Engenha-
ria e Gestão Ambiental, Lda, da qual sou sócia 
fundadora, juntamente com um colega - Engo 
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É fácil ser mulher e cientista?
Ser cientista é uma tarefa árdua e exaustiva, 
mas que é perfeitamente conciliável com a 
condição feminina.

Quais as compatibilidades e incom-
patibilidades entre as mulheres e a 
Ciência?
Julgo que as compatibilidades entre um ser 
humano e a ciência não são determinadas 
pelo sexo, mas sim por um conjunto de ca-
racterísticas e interesses pessoais. A única 
situação, a meu ver, em que a vida cientí-
fica se torna complicada para as mulheres 
é a maternidade. Uma vez que a investiga-
ção científica é extremamente competitiva 
e exige muita dedicação e preserverança, a 
maternidade faz com que seja necessário 
manobrar o tempo disponível. Daí que possa 
haver uma  certa incompatibiblidade. Cabe 
a cada mulher definir as suas prioridades e 
tentar conciliar ciência e família da melhor 
forma.
 

Acha que as mulheres têm, hoje em 
dia, as mesmas oportunidades que 
os homens no mundo da investigação 
científica?
Gosto de pensar que sim, mas receio que 
essa não seja a realidade em toda a parte. 
Até à data, não sofri na pele qualquer tipo de 
discriminação por ser mulher.

ANA VIOLETA FONSECA
Idade:

26 anos

Área:

Hematologia: Células estaminais
hematopoiéticas

Funções actuais:

Estudante de doutoramento

Tem conhecimento da AMONET – As-
sociação Portuguesa de Mulheres 
Cientistas – criada em Portugal, há 
quase dois anos? Acha importante a 
existência esta Associação em Portu-
gal? Porquê?
Não tinha conhecimento até me ter sido feita 
a pergunta. Mas após uma breve consulta ao 
site da associação, achei a iniciativa interes-
sante. Penso que é importante para mulhe-
res cientistas discriminadas, na medida em 
que oferece apoio nestes casos (assim me 
pareceu) e é interessante para os cientistas 
em geral por ter um fórum, onde constam 
informações relativas a empregos, conferên-
cias, etc.

Já alguma vez se sentiu impossibili-
tada de algo na sua profissão por ser 
mulher?
Nunca me senti impossibilitada de o que 
quer que fosse por ser mulher.
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É fácil ser mulher e cientista?
Em geral acho que enfrentamos as mesmas 
dificuldades como os homens. Mas ver tam-
bém a minha resposta à terceira pergunta.

Quais as compatibilidades e incom-
patibilidades entre as mulheres e a 
Ciência?
Na minha opinião, há plena compatibilidade. 
Não vejo nenhuma incompatibilidade.

Acha que as mulheres têm, hoje em 
dia, as mesmas oportunidades que 
os homens no mundo da investigação 
científica?
Gostaria de achar que as coisas mudaram 
desde a publicação do artigo “Nepotism 
and sexism in peer-review” (Nature. 1997 
387:341-3) onde os investigadores Christine 
Wennerås e Agnes Wold demonstraram que 
uma mulher teve que publicar 2.5 vezes mais 
(considerando uma combinação de numero 
de artigos e factores de impacto) do que um 

ANNA OLSSON
Idade:

36 anos

Área:

Etologia / Ciências de Animais
de Laboratório

Funções actuais:

Investigadora auxiliar, Chefe do grupo 
Laboratory Animal Science no IBMC 
– Instituto de Biologia Molecular
e Celular, Porto

homem para ser considerada igualmente 
competente pelo Concelho de Investigação 
em Medicina sueco. Mas não sei.

Tem conhecimento da AMONET – As-
sociação Portuguesa de Mulheres 
Cientistas – criada em Portugal, há 
quase dois anos? Acha importante a 
existência esta Associação em Portu-
gal? Porquê?
Conheço mas nunca contactei. Grupos de 
pessoas que partilham características e in-
teresses podem ser importantes como apoio 
moral interno e lobying externo. Não sei se 
género é um bom fundamento para um tal 
grupo.

Já alguma vez se sentiu impossibili-
tada de algo na sua profissão por ser 
mulher?
Nunca. 
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ciência porque esta exige criatividade, trabalho 
árduo e é necessário ser-se crítico/a (não em 
demasia) com o seu próprio trabalho.

O problema está em conciliar, por vezes, a 
vida profissional e familiar (ou pessoal). Não 
é de todo uma incompatibilidade, mas quem 
pretende ter filhos necessitará de uma gran-
de capacidade de gestão do tempo e traba-
lho acrescido... Hoje em dia com a divisão de 
tarefas em casa penso que este problema é 
menor. Pessoalmente, para ser um pessoa 
completa, necessito de realização não só a 
nível profissional, mas também familiar e de 
realizar actividades de lazer nas quais possa 
relaxar e recarregar baterias. O sucesso está 
em fazer um compromisso e ser realista no 
que é possível fazer num só dia. Conheço mui-
to bons exemplos aqui na Monash University 
na Austrália e em Portugal que é possível. 

Acha que as mulheres têm, hoje em 
dia, as mesmas oportunidades que 
os homens no mundo da investigação 
científica?
Pode ser uma visão muito idealista e naif da 
minha parte, mas de uma forma geral penso 
que sim. Por vezes, as mulheres têm que por 
optar pela vida familiar ou vida pessoal em 
detrimento da carreira, ou vice-versa, devido 
a pressões sociais, falta de apoio ou confiança 
que é possível ter uma carreira com sucesso, 
ter uma vida para além da ciência e ser uma 
excelente mãe. A falta de mulheres em cargos 
de chefia não ajuda. Acho que precisamos de 
mais mentoras femininas, mais mulheres a 
falar nos media e a fazer divulgação científica 
para motivar jovens cientistas. 

Infelizmente, existem casos de injustiça. Cabe 

CATARINA GRANDELA
Idade:

28 anos

Área:

Biomedicina (Células estaminais)

Funções actuais:

Aluna de doutoramento

aos órgãos dirigentes tomar medidas para 
garantir a equalidade de género, atrair jovens 
cientistas e incentivar a sua permanência na 
ciência. Essas medidas poderão ser maior fle-
xibilidade no horário de trabalho, maior apoio 
financeiro a projectos e penalização para 
casos de discriminação. Acho que na Euro-
pa esforços estão a ser feitos nesse sentido, 
nomeadamente, com a realização de estudos 
e conferências que têm como objectivo ente-
der e debater temas que se prendem com as 
mulheres na ciência, bem como a criação de 
associações de mulheres cientistas.

Tem conhecimento da AMONET – Asso-
ciação Portuguesa de Mulheres Cientis-
tas – criada em Portugal, há quase dois 
anos? Acha importante a existência 
esta Associação em Portugal? Porquê?
Muito honestamente não tinha conhecimento, 
mas assim que li esta questão fui imediata-
mente pesquisar na Internet sobre a AMONET. 
Acho da maior importância a existência de as-
sociações como esta porque são uma forma 
organizada de dar voz a muitas mulheres e 
zelar pelos seus direitos.
 

Já alguma vez se sentiu impossibilitada 
de algo na sua profissão por ser mu-
lher?
Nunca senti que o facto de ser me mulher 
me impedisse de fazer algo em ciência. Acho 
que os meus colegas me vêem como cien-
tista e não se sou homem ou mulher. Como 
gosto do que faço vou fazer o possível para 
que nunca me sinta discriminada. Caso 
aconteca, participarei o meu caso para que 
algo seja feito e não se repita com outras 
mulheres.

É fácil ser mulher e cientista?
Até agora tem sido fácil ser mulher e cientis-
ta. O facto de ser mulher nunca interferiu com 
o meu percurso profissional nem com as es-
colhas que tenho feito. Estou neste momento 
na Monash University na Austrália a terminar 
o meu doutoramento, ao qual dedico grande 
parte do meu tempo porque não tenho filhos 
nem grandes encargos. O facto do meu namo-
rado ser também cientista facilita em muito 
a minha vida pessoal porque ele tem seme-
lhante estilo de vida: longas horas com expe-
riências, fins-de-semana no laboratório, levar 
trabalho para casa... É um trabalho exigente, 
como qualquer outra profissão desde que seja 
bem desempenhada, mas “quem corre por 
gosto não cansa”... Talvez no futuro se compli-
que um pouco com as responsabilidades que 
a progressão na carreira acarreta, mas vou 
enfrentá-lo como um desafio.

Quais as compatibilidades e incompa-
tibilidades entre as mulheres e a Ciên-
cia?
As mulheres são muito dedicadas, cautelosas 
e podem contribuir com soluções criativas 
bem como diferentes pontos-de-vista. Estas 
características são de extrema importância em 
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CLARA DE ASSIS COELHO 
DE ARAÚJO
Idade:

50 anos

Área:

Licenciada em Enfermagem de Reabi-
litação e Doutorada em Psicologia do 
Trabalho

Funções actuais:

Professora na Escola Superior de En-
fermagem do Instituto Politécnico de 
Viana do Castelo (ESEnf-IPVC), lecciona 
disciplinas aos níveis da Licenciatura e 
Pós-Licenciatura (Metodologias de In-
vestigação, Enfermagem de Reabilitação 
e Saúde no Trabalho). Coordenadora do 
Departamento de Médico-Cirúrgica e Re-
abilitação e Vice-Coordenadora do Curso 
de Licenciatura em Enfermagem

uma actividade de investigação, estejam ou 
não em formação, com ou sem estatuto de 
bolseiro de investigação. As carreiras técni-
cas, de investigação e docente que absorvem 
os trabalhadores científicos, estão actual-
mente muito bloqueadas, impedindo o desen-
volvimento e a crescente evolução da ciência 
no nosso país.

Tem conhecimento da AMONET – Asso-
ciação Portuguesa de Mulheres Cientis-
tas – criada em Portugal, há quase dois 
anos? Acha importante a existência des-
ta Associação em Portugal? Porquê?
Sim conheço, apenas porque li em tempos um 
artigo num semanário sobre a AMONET. Pare-
ce-me importante a existência desta associa-
ção na medida em que pode ser um meio para 
a divulgação e debate da matéria no sentido 
do crescimento, evolução e até transformação 
da realidade, isto é, o desenvolvimento da Ci-
ência na e pelas mulheres.

Já alguma vez se sentiu impossibilitada 
de algo na sua profissão por ser mu-
lher?
Não. De facto, as minhas vivências que não 
são de ordem pessoal mas do social, isto é, 
do que partilho e partilhei sobretudo na ac-
tividade de investigação, prendem-se com 
outro tipo de violentação. O sofrimento, que 
é de mulheres mas também de homens nas 
suas relações com a hierarquia no trabalho, 
isto é, os patrões mas também encarregados 
ou chefes. Um sofrimento moral de não-reco-
nhecimento do que fazem e do que são, a au-
sência de poder real que deveria acompanhar 
as responsabilidades que lhes incumbem e a 
desvalorização que esta condição acarreta e 
que consome o equilíbrio psicológico dos que 
trabalham.

É fácil ser mulher e cientista?
Julgo que é fácil entender as dificuldades 
porque passam, de uma forma geral, as 
mulheres que querem fazer investigação e 
sobretudo aquelas que querem fazer inves-
tigação no exercício da sua actividade pro-
fissional, sem qualquer tipo de dispensa. A 
dimensão do género tem, um peso conside-
rado, em meu entender na questão central, 
que é a produção do conhecimento científico 
pelas mulheres. 

As trajectórias familiares, por vezes, impedem 
a mulher que, por exemplo, também é mãe, de 
investir para além da sua actividade profissio-
nal na investigação, porque as condições de 
vida e de trabalho não são proporcionadoras.

Quais as compatibilidades e incompatibi-
lidades entre as mulheres e a Ciência?
A questão que me parece fundamental ter em 
conta é que não se fazem omoletas sem ovos e 
de facto a política governamental actual é a de 
redução de custos. Ora, como sabemos, esta 
condição põe em causa a produção de traba-
lho científico e, o conhecimento representa 
manifestamente um valor de incremento para 
o desenvolvimento sustentável da socieda-
de moderna. Reconheço que actualmente a 
grande incompatibilidade gerada é, na ver-
dade a politica orçamental que põe em risco 
o desenvolvimento do País, dificultando e im-
possibilitando o desenvolvimento da Ciência.

Acha que as mulheres têm, hoje em 
dia, as mesmas oportunidades que 
os homens no mundo da investigação 
cientifica?
Acho que sim. O que se inverteu, ao longo dos 
anos foi a oportunidade de emprego científico, 
dado que cresceu o número dos que exercem 
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É fácil ser mulher e cientista?
Não. Principalmente quando se é docente e 
mãe de uma criança pequena.

Quais as compatibilidades e incom-
patibilidades entre as mulheres e a 
Ciência?
A ciência não é uma área só de homens. 
Embora a História da Ciência fale mais de 
homens que de mulheres, as mulheres na 
Ciência também existem. Por isso não con-
sidero que existam incompatibilidades entre 
as mulheres e a Ciência. Contudo, se se é 
esposa, mãe, docente e uma mulher de Ci-
ência a vida não é fácil. Quanto a compatibi-
lidades são muitas porque se não considero 
que existam incompatibilidades é porque 
quase tudo é compatível.
 

Acha que as mulheres têm, hoje em 
dia, as mesmas oportunidades que 
os homens no mundo da investigação 
científica?
Espero que sim. Não vi ainda como critério 
de escolha para ser investigador, ser do sexo 
masculino.

CLARA MARTINS
CALDEIRA DA PONTE
E SOUSA
Idade:

28 anos

Área:

Arquitectura Paisagista

Funções actuais:

Assistente Convidada equiparada a 
Assistente do 1º Triénio da Escola Su-
perior Agrária de Elvas pertencente ao 
Instituto Politécnico de Portalegre

 Tem conhecimento da AMONET – As-
sociação Portuguesa de Mulheres 
Cientistas – criada em Portugal, há 
quase dois anos? Acha importante a 
existência esta Associação em Portu-
gal? Porquê?
Não tinha ainda ouvido falar desta associa-
ção. Acho que a sua existência é vantajosa. 
Depois de conhecer o teor deste questioná-
rio fiz uma busca no “Google” e cheguei ao 
“site” desta associação. Encontrei informa-
ções que desconhecia e só por isso já acho 
que vale a pena. Passará a ser uma das mi-
nhas referências informativas.

Já alguma vez se sentiu impossibili-
tada de algo na sua profissão por ser 
mulher?
Não. Por enquanto ainda não senti nenhuma 
descriminação sexual. Espero que no futuro 
não venha a sentir.
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CLÁUDIA REI
Idade:

30 anos

Área:

Economia

Funções actuais:

Estudante de doutoramento

suficiente inglês escrito, para fazerem provas 
de aferição, mas que lhes falta fluência. Vêm 
por isso fazer um doutoramento para apro-
veitar a experiência de viver no estrangeiro 
e aprender inglês. Todas foram aceites em 
universidades Americanas dedicadas à ciên-
cia (muitas universidades há que são meros 
teaching colleges, com admissões muito me-
nos restritas), porque gostam de estudar, são 
inteligentes, tiram excelentes notas, mas não 
se querem dedicar à ciência. Algumas aca-
bam por mudar de ideias, ou por gosto ou por 
necessidade.  

A minha colega Russa, por exemplo, termi-
nou o doutoramento há dois anos e encon-
tra-se a trabalhar numa consultora Ameri-
cana a ganhar cerca de $120,000 por ano, 
mais do que o marido.

Tem conhecimento da AMONET – Asso-
ciação Portuguesa de Mulheres Cientis-
tas – criada em Portugal, há quase dois 
anos? Acha importante a existência esta 
Associação em Portugal? Porquê?
Tenho conhecimento não aprofundado, desco-
nheço o tipo de actividades que realiza e por 
isso a minha opinião tem que ser tida em conta 
nesse sentido.  

Não acho que uma associação deste tipo 
tenha qualquer tipo de impacto na socieda-
de e discordo completamente de iniciativas 
deste género (por exemplo a existência de 
quotas). Penso que associações deste géne-
ro (ou programas do tipo ‘affirmative action’) 
promovem as mulheres (ou as minorias) a 
um estado de “deficiência” para a qual é ne-
cessário um lugar especial num parque de 
estacionamento. Pior que isso, acabam por 
beneficiar as mulheres (ou aqueles elemen-
tos das minorias) que menos precisam de 
ajuda porque já estão inseridos no sistema. 
Há poucas formas menos eficientes de se 
gastarem recursos!

Já alguma vez se sentiu impossibilitada 
de algo na sua profissão por ser mu-
lher?
Não.

certante quando perguntei a uma colega quais 
seriam os seus planos depois de terminar o 
doutoramento (se preferia a academia ou a 
consultoria). Ela respondeu-me que o que que-
ria de facto era ficar em casa e ser sustentada 
pelo marido. Pensei que, a ser assim, poderia 
ter-se casado antes de re-entrar na escola pós-
licenciatura, pois poupava 5 anos (pelo menos) 
de intenso trabalho mental e bastantes arrelias. 
Depois percebi que era uma questão de prefe-
rência que se explicava não só com a vontade 
da pessoa em causa, como também com o seu 
background cultural. Era uma colega Russa. 

Como sabe as mulheres Russas têm uma longa 
história de experiência laboral a par dos seus 
compatriotas homens. Disse-me que para uma 
Russa poder não trabalhar é um sonho! Para 
ela fez sentido entrar para um doutoramento 
nos EUA imediatamente após o terminus da 
sua licenciatura na Rússia, porque (como tan-
tos outros recém licenciados) não sabia bem o 
que queria fazer com uma licenciatura em Eco-
nomia. Sempre gostou de estudar, sempre foi 
curiosa por novas questões e problemas, pelo 
que dedicar mais cinco anos da sua vida a estu-
dar não era um sacrifício. No entanto, também 
não o fazia com o objectivo de um dia ser cien-
tista ou professora. Não sei se a minha colega 
se equipara à média das mulheres Russas, mas 
o que quis ilustrar é que acima de tudo é uma 
questão de vontade.  

Tenho também várias colegas Indianas que 
vieram fazer mestrados ou doutoramentos nos 
EUA para conhecerem um país diferente, e ten-
cionam regressar à Índia, não para trabalharem 
na ciência ou academia (muitas regressarão 
certamente para esses fins, mas estou a falar-
lhe de alguns casos que conheço), mas para te-
rem um maior conjunto de conhecimentos que 
as beneficiará no “mercado” de casamentos ar-
ranjados que é prática comum naquele país.  

Mais um exemplo é o das Chinesas que vêm 
aprender inglês para os EUA. Atenção, que não 
estou a falar de mulheres que vêm aprender 
uma língua estrangeira num país estrangeiro e 
para isso se inscrevem numa escola de línguas. 

Estou a falar de pessoas que se candidataram 
a programas de doutoramento e que sabem 

É fácil ser mulher e cientista?
Como em qualquer outra profissão, a facilida-
de depende da habilidade (inata) e da vontade 
(criada). Penso que o facto de ser investigadora 
não se incompatibiliza com a condição de ser 
mulher. A habilidade e a vontade afectam a in-
vestigação, mas essas são características inde-
pendentes de género.

Quais as compatibilidades e incompatibi-
lidades entre as mulheres e a Ciência?
Pela resposta anterior, certamente compreen-
de que não acho que esta pergunta tenha sen-
tido de ser. As compatibilidades e incompatibi-
lidades entre as mulheres e qualquer ocupação 
(não só a ciência) são endógenas, feitas por 
cada um dos indivíduos que se dedica a qual-
quer ocupação.

Acha que as mulheres têm, hoje em 
dia, as mesmas oportunidades que os 
homens no mundo da investigação cien-
tífica?
Acho que têm as mesmas oportunidades, o que 
poderão não ter é a mesma vontade.  

Conto-lhe uma história. Foi para mim descon-
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Nos EUA há bastantes fundações que fi-
nanciam projectos científicos de mulheres, 
como é o caso da GWIS (Graduate Women 
in Science)- da qual sou membro – e a pró-
pria National Science Foundation, conta por 
exemplo com os NSF-AWM Travel Grants 
(que financia viagens a mulheres para par-
ticipar em congressos científicos).

Tem conhecimento da AMONET – As-
sociação Portuguesa de Mulheres 
Cientistas – criada em Portugal, há 
quase dois anos? Acha importante a 
existência esta Associação em Portu-
gal? Porquê?
Tenho conhecimiento da existencia da AMO-
NET, embora ainda nao seja membro. 

Sem dúvida nenhuma que é importante que 
em Portugal haja uma associação empenha-
da em contribuir para o apoio da mulher na 
nossa profissão. É bem sabido que na Euro-
pa as mulheres são bem mais descrimina-
das não só nos salários, mas também nas 
oportunidades de emprego. 

Portugal tem um sistema (em quase todos 
os sectores da sociedade) altamente corpo-
rativista e até egoísta, favorecendo genero-
samente uns e criando obstáculos a outros. 
A ciência é um grande exemplo disso - o que 
me entristece bastante - visto que a abertu-
ra, igualdade de oportunidades para ambos 
os sexos e o próprio “networking” seriam 
uma lufada de ar fresco no país e também 
renová-lo-iam.

A AMONET é pois um passo firme neste 
compromisso de mudança que todos deve-
mos ter.

Já alguma vez se sentiu impossibilitada 
de algo na sua profissão por ser mu-
lher?
Por sorte só durante a minha gravidez, 
ao ficar impossibilitada de participar num 
projecto que envolvia saídas de campo no 
Amazonas, mas descriminação face ao sexo 
oposto não.

É fácil ser mulher e cientista?
Não é muito fácil. Não porque alguma vez 
me tivesse sentido descriminada por ser 
mulher, mas na nossa profissão torna-se 
difícil conciliar a vida pessoal com o traba-
lho. É impossivel não trazer trabalho para 
casa ao fim do dia, a exigência por estarmos 
a par das ultimas publicações e técnicas é 
enorme. Nós as mulheres temos outros 
papéis a desempenhar: ser mães, esposas, 
investigadoras, nada deve falhar. De certa 
maneira a pressão que nos é imposta (e a 
que também nos impomos) acaba às vezes 
por ser esgotante e reflecte-se na nossa 
produtividade.

Quais as compatibilidades e incom-
patibilidades entre as mulheres e a 
Ciência?
Considero compatibilidades o seguinte:

1- A investigação dá-nos oportunidade de 
criar uma pergunta e desenvolver um mé-
todo adequado para conseguir a melhor 
resposta. Quando o processo termina e a 
análise dos resultados foi interessante sen-

FILIPA GODOY VITORINO
Idade:

26 anos

Área:

Ecologia Microbiana e Filogenética
Molecular

Funções actuais:

Estudante de Doutoramento
(Ph.D. Candidate – aprovei exame
e defendi proposta de tese)

te-se uma enorme satisfação, como se fosse 
o “dar à luz” a uma ideia, uma teoria, ou um 
simples argumento. 

A ciência ajuda portanto a explorar a criati-
vidade – que eu acho ser bem intrinseca na 
mulher.

2- As mulheres têm talvez mais paixão e 
entrega naquilo que fazem e a sua perse-
verança é um atributo essencial ao êxito na 
ciência.

3- As mulheres são mais práticas e metó-
dicas – tendem a resolver as situações en-
genhosamente o que é ideal na busca de 
conhecimiento científico. 

Incompatibilidades:

1- O canalizar energias para as nossas ou-
tras facetas (de mães, esposas, etc.) por 
vezes dificulta o nosso desempenho e dispo-
nibilidade. 

2- É também mais fácil para um homem tra-
balhar de noite num laboratório antes de um 
“deadline”, sendo que as mulheres casadas 
e com filhos gerem o tempo de acordo com 
os horários dos filhos e concentram-se em 
produzir nos “intervalos” que a maternidade 
deixa.

Mas o mais estimulante é sentir que apesar 
de termos de ser mais organizadas, gerir o 
nosso tempo até ao segundo e termos que 
cuidar dos filhos e da casa, conseguimos al-
cançar os nossos objectivos com muita per-
severança!

Acha que as mulheres têm, hoje em 
dia, as mesmas oportunidades que 
os homens no mundo da investigação 
científica?
Acho que não. Os homens continuam a ser 
mais privilegiados. De qualquer maneira há 
uma consciência colectiva de que as mulhe-
res por terem mais facetas com que lidar e 
por isso dificuldades acrescidas, necessitam 
de mais apoio. Por isso já começam a haver 
associações que promovem o apoio às mu-
lheres tanto profissionais como estudantes. 
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dificeis da minha vida foi deixar o meu filho 
com 6 semanas nas maos de “estranhos” 
para poder ir trabalhar.

Acha que as mulheres têm, hoje em 
dia, as mesmas oportunidades que 
os homens no mundo da investigação 
científica?
Penso que sim mais que nunca muitas mu-
lheres  sao reconhecidas e respeitadas pela 
qualidade da ciencia que fazem. Claro que 
ha muita menos mulheres do que homens a 
prosseguir carreiras em ciencia por isso ain-
da somos uma minoria

Tem conhecimento da AMONET – Asso-
ciação Portuguesa de Mulheres Cientis-
tas – criada em Portugal, há quase dois 
anos? Acha importante a existência 
esta Associação em Portugal? Porquê?
Nao nao tenho conhecimento. Nao sei os ob-
jectivos da associacao mas penso que e im-
portante mudar a mentalidade das pessoas 
para nao fazerem discriminacao.  Ha ainda 
pessoas em Portugal ( e outros paises) que 
pensam que os homens sao superiores em 
inteligencia e raciocinio e comportam-se 
dessa maneira quando estao a avaliar estu-
dantes ou empregados etc.   

Já alguma vez se sentiu impossibilitada 
de algo na sua profissão por ser mu-
lher?
Nao nunca. Talvez por causa da educacao 
que tive nunca pensei que ser mulher seria 
um impedimento para o que quer que fosse, 
e sempre vivi a vida nessa filosofia , e a vida 
sempre se proporcionou dessa maneira. 

GRAÇA ALMEIDA-PORADA
Idade:

45 anos

Área:

Medicina, Biologia de Células
Estaminais, Terapia Celular,
Transplante de celulas estaminais  

Funções actuais:

Professora Associada, Directora
do Programa de Biotecnologia

É fácil ser mulher e cientista?
Embora se saiba estatisticamente que, luga-
res de topo e “Tenure positions” em muitas 
Universidades dos Estados Unidos tem mais 
homens que mulheres, eu pessoalmente 
penso que as facilidades e dificuldades sao 
semelhantes para ambos

Quais as compatibilidades e incompa-
tibilidades entre as mulheres e a Ciên-
cia?
Penso que a maior dificuldade, e nao pro-
priamente incompatibilidade, e ser mae e 
prosseguir uma carreira em ciencia. Ser 
cientista acaba por ser um trabalho para 24h 
principalmente se se quiser ter um labora-
torio capaz de competir com outros gran-
des laboratorios. E dificil vir-se para casa e 
desligar todos os problemas que ainda estao 
por resolver e poder concentrar nas neces-
sidades dos filhos. Brincar, ajudar com tra-
balhos de casa leva-los as aulas de desporto 
e musica ou outra coisa qualquer depois da 
escola etc. 

E claro fazer manter a casa funcional , limpa 
e com comida na mesa... Ate termos  o meu 
filho durante a semana eu e o meu marido 
nunca jantamos. Depois do meu filho nascer 
tivemos que nos habituar a ter refeicoes de-
centes e a horas...comprar comida... e a ter 
que ajustar o nosso horario com os horarios 
das escola e outras actividades.

Isto e mais evidente em sociedades como 
as Americanas e para pessoas que nao tem 
apoio familiar. Por exemplo a licenca de par-
to nos Estados Unidos, ou nao existe tem que 
se usar as semanas de ferias ou sao 6 se-
manas. Acho que foi um dos periodos mais 
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INÊS SUSANA PIRES
C. DA CONCEIÇÃO
Idade:

27 anos

Área:

Genética Evolutiva

Funções actuais:

Estudante de doutoramento

É fácil ser mulher e cientista?
Sim, mas depende da noção de cientista e da 
importância que uma pessoa dá à vida pro-
fissional e pessoal.

Quais as compatibilidades e incom-
patibilidades entre as mulheres e a 
Ciência?
A vantagem é a flexibilidade de horários e a 
possibilidade de fazer uma parte do trabalho 
em casa, o que permite estar e disfrutar de 
quem mais amas. A pequena desvantagem 
que encontrei foi o facto de ter tido que inter-
romper durante uns meses a investigação, 
por licença de parto. Mas isso é algo inevi-
tável...e, afinal de contas, é a nossa função 
principal nesta vida.

Acha que as mulheres têm, hoje em 
dia, as mesmas oportunidades que 
os homens no mundo da investigação 
científica?
É capaz de ser menos complicado do que 
noutros campos. No meu grupo há três che-
fes: duas mulheres e um homem, sendo o 

principal uma mulher. Na minha curta ex-
periência na ciência ainda não vivi nenhum 
contratempo nem discriminação por ser 
mulher. Só o facto de os meus colegas não 
me deixarem ir jogar à bola com eles...

Tem conhecimento da AMONET – As-
sociação Portuguesa de Mulheres 
Cientistas – criada em Portugal, há 
quase dois anos? Acha importante a 
existência esta Associação em Portu-
gal? Porquê?
Não tinha conhecimento. Não me parece que 
seja algo assim tão importante. Não gosto 
de dividir o mundo em homens e mulheres. 
Somos diferentes, e isso é preciso assumir. 
Mas concordo que devia haver igualdade de 
oportunidades para os dois sexos.

Já alguma vez se sentiu impossibili-
tada de algo na sua profissão por ser 
mulher?
Não.
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substituir mutuamente. Mas a minha experiência 
permite-me afirmar que, nos primeiros anos de 
vida das crianças, a mãe é quem dedica mais do 
seu tempo aos filhos. Independentemente da im-
portância do pai no crescimento saudável dos fi-
lhos, a mãe tem, nos primeiros anos das crianças, 
um papel vital. E que não deve ser descurado.

A minha principal dificuldade foi, até hoje, ser capaz 
de conciliar as exigências da vida profissional com as 
exigências familiares. Mas, se é verdade que conciliar 
filhos e ciência pode por um lado limitar o desempe-
nho profissional de uma mulher, também é verdade 
que a necessidade de conciliar coisas tão diferentes 
leva a que as mulheres desenvolvam a sua capacida-
de de optimização do tempo. E isto é bom quer em 
termos pessoais, quer em termos profissionais.
 

Acha que as mulheres têm, hoje em dia, 
as mesmas oportunidades que os homens 
no mundo da investigação científica?
Falando por mim, se eu não tivesse sido mãe tão 
cedo, acho que teria tido exactamente as mesmas 
oportunidades que os meus colegas (homens). O ser 
mãe de alguma maneira me limitou um pouco. Não 
posso pura e simplesmente decidir que vou passar 6 
meses noutra universidade. Ou concorrer a um car-
go de investigadora noutra universidade sem pensar 
no que isso iria impor às minhas filhas/família. 

Mas, tirando o meu caso particular, penso que, se 
uma mulher for competente e profissional (pes-
soalmente conheço alguns casos assim), pode 
chegar tão longe ou mais ainda do que os ho-
mens. Curiosamente, apesar de trabalhar num 
departamento onde a maioria dos investigadores 
estatisticamente deveriam ser homens, o nosso 
grupo de investigação conta actualmente com 2 
homens e 4 mulheres... acho que isto quer dizer 
alguma coisa quanto à capacidade que as mulhe-
res têm de se afirmar no mundo científico, desde 
que sejam profissionalmente competentes...
 

Tem conhecimento da AMONET – Asso-
ciação Portuguesa de Mulheres Cientis-
tas – criada em Portugal, há quase dois 
anos? Acha importante a existência esta 
Associação em Portugal? Porquê?
Não tinha conhecimento desta associação.
 

Já alguma vez se sentiu impossibilitada 
de algo na sua profissão por ser mulher?
Felizmente não.

JOANA CATARINA
MADALENO
Idade:

32 anos

Área:

Nanotecnologia (nanotubos de carbono)

Funções actuais:

investigadora pós-doc, Nanotechno-
logy Research Division, Departamento 
de Engenharia Mecânica da Universi-
dade de Aveiro

É fácil ser mulher e cientista?
Nunca senti nenhum tipo de dificuldade acres-
cida por ser mulher. Quando acabei o 12.o ano, 
entrei em Engenharia Electrónica e de Telecomu-
nicações, na Universidade de Aveiro. Em 2006 ini-
ciei o meu Doutoramento em Propriedades Eléc-
tricas de Filmes de Diamante, no Departamento 
de Física da Universidade de Aveiro. Terminei-o 
em Setembro do ano passado, e neste momento 
sou Investigadora Pós-Doc no na Nanotechnolo-
gy Research Division, no Departamento de Enge-
nharia Mecânica da mesma Universidade.

Em nenhuma altura deste percurso senti algum 
tipo de dificuldade ou discriminação por ser mu-
lher. Mas o mesmo não posso dizer da minha 
condição de mãe. Se é verdade que nunca senti 
discriminação por parte das pessoas com quem 
trabalho, a verdade é que não tem sido fácil con-
ciliar estes 2 mundos diferentes.

A minha primeira filha nasceu quando eu ainda 
estava a tirar a Licenciatura. Quando comecei o 
Doutoramento, a mais nova já tinha 3 anos. Ou 
seja, não sei o que é trabalhar sem ter já uma 
família constituída. 

Sempre tive de conciliar o trabalho de pesquisa, com 
todos os problemas associados (principalmente a 
nível experimental), com as necessidades de 2 crian-
ças. Isto inclui ir buscá-las ao infantário a horas de-
centes, apoiá-las em casa quando é necessário, ficar 
em casa quando elas estão doentes. 

Inclui noites mal dormidas, prazos que é neces-
sário cumprir. Felizmente tive (e tenho) um gran-
de apoio quer por parte do meu marido, quer por 
parte dos meus sogros/pais. Sem esta ajuda eu 
não teria sido capaz de concluir o doutoramento.

Olhando à minha volta, direi que a minha princi-
pal “limitação” não é o facto de ser mulher, mas o 
facto de ter uma família a meu cargo. Comparan-
do a minha disponibilidade profissional com a dos 
meus colegas que não têm filhos (sejam homens 
ou mulheres), de certo modo estou um pouco li-
mitada. Não posso ficar a trabalhar até tarde sem 
ter previamente combinado com o meu marido, 
para ele ficar com as nossas filhas. 

O que faz com que eu esteja também sujeita aos seus 
próprios compromissos profissionais. Mas penso 
também que o facto de ter sido mãe tão cedo me obri-
gou a ser capaz de conciliar várias coisas ao mesmo 
tempo, e a optimizar ao máximo o meu tempo.
 

Quais as compatibilidades e incompatibi-
lidades entre as mulheres e a Ciência?
Penso que estas incompatibilidades são as mes-
mas quer uma mulher trabalhe em ciência quer 
trabalhe noutra área profissional qualquer, que 
exija disponibilidade temporal e/ou intelectual. E 
a incompatibilidade (se é que posso usar esta pa-
lavra, penso que é demasiado forte) é o ser mãe.

Ter filhos é uma opção. Mas esta escolha deve 
ser feita de forma consciente. Os filhos absor-
vem-nos completamente, emocional e temporal-
mente. E o criá-los, o educá-los e o vê-los cres-
cer não deve ser deixado a cargo dos avós ou dos 
infantários. Eles ajudam, sim, e tornam possível 
que uma mulher (e homem) seja capaz de conci-
liar a vida familiar com a vida profissional. 

Mas não devem nunca tomar o lugar dos pais. 
Nem da mãe. Pai e mãe são pessoas diferentes, 
com papéis inerentemente diferentes no cres-
cimento e formação dos seus filhos. São ambos 
necessários e complementares. Não se podem 
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sempre agarrar, pelas razões já discutidas aci-
ma. A mulher ainda é, em geral, quem mais 
se sente dividida entre uma vida profissional e 
a família, e isso tem consequências por vezes 
complicadas... Há que alterar a forma como 
pensamos e interagimos, na família e fora dela, 
e aí, para alem de mudar mentalidades, o que já 
vai sendo uma realidade, é preciso que as infra-
estruturas sejam adequadas, não só para apoiar 
a família de forma eficiente mas também para 
permitir que o tempo não seja sempre o eterno 
inimigo! A frustração que advém deste conflito 
constante é muito desgastante, e isso reflecte-
se de forma por vezes dramática na vida pessoal 
e na vida profissional. 

Tem conhecimento da AMONET – As-
sociação Portuguesa de Mulheres 
Cientistas – criada em Portugal, há 
quase dois anos? Acha importante a 
existência desta Associação em Portu-
gal? Porquê?
Conheço, embora de forma superficial. Todas 
as iniciativas têm a sua importância, e podem 
ter uma função relevante naqueles objectivos 
que se propõem prosseguir, Embora a rele-
vância para o conjunto da sociedade pode ser 
outra realidade bem diferente. Neste caso não 
posso comentar pois não conheço o suficien-
te os objectivos desta associação e como os 
concretizam.

Já alguma vez se sentiu impossibilitada 
de algo na sua profissão por ser mu-
lher?
Muitas vezes, as escolhas são quase diárias...
mas isso creio que é provavelmente o caso tam-
bém para muitos homens... 

LEONOR CANCELA
Idade:

50 anos

Área:

Genética molecular

Funções actuais:

Professora catedrática e coordenadora
de grupo de investigação

É fácil ser mulher e cientista?
Não é fácil para ninguém fazer investigação de 
qualidade e coordenar isso com uma vida aca-
démica plena, onde as actividades de docência, 
pedagógicas e administrativas ocupam já uma 
boa parte da nossa disponibilidade. Ser mulher 
e mãe é mais uma pedra na engrenagem....

Quais as compatibilidades e incompa-
tibilidades entre as mulheres e a Ciên-
cia? 
Parece-me que a pergunta não tem a ver com ser 
mulher mas sim com ter uma família ou não... 
hoje em dia em qualquer actividade profissional o 
envolvimento pessoal é cada vez maior, porque as 
solicitações são cada vez mais e mais exigentes, 
a vida é muito mais rápida, condicionada também 
pela quantidade cada vez maior de informação 
disponível, o que nos torna cada vez mais exigen-
tes na procura e na resposta! Tudo tem que ter 
uma resposta mais rápida, mais completa, ter 
em conta toda a informação disponível, etc.... E 
tudo isso não se compadece do factor tempo, que 
não se alterou, pois um dia continua a ter 24 ho-
ras....e nesse dia temos agora que arranjar espa-
ço para cada vez mais solicitações! Não é válido 
só para a ciência, é verdade em cada passo do 
nosso dia a dia, as crianças e os jovens também 
se ressentem! Na nossa corrida atrás do tempo 
acabaremos infalivelmente por perder se não nos 
conseguirmos adaptar a este novo ritmo de vida... 
e isso não é nada fácil!

Acha que as mulheres têm, hoje em 
dia, as mesmas oportunidades que 
os homens no mundo da investigação 
científica?
Acho que sim, mas talvez não as consigamos 

CADERNO ESPECIALPERFIL



57.Março 2007 | Munduswww.cienciapt.net/mundus

LINA COSTA ROLDÃO
Idade:

32 anos

Área:

Ciências Médico-Veterinárias

Funções actuais:

Professora assistente na ESAE

Tem conhecimento da AMONET – As-
sociação Portuguesa de Mulheres 
Cientistas – criada em Portugal, há 
quase dois anos? Acha importante a 
existência esta Associação em Portu-
gal? Porquê?
Não, desconhecia até hoje. Claro que sim nem 
que seja para não nos sentirmos únicas e, por 
vezes sozinhas!! E principalmente se a sua 
existência permitir melhorar o que é hoje em 
dia a investigação em Portugal, para as mu-
lheres.

Já alguma vez se sentiu impossibili-
tada de algo na sua profissão por ser 
mulher?
Sim, várias vezes. Pelo simples facto de ser 
mais fácil aceitar-se um médico veterinário do 
que uma médica veterinária, principalmente 
quando falamos de trabalho de campo.

De qualquer forma penso que as coisas estão 
a mudar, e o que verifico é que se uma mulher 
for uma boa profissional, entra em qq campo 
de trabalho. Basta um pouco de insistência, 
até porque a mentalidade da sociedade em 
que vivemos, somos nós que a mudamos!

É fácil ser mulher e cientista?
Nada fácil, mas quem mais sofre são mesmo 
os filhos e a família.

Quais as compatibilidades e incom-
patibilidades entre as mulheres e a 
Ciência?
Compatibilidades: a dedicação que as mulhe-
res têm a tudo aquilo a que se dedicam faz 
delas excelentes cientistas!

Incompatibilidades: o dia só tem 24 H e nós 
precisávamos de 72!

Acha que as mulheres têm, hoje em 
dia, as mesmas oportunidades que 
os homens no mundo da investigação 
científica?
Em termos profissionais sim claro, em termos 
pessoais torna-se muito complicado substituir 
uma mãe ou uma mulher em casa!

Em Portugal, pelo menos na  minha área pro-
fissional as oportunidades são poucas e por 
esse motivo iniciei o meu trabalho em Espa-
nha, mais concretamente em Córdoba.
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por homens  não senti problemas, continu-
am a respeitar os conhecimentos que tenho 
vindo a adquirir.

Considero que existem duas situações dis-
tintas:
- As tarefas/preocupações domésticas/fa-
miliares que precisam ser bem partilhadas, 
pois ainda há muitos pais que têm habituado 
mal os filhos (homens ou mulheres). Todos 
têm que ser responsabilizados para respei-
tarem os outros em quaisquer situações e 
muitas vezes essa aprendizagem familiar 
reflecte-se no futuro desenvolvimento pro-
fissional. Alguns dos aspectos que podem 
minorar preocupações familiares seriam: 
cresces, infantários, lares e empresas de au-
xílio domésticos a que se pudesse recorrer 
facilmente e/ou pontualmente, quando uma 
criança ou um idoso fica doente de repente 
e a investigação não pode parar. Sendo que 
tudo isto é mais fácil nos grandes centros 
urbanos. 

- Profissionalmente é preciso que a mulher 
assuma que é uma profissional com os mes-
mos direitos e deveres que os outros. Nunca 
pode partir com a ideia de que os homens 
têm a vida mais facilitada ou que por ser 
mulher tem regalias. O acesso a carreiras 
ou lugares devia ser sempre feito por com-
petências provadas. Há riscos que é preciso 
assumir em muitas decisões e para isso era 
importante que as regras de evolução das 
carreiras fossem bem definidas, de forma 
que, cada um pudesse ir fazendo a sua au-
toavaliação e lutar pelos seus objectivos de 
uma forma planeada. Na actual conjuntura 
sócio/económica isto é um pouco utópico, 
mas a verdade é que se não existir seguran-
ça tudo se torna ainda mais difícil.

LUDOVINA RODRIGUES 
GALEGO
Idade:

47 anos

Área:

Física/Tecnologia Alimentar 

Funções actuais:

Professora (equiparada)

É fácil ser mulher e cientista? 
Não

Quais as compatibilidades e incom-
patibilidades entre as mulheres e a 
Ciência?
 A investigação por vezes não pode parar e as 
outras tarefas e responsabilidades da mu-
lher também não, por isso, algumas vezes, 
são incompatíveis.

Acha que as mulheres têm, hoje em 
dia, as mesmas oportunidades que 
os homens no mundo da investigação 
científica?
Teoricamente sim, mas quando os filhos fi-
cam doentes são em geral elas que têm que 
ficar, o mesmo se passa se for outro familiar 
próximo, ai começam as diferenças.

Tem conhecimento da AMONET – As-
sociação Portuguesa de Mulheres 
Cientistas – criada em Portugal, há 
quase dois anos? - Acha importante a 
existência esta Associação em Portu-
gal? – Porquê?
Não tinha conhecimentos. Importante é se 
efectivamente criar mecanismos que aju-
dem a ultrapassar algumas das dificuldades 
que as mulheres têm.

Já alguma vez se sentiu impossibili-
tada de algo na sua profissão por ser 
mulher? 
Alguns aspectos talvez nem tenha tentado, 
mas na área de investigação que comecei 
(aguardentes), claramente mais praticada 
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LUISA MOTA VIEIRA
Idade:

45 anos

Área:

Genética Humana

Funções actuais:

 Investigadora principal e responsável pela 
Unidade de Genética e Patologia Molecu-
lares do Hospital do Divino Espírito Santo, 
em Ponta Delgada (São Miguel, Açores)

rém, parece-me que, ainda hoje, a mulher tem 
de ultrapassar mais obstáculos (o caminho é 
mais longo) para desempenhar certas fun-
ções, por exemplo, constituir e liderar equipas 
científicas. Felizmente, que esta realidade está 
a mudar, evoluindo se para uma maior igual-
dade de oportunidades entre mulheres e ho-
mens. Cada vez mais, os critérios de selecção 
são baseados na evidência de competências 
científicas, técnicas e humanas, no percurso, 
e no trabalho realizado por cada um.

Tem conhecimento da AMONET – As-
sociação Portuguesa de Mulheres 
Cientistas – criada em Portugal, há 
quase dois anos? Acha importante a 
existência esta Associação em Portu-
gal? Porquê? 
Tenho de confessar que desconhecia esta 
associação. No entanto, valorizo toda a ini-
ciativa, toda a associação, que promova a 
realização e divulgação da boa ciência, e 
dos seus profissionais, seja ela realizada por 
mulheres ou por homens.

Já alguma vez se sentiu impossibili-
tada de algo na sua profissão por ser 
mulher?
Não.

É fácil ser mulher e cientista? 
Hoje em dia, a profissão de cientista, de in-
vestigador, é muito exigente, pois ela está 
intimamente ligada à excelência, à produção 
de conhecimento validado pelos nossos pa-
res. Por isso, quero crer que esta exigência 
é, ou deveria ser, igual para a mulher e para 
o homem.

Quais as compatibilidades e incom-
patibilidades entre as mulheres e a 
Ciência? 
Teoricamente, não deveriam existir incompa-
tibilidades. Mas, compreendo que a realidade 
não é bem assim, sobretudo no período de 
maternidade. Por isso, sou da opinião que a 
mulher jovem deveria ser mais ajudada, mais 
apoiada, para ter filhos na altura devida. 

Acha que as mulheres têm, hoje em 
dia, as mesmas oportunidades que 
os homens no mundo da investigação 
científica? 
Sim, sobretudo no inicio da sua formação 
científica. Direi até que, actualmente, se ve-
rifica uma feminização das áreas científicas e 
tecnológicas, ou seja, cada vez mais mulheres 
interessam-se e bem por estas áreas. O gosto 
e a motivação pela ciência não têm sexo. Po-
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MADALENA
CRUZ-FERREIRA
Idade:

54 anos

Área:

Linguística (linguagem infantil, prosódia, 
multilingualismo) 

Funções actuais:

Senior Lecturer, National University
of Singapore, Singapura
http://profile.nus.edu.sg/fass/ellmcf/

É fácil ser mulher e cientista?
É o que sou, mulher e cientista. Não sei dizer 
se é mais ou menos fácil ser homem e cien-
tista, ou mulher e não-cientista. 

Quais as compatibilidades e incom-
patibilidades entre as mulheres e a 
Ciência?
A ciência tem a ver com um modo de apre-
ender o que desperta a curiosidade humana, 
não com o sexo das pessoas.

Acha que as mulheres têm, hoje em 
dia, as mesmas oportunidades que 
os homens no mundo da investigação 
científica?
Depende do país e da sua abertura intelec-
tual. Em países onde homens e mulheres 
têm tradicionalmente ou legalmente esta-
tutos sociais diferentes é de esperar que as 
oportunidades que lhes estão disponíveis, 
em qualquer actividade, sejam também di-
ferentes.

Tem conhecimento da AMONET – As-
sociação Portuguesa de Mulheres 
Cientistas – criada em Portugal, há 
quase dois anos? Acha importante a 
existência esta Associação em Portu-
gal? Porquê?
Conheço a AMONET por via electrónica. Para 
mim, é um dos cabos de ligação com o que 
se passa no meu país em termos de investi-
gação científica.

Já alguma vez se sentiu impossibil-
itada de algo na sua profissão por ser 
mulher?
Não. Sempre senti que as minhas oportuni-
dades profissionais se decidiram por mérito, 
ou falta dele. 
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MANUELA MARQUES 
PEREIRA
Idade:

36 anos

Área:

Bioquímica

Funções actuais:

Investigadoras Auxiliar Laboratorio
Associado ITQB/IGC/IBET

Acha que as mulheres têm, hoje em 
dia, as mesmas oportunidades que 
os homens no mundo da investigação 
científica?
Do ponto de vista científico e profissional acho 
que sim. Do ponto de vista social acho que ain-
da não. Só um exemplo uma mulher pode sair 
“cedo” do trabalho porque tem filhos, no caso 
de um homem isto já não é bem visto. Assim 
a maior parte do trabalho familiar cabe à mu-
lher. 

Uma situação que à partida parece apoiar mais 
as mulheres está indirectamente a desfavore-
ce-las. Acho que as mentalidade estão a mu-
dar, mas ainda há muito a fazer. Isto é o mais 
dicifil, pois alterar mentalidades leva séculos.

Tem conhecimento da AMONET – Asso-
ciação Portuguesa de Mulheres Cientis-
tas – criada em Portugal, há quase dois 
anos? Acha importante a existência 
esta Associação em Portugal? Porquê?
Não conheço.

Já alguma vez se sentiu impossibilitada 
de algo na sua profissão por ser mu-
lher?
Não.

É fácil ser mulher e cientista?
É tão fácil ou tão dificil como ser mulher e 
exercer qualquer profissão que exija uma gran-
de (para não dizer total) dedicação. Nunca me 
senti descriminada pelo facto de ser mulher e 
querer fazer ciencia. As dificuldades são mais 
do ponto de vista pessoal, em que pelo facto de 
ser mãe tenho de organizar uma familia e tenho 
uma profissão que exije grande conhecimento 
e consequentemente grande estudo e tempo 
de dedicação. Ou seja tenho dois mundos que 
reivindicam dedicação quase exclusiva para 
cada um. No entanto não me julgo única, acho 
que nesta esta situação estão quase todas as 
mulheres mães que levam a sua profissão com 
seriedade. Não é nada fácil conciliar os dois 
mundos, mas é o que muitas e muitas mulhe-
res hoje em dia fazem. Acho também por mais 
dificil que isto seja é esta situação que permite 
a muitas de nós criarem bases de sustentação 
que nos permitem lidar com as situações me-
nos positivas de ambos os mundos.

Quais as compatibilidades e incompa-
tibilidades entre as mulheres e a Ciên-
cia?
Penso que não há incompatibidades entre as 
mulheres e a Ciência. Tal como referi na per-
gunta anterior as compatibilidades e imcom-
patitbilidade entre as mulheres, mais propria-
mentes as aquelas que são mães e a Ciência 
serão muito semelhantes às de outras mulhe-
res nas mesmas situações e que exercem pro-
fissões de grande dedicação.
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MÁRCIA OLIVEIRA
Idade:

28 anos

Área:

Economia

Funções actuais:

Assistente de 2.o Triénio a Escola
Superior Agrária de Elvas

Tem conhecimento da AMONET – As-
sociação Portuguesa de Mulheres 
Cientistas – criada em Portugal, há 
quase dois anos? Acha importante a 
existência esta Associação em Portu-
gal? Porquê?
Tenho conhecimento e acho que a AMONET 
tem um papel muito importante na tentati-
va eliminação de possíveis formas de dis-
criminação e na promoção da igualdade de 
direitos e oportunidades entre mulheres e 
homens na ciência.

Já alguma vez se sentiu impossibil-
itada de algo na sua profissão por ser 
mulher?
Felizmente, ainda não.

Pode acrescentar o que considerar 
pertinente.
Cada vez mais há uma maior inserção das 
mulheres na produção científica, que pre-
cisa ser estimulada. Abrir espaço para as 
jovens mostrando que elas podem fazer 
parte do campo científico é uma tarefa de 
todos nós.

A mulher deve ter consciência de que o 
mundo mudou e acreditar que pode actuar 
na sociedade em todos os campos.

É fácil ser mulher e cientista?
Não é de todo fácil. Esta é uma profissão 
muito absorvente, tornando muito difícil 
conciliar o papel de cientista, dona de casa 
e mãe. No entanto, sei que as mulheres são 
capazes de corresponder a todas essas res-
ponsabilidades.

Quais as compatibilidades e incom-
patibilidades entre as mulheres e a 
Ciência?
Não acredito que existam incompatibilida-
des entre as mulheres e a ciência. Na minha 
opinião, o facto de as mulheres serem cui-
dadosas, metódicas e organizadas tornam a 
cabeça feminina perfeita para a ciência.

Acha que as mulheres têm, hoje em 
dia, as mesmas oportunidades que 
os homens no mundo da investigação 
científica?
A ciência sempre foi vista como um campo 
representado só por homens. Apesar disso, 
as mulheres souberam conquistar o seu es-
paço e reverter essa ideia. 

No nosso país, por exemplo, a paridade ho-
mem-mulher no mundo científico já foi al-
cançada. Na minha opinião, actualmente a 
questão da participação da mulher na ciên-
cia não deve ser encarada como uma luta de 
géneros
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consequente reorganização familiar no estran-
geiro não é uma tarefa trivial, especialmente se 
estes já estiverem a frequentar a escola, embo-
ra também não seja impossível. Acabei por ini-
ciar um grupo, estabelecer alguns contactos e 
colaborações a nível internacional, e agora são 
os estudantes que se deslocam a esses grupo 
com vista à aprendizagem dessas novas tecno-
logias, e no regresso ao laboratório as ensinam 
aos restantes elementos.

Tem conhecimento da AMONET – Asso-
ciação Portuguesa de Mulheres Cientis-
tas – criada em Portugal, há quase dois 
anos? - Acha importante a existência esta 
Associação em Portugal? – Porquê?
Conheço a AMONET e algumas das suas as-
sociadas. A Associação tem como objectivos 
a promoção da igualdade de direitos e opor-
tunidades entre homens e mulheres. Penso 
que pode ser um instrumento importante na 
sensibilização do contributo relevante das 
mulheres cientistas em Portugal.

Já alguma vez se sentiu impossibilitada 
de algo na sua profissão por ser mu-
lher?
Não.

Pode acrescentar o que considerar 
pertinente.
Fiz o meu doutoramento no Instituto de Tec-
nologia Química e Biológica (ITQB-UNL), onde 
presentemente sou investigadora auxiliar no 
âmbito do Laboratório Associado ITQB/IBET/
IGC e responsável por um grupo de 5 estudan-
tes que se dedica à caracterização estrutural 
de proteínas membranares. Por vezes temos 
projectos de colaboração com a indústria far-
macêutica, exercendo aqui uma investigação 
muito mais aplicada a questões concretas na 
área da biomedicina. A tarefa de liderar um 
grupo implica um acréscimo de responsabili-
dade e trabalho, mas ao mesmo tempo a grati-
ficação de ver um grupo a “nascer” numa área 
nova. Confesso que nem sempre é fácil conci-
liar o trabalho com a familia, mas vale a pena e 
vou conseguindo gerir as duas, vivendo um dia 
de cada vez e com a ajuda do meu marido.

MARGARIDA ARCHER 
FRANCO FRAZÃO
Idade:

38 anos

Área:

Ciências Biológicas

Funções actuais:

Investigadora Auxiliar ITQB-UNL

de acumular as funções de investigação com 
a gestão da casa e família, têm uma maior 
necessidade de organização aliada à capaci-
dade de trabalhar com vários assuntos em 
paralelo. Só assim nos é possível compatibi-
lizar o trabalho com a nossa família, embora 
esta questão também se coloque ao nível de 
qualquer outra profissão. 

A Ciência evolui rapidamente, implicando uma 
constante actualização dos conhecimentos. 
Por vezes estamos em competição com outros 
grupos que trabalham em assuntos semelhan-
tes, pelo que a pressão para conseguir “ganhar 
a corrida” é grande, o que obriga a um esforço 
adicional da nossa parte para levar a bom ter-
mo e com a maior brevidade possível o nosso 
trabalho de investigação. Temos momentos 
de travessia no deserto, em que o trabalho é 
muito, mas os resultados são poucos, assim 
como temos uns momentos fantásticos em 
que conseguimos fazer uma descoberta muito 
interessante e por vezes inesperada, como foi o 
caso da 1a estrutura de um complexo membra-
nar resolvida no nosso grupo, e cujo trabalho 
desenvolvido por 4 cientistas mulheres e por-
tuguesas foi recentemente publicado na con-
ceituada revista EMBO Journal! 

Acha que as mulheres têm, hoje em 
dia, as mesmas oportunidades que 
os homens no mundo da investigação 
científica?
Segundo as estatísticas existe em Portugal 
uma grande percentagem de mulheres a tra-
balhar em Ciência quando comparado com 
outros países da Europa, embora a sua repre-
sentatividade vá diminuindo à medida que se 
chega aos lugares mais de topo. Penso que 
esta questão estará relacionada com um even-
tual abrandamento na velocidade de trabalho 
em detrimento do tempo dedicado à família.

Eu já fui confrontada com esta situação em que 
me foi pedido para iniciar trabalho numa área 
algo diferente daquela em que tinha realizado 
o meu doutoramento. Uma estadia de cerca de 
1 ou 2 anos num grupo com peritos internacio-
nais dessa área, certamente facilitaria a trans-
ferência de know-how para Portugal. No en-
tanto a deslocação de marido e 4 filhos com a 

É fácil ser mulher e cientista?
Penso que o facto de se optar por um trabalho 
em investigação tem mais a ver com o gos-
to e perfil de uma pessoa, e não tanto com o 
seu sexo. Características como a curiosidade, 
a persistência, o gosto pela aprendizagem 
contínua, o desejo de descobrir o ainda desco-
nhecido são factores importantes na escolha 
desta profissão. Por vezes o “bichinho” da in-
vestigação torna-se irresistivel...

Para mim, o facto de ter não um horário rígi-
do constitui uma mais-valia. Esta flexibilidade 
permite-me por vezes ajustar o meu horário 
laboral à vida familiar. Se necessário posso 
sair mais cedo, ir buscar os meus filhos à es-
cola e acompanhá-los nas suas actividades, 
mesmo que isso implique por vezes trabalhar 
à noite, depois das crianças já estarem deita-
das. No entanto, por ser um trabalho muito 
absorvente e que nunca está concluído, torna-
se também bastante exigente.

Quais as compatibilidades e incom-
patibilidades entre as mulheres e a 
Ciência?
Penso que em geral as mulheres por terem 
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MARGARIDA ISABEL
C. MARQUES COELHO
Idade:

29 anos

Área:

Licenciatura e Doutoramento em En-
genharia do Ambiente pelo Instituto 
Superior Técnico, em 2000 e 2005, res-
pectivamente. A Tese de Doutoramento 
consistiu no desenvolvimento de uma 
metodologia de avaliação e modelação 
dos impactes ambientais do tráfego em 
corredores lineares de acesso a gran-
des áreas urbanas, em particular na 
análise energética e ambiental decor-
rente da presença de interrupções de 
tráfego (como semáforos, rotundas e 
portagens), que originam situações de 
fila. Esta investigação decorreu em par-
ceria entre o Instituto Superior Técnico 
e o Institute for Transportation Research 
and Education (ITRE), da North Carolina 
State University (NCSU), nos Estados 
Unidos da América. Os interesses de 
investigação incidem nos transportes 
e na modelação ambiental (nomeada-
mente na modelação do tráfego e das 
emissões de poluentes), combustíveis 
alternativos e à nanotecnologia com 
aplicações energéticas e ambientais 
(nomeadamente no que se refere ao ar-
mazenamento de hidrogénio)

Funções actuais:

Professora Auxiliar Convidada e Inves-
tigadora de Pós-Doutoramento no De-
partamento de Engenharia Mecânica 
da Universidade de Aveiro

É fácil ser mulher e cientista?
Sim, até ao momento não tenho sentido difi-
culdade em conciliar as duas vertentes (pes-
soal e profissional), muito embora a inves-
tigação exija um grande “amor à camisola”, 
uma entrega pessoal muito grande, muitas 
vezes sem horários fixos e com “deadlines” 
para cumprir. Creio que no caso de se ter fi-
lhos torna-se mais complicado conciliar as 
exigências de uma carreira de investigação 
científica de topo com o papel de mãe. 

Quais as compatibilidades e incompa-
tibilidades entre as mulheres e a Ciên-
cia?
É interessante verificar que as mulheres 
estão cada vez mais presentes nas Univer-
sidades e cada vez mais optam por fazer 
investigação avançada (nomeadamente dou-
toramentos), mas após essa fase “desapa-
recem” em termos de carreira. Creio que é 
sobretudo depois do doutoramento - em que 
se entra verdadeiramente na carreira univer-
sitária / investigação, em que é preciso en-
contrar financiamentos e fazer publicações, 
tarefas que exigem grande disponibilidade de 
tempo, e que coincide com a idade de se ter 
filhos - que há uma maior probabilidade das 
mulheres “abandonarem” a actividade de in-
vestigação, situação que ficará a dever-se à 
difícil conciliação entre o papel de investiga-
dora e o de mãe. Este duplo papel desempe-
nhado pela mulher investigadora, acaba por 
se reflectir na sua progressão, fazendo com 
que nos momentos decisivos possam ser pe-
nalizadas por não terem podido dedicar-se 
“por inteiro” à investigação. 

Daí que, em geral se verifique que as mu-
lheres tenham uma progressão na carreira 
mais demorada e, globalmente, ocupem ca-
tegorias de carreira abaixo das dos homens 

– por exemplo, as mulheres são minoritárias 
entre os professores catedráticos. 

Acha que as mulheres têm, hoje em 
dia, as mesmas oportunidades que 
os homens no mundo da investigação 
científica?
As mesmas oportunidades, acho que sim. O 
que poderão é não ter as mesmas condições 
(por exemplo, devido à difícil conciliação 
entre o papel de investigadora e o de mãe, 
como mencionei na resposta anterior) para 
“agarrar” essas oportunidades.

Tem conhecimento da AMONET – Asso-
ciação Portuguesa de Mulheres Cientis-
tas – criada em Portugal, há quase dois 
anos? - Acha importante a existência esta 
Associação em Portugal? – Porquê?
Sim, tenho conhecimento. Acho importante 
esta iniciativa, pois dá maior visibilidade à 
actividade científica realizada por mulheres. 

Actualmente verificam-se cada vez mais ini-
ciativas com este objectivo; as Medalhas de 
Honra L’Oréal para as Mulheres na Ciência 
são um exemplo.

Já alguma vez se sentiu impossibilitada 
de algo na sua profissão por ser mu-
lher?
Não. O meu percurso académico tem sido 
bastante interessante, pois tenho trabalhado 
mais em áreas com “maior representação 
masculina” (transportes, energia e enge-
nharia mecânica), tanto no Instituto Superior 
Técnico, onde me formei, como na Univer-
sidade de Aveiro, onde trabalho neste mo-
mento. Sempre convivi bem com os meus 
colegas do sexo oposto.

CADERNO ESPECIALPERFIL
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ANA MARGARIDA
DO AMARAL CARDOSO
DOS SANTOS
Idade:

32 anos

Área:

Bioquimica e biomateriais

Funções actuais:

Doutoranda

depressa na direcçao certa. Seja em que 
campo da cienciafor, os encantos e desen-
cantos serao comuns à maioria das mulhe-
res cientistas. Acredito que a experiencia e 
conhecimentos de umas sirva para alentar 
e encorajar outras.

Já alguma vez se sentiu impossibili-
tada de algo na sua profissão por ser 
mulher?
Por enquanto não, mas sei que um dia 
poderá acontecer. Todos os dias ouvimos 
relatos de mulheres que foram “ menos 
classificadas” numa entrevista de traba-
lho quando comparadas com os os outros 
candidatos homens. Se um dia me aconte-
cer vou, concerteza ficar bastante zangada. 
Embora não aceite, percebo que quem con-
trata tenha algumas reservas (infundadas, 
quanto a mim).

Pode acrescentar o que considerar 
pertinente.
Dizem os homens e a biologia que nós mu-
lheres somos complicadas, inconstantes, 
inconformadas e que o famoso sexto sen-
tido nos torna mais rigorosas, perpicazes 
e imaginativas. Somos capazes de decidir 
e pensar em milhoes de coisas ao mesmo 
tempo. Inventamos, resolvemos, estrapu-
lamos, observamos, avaliamos e julgamos 
en fracções de segundos. Estamos sempre 
em mutação e queremos sempre mais.

Longe de ser feminista ou fundamentalista, 
dou graças por ter nascido mulher e com 
todos esses defeitos tão necessários à vida 
cientifica que qualquer homem gostaria de 
ter. 

Gosto de ser cientista, orgulho-me de ser 
mulher ! E o que digo a todas a mulheres 
que se querem dedicar àinvestigação é que 
o balanço entre a profissão e a vida pessoal, 
ainda que difícil, é possível. Há que aplicar 
a inerente faceta de mulher e de cientista 
na resolução desse problema.

a questão: a vida pessoal depende e influencia 
a profissional e vice-versa.

E para quem se dedica à ciencia uma nao 
existe sem a outra. Se somos obrigadas 
abandonar uma delas, seremos, inevitavel-
mente, incompletas em todos os aspectos 
das nossas vidas. Ha quem consiga encon-
tar o equilíbrio. Poucas, muitíssimo poucas 
devo dizer, mas é possível.

Acha que as mulheres têm, hoje em 
dia, as mesmas oportunidades que 
os homens no mundo da investiga-
ção científica?
Estamos longe do mundo cor-de rosa da 
igualdade para todos. A partir do momen-
to em que nos aproximamos de uma cer-
ta idade torna-se mais difícil que para os 
homens. O facto de sermos casadas e/ou 
termos filhos reduz a nossa mobilidade, o 
que nao vejo acontecer tão frequentemen-
te entre os investigadores homens. O facto 
de nos aproximarmos das “idades críticas” 
para a maternidade, torna-nos menos in-
teressantes em termos de contratos de 
trabalho, pois não teremos a mesma dispo-
nibilidade que um homem e adivinham-se 
meses de licença de parto, amamentação, 
possibilidade de trabalho a meio tempo, 
etc. Coisas pouco interessantes a quem 
está a contratar um novo investigador que 
se espera que se dedique de corpo e alma.

Tem conhecimento da AMONET – As-
sociação Portuguesa de Mulheres 
Cientistas – criada em Portugal, há 
quase dois anos? Acha importante a 
existência esta Associação em Por-
tugal? Porquê?
Sim conheço (vou iniciar o meu processo de 
candidatura a membro).

É importante existir este tipo de associa-
ções principalmente pela partilha de co-
nhecimento. Afinal, estando todas “no mes-
mo barco” talvez consigamos remar mais 

É fácil ser mulher e cientista?
Foi o que eu escolhi fazer na vida e sinto-me 
feliz por ter tido a oportunidade de o fazer. 
Não é facil ser-se cientista, sejamos ho-
mem ou mulher. Obriga a muitas decisões 
difíceis, a redefinir prioridades e a uma vida 
de sacrifícios. Para uma mulher, devido aos 
factores biológicos será, talvez, um pouco 
mais àrdua a tarefa.

Quais as compatibilidades e incom-
patibilidades entre as mulheres e a 
Ciência?
Não existe qualquer incompatibiliadde entre 
as mulheres e a ciencia. Vivem de mãos da-
das. As incompatibilidades surgem entre as 
mulheres e a carreira científica. Ás mulheres 
cientistas são exigidas opções por vezes desu-
manas entre o ter uma família e uma carrei-
ra. Isso agrava-se quando as circunstâncias 
obrigam a emigrar e a adiar sucessivamento 
os projectos pessoais em deterimento dos 
projectos profissionais. E é bem verdade que 
o relógio biológico feminino não pára, o que 
leva muitas vezes à amputação da vida profis-
sional e da vida pessoal. Não há como tornear 
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Maria CarMinda SilveStre
Idade:

54 anos

Área:

linguística aplicada

Funções actuais:

Coordenadora do departamento de Ci-
ências da linguagem, escola Superior 
de tecnologia e Gestão de leiria; inves-
tigadora do Centro CeaUl/FCt

sas, as instituições, são estruturas organizacionais 
hierarquizadas. É neste domínio que verificamos 
ainda uma grande distância a percorrer para al-
cançarmos uma ordem social equitativa. 

O trabalho de investigação desenvolvido em empre-
sas da região centro (lisboa, leiria e torres vedras) 
entre 2000 e 2003 mostrou-me que mais de dois 
terços das posições de chefia da amostra eram 
ocupadas por homens, apesar de, por exemplo, os 
níveis de escolaridade das mulheres ser manifes-
tamente superiores. dos resultados evidencio que 
o trabalho a desenvolver prende-se sobretudo com 
as mudanças de atitudes em relação às represen-
tações estereotipadas do género. a partir da análise 
de práticas discursivas de mulheres e de homens 
no exercício do poder em situações de liderança 
de reuniões em contextos empresariais, carac-
terizadas por modelos de gestão democráticos e 
por emergentes teorias relacionais, conclui que os 
estereótipos associados ao género e a colagem da 
representação de liderança a estereótipos mascu-
linos são factores determinantes na manutenção 
das assimetrias do género. de salientar que estes 
resultados verificam-se não apenas na sociedade 
portuguesa (Silvestre 2004), mas outros estudos 
mostram que a realidade não é diferente em es-
panha (Martin rojo 2005), em inglaterra (Mullany 
2003), na nova Zelândia (Holmes 2005), na Áustria 
(Wodak 1997), para circunscrever as minhas re-
ferências apenas à investigação desenvolvida na 
área de linguística aplicada. Se quisermos referir 
o universo académico, também aqui temos estudos 
que provam esta assimetria do género em órgãos 
de chefia. refiram-se os estudos realizados na Su-
écia (Gunnarsson 1997) ou nos eUa (Conefrey 1997), 
para enunciar apenas alguns. 

também o nosso quotidiano traz à evidência práti-
cas de manutenção de uma sociedade androcên-
trica, pelo recurso a estratégias discriminatórias 
de exclusão ou de silenciamento que se encaixam 
num espectro que vão das mais grosseiras às 
mais dissimuladas e opacas.

Pelo exposto, e para responder à questão colocada, 
penso que uma mulher que afirme nunca ter sentido 
essa discriminação, de forma mais ou menos visível, 
ou vive num microcosmo ideal ou só a distracção o 
pode justificar.  Contudo, sabemos que qualquer que 
seja a resposta, esta é sempre o resultado das lentes 
que usamos para filtrar a realidade; portanto, é uma 
atitude manifestamente política.  

Acha que as mulheres têm, hoje em dia, 
as mesmas oportunidades que os homens 
no mundo da investigação científica?
nos dias de hoje, a investigação científica é um 
domínio de homens e de mulheres. as oportuni-
dades na investigação são iguais. e só pode ser as-
sim. numa sociedade do conhecimento o enfoque 
dos centros de investigação vai para os resultados, 
para a exigência da qualidade e da quantidade, não 
se evidenciando quem são os actores desse pro-
cesso ou os agentes de tal produção. Contudo, não 
se pretende com isto significar que as pessoas não 
interessam. Pelo contrário, a este nível, cada ins-
tituição é única. dependendo, aliás, do contributo 
individual o almejado referencial  de qualidade. 

Os recursos humanos são o elemento catalisador 
para a construção de uma cultura científica de qua-
lidade, cuja natureza relacional é propiciadora de 
uma permanente construção e reconstrução do ob-
jecto científico, na qual objecto e sujeito se fundem, 
onde a razão e a emoção são ingredientes funda-
mentais na identificação com esses universos. 

 
Tem conhecimento da AMONET – Asso-
ciação Portuguesa de Mulheres Cientistas 
– criada em Portugal, há quase dois anos? 
Acha importante a existência esta Asso-
ciação em Portugal? Porquê?
recebi a informação aquando da sua criação. Sou 
uma das visitantes do sítio, embora não conheça a 
associação de perto.

Considero a existência da associação importante, 
pois é uma forma de dar visibilidade ao trabalho 
(das mulheres) que a História silenciou e, por outro 
lado, de contribuir para a criação de dinâmicas de 
mudança social.

Já alguma vez se sentiu impossibilitada de 
algo na sua profissão por ser mulher?
O facto de 2007 ser o ano europeu da igualdade de 
Oportunidades para todos significa que esta ques-
tão está na agenda política por alguma razão.

 a crescente produção legal que visa minorar as 
desigualdades entre homens e mulheres a nível 
profissional tem tido os seus impactos, verifi-
cando-se nos últimos trinta anos uma crescente 
feminização da população activa na sociedade 
portuguesa. no entanto, sabemos que as empre-

É fácil ser mulher e cientista?
É tão fácil, ou tão difícil, ser mulher e cientista como 
ser mulher e gestora, médica ou operária. de fac-
to, as dificuldades que se colocam às mulheres 
nos diferentes desempenhos na esfera do público 
prendem-se com a sobrecarga a que estas estão 
tradicionalmente relegadas no domínio do privado. 
embora se verifique alguma mudança respeitante à 
partilha de tarefas domésticas nas novas gerações, 
à mulher ainda é exigido um esforço adicional no 
domínio do privado. repare-se na forma como estas 
questões são frequentemente verbalizadas “o meu 
namorado/companheiro/marido ajuda-me bastante 
em casa”. O termo “ajuda” implica uma interioriza-
ção de que esse papel pertence à mulher. enquanto 
não se verificar uma paridade na esfera do privado, a 
mulher continuará a ser sobrecarregada. Continuo a 
pensar que as dificuldades têm origem fundamen-
talmente nas ideias e não são tanto de natureza 
material, ou seja, a forma de ultrapassarmos estas 
dificuldades prende-se com mudanças de atitudes e 
consequentemente de comportamentos.

Quais as compatibilidades e incompatibili-
dades entre as mulheres e a Ciência?
não há qualquer tipo de incompatibilidade.



67.Março 2007 | Munduswww.cienciapt.net/mundus

Tem conhecimento da AMONET – Asso-
ciação Portuguesa de Mulheres Cientis-
tas – criada em Portugal, há quase dois 
anos? Acha importante a existência 
esta Associação em Portugal? Porquê?
Não. Será importante dependendo dos ob-
jectivos e funções para que foi criada.

Já alguma vez se sentiu impossibilitada 
de algo na sua profissão por ser mu-
lher?
Na minha profissão como investigadora não! 
Como mulher no mundo do trabalho sim e 
de forma acentuada. Existe um machismo 
nas mentalidades quer de homens quer de 
mulheres em Portugal. Antes de ser pro-
fessora trabalhei em controlo de qualidade 
numa multinacional e fui, claramente, pre-
judicada por ter sido mãe! Mais do que por 
ser mulher!

MARIA DA GRAÇA TELES 
DE SOUSA PACHECO
DE CARVALHO RIBEIRO
Idade:

41 anos

Área:

Ciências Agrárias – Tecnologia
agro-alimentar

Funções actuais:

Assistente de 2.o triénio
É fácil ser mulher e cientista?
Nem sempre.

Quais as compatibilidades e incompa-
tibilidades entre as mulheres e a Ciên-
cia?
Compatibilidades: As características intrín-
secas a qualquer mulher, por exemplo: a 
sua sensibilidade, perspicácia, persistência, 
capacidade de trabalho, etc.

Incompatibilidades: As “obrigações” de 
qualquer mulher, acentuadas quando tam-
bém é mãe !! Além de mulher!. Refiro-me 
a obrigações, algumas delas impostas pela 
nossa sociedade. Felizmente as mentali-
dades estão a mudar! Penso, sem certe-
zas, que as novas gerações encaram estas 
questões de forma mais pragmática e prá-
tica.

Acha que as mulheres têm, hoje em 
dia, as mesmas oportunidades que 
os homens no mundo da investigação 
científica?
Penso que sim.

CADERNO ESPECIALPERFIL
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MARIA DO CARMO GOMES
Idade:

32 anos

Área:

Sociologia

Funções actuais:

Investigadora do CIES-ISCTE

A compatibilidade entre as mulheres e a ciência, 
pelo menos na área da investigação em ciências 
sociais, manifesta-se exactamente através do 
crescente número de mulheres investigadoras 
que têm vindo a integrar os cursos do ensino 
superior e posteriormente, as unidades de I&D.

Há, claro, alguns aspectos sociológicos que têm a 
ver com as desigualdades resistentes entre mu-
lheres e homens na sociedade portuguesa e que 
se aplicam de modo transversal às diversas áreas 
de actividade, mas o que é certo é que o contexto 
de trabalho científico é promotor da equidade de 
género, baseando-se em princípios de igualdade 
de oportunidades e não discriminação.

Acha que as mulheres têm, hoje em 
dia, as mesmas oportunidades que os 
homens no mundo da investigação cien-
tífica?
Penso que sim. E isso é mostrado pelos núme-
ros, como disse atrás. As carreiras e as opor-
tunidades na investigação científica pelo menos 
nos países mais avançados não se caracterizam 
por critérios de discriminação sexual. 

Pelo contrário, o que se assiste nesta área de 
trabalho, passa por outros critérios como a ex-
celência, a criatividade, o rigor, a capacidade de 
liderança de equipas e de gestão operacional, 
os quais não são atributos únicos de homens ou 
mulheres.

Talvez nos cargos de direcção institucional haja 
algum caminho a percorrer, mas isso não é 
um tópico particular da investigação, mas sim, 
da sociedade portuguesa de um modo mais ou 
menos generalizado

Tem conhecimento da AMONET? Acha 
importante a existência desta associa-
ção em Portugal? Porquê?
Não conhecia, mas fui consultar o seu sítio na 
Internet para saber do que se tratava. Penso 
que os movimentos associativos são sempre 
importantes quaisquer que sejam as suas áreas 
de actuação. Isso revela que as pessoas estão 
preocupadas em afirmar os seus direitos e de-
veres, e promover aquilo que habitualmente se 
designa como exercícios de cidadania. Só por 

É fácil ser mulher e cientista?
Ser mulher e cientista é compatibilizar duas 
grandes exigências das sociedades actuais. Por 
um lado, ser-se mulher nas sociedades moder-
nas assume contornos de exigência e complexi-
dade, nomeadamente na sobreposição de ques-
tões da vida familiar e da vida profissional. 

Por outro, ser cientista é uma das profissões 
mais exigentes em termos de disponibilidade 
intelectual, física e emocional. Combinar e con-
ciliar estas duas facetas nem sempre é tarefa 
fácil na vida do dia-a-dia.

Quais as incompatibilidades entre as 
mulheres e a Ciência?
Julgo que não existem incompatibilidades 
específicas entre as mulheres e a ciência, 
o que acontece nesta área surge também 
noutras, e provavelmente, em algumas de-
las, até de forma mais grave. Há até alguns 
benefícios na área científica no que se trata 
de conciliação entre vida familiar e vida pro-
fissional. A flexibilidade que caracteriza esta 
actividade permite margens de autonomia e 
liberdade que outras actividades profissio-
nais, áreas de trabalho ou funções desem-
penhadas não o permitem.

isso no contexto da sociedade portuguesa já é 
muito importante a existência da AMONET. 

Quanto aos seus objectivos – que se pautam pelo 
combate à discriminação sexual e pela promoção 
da igualdade de oportunidades entre mulheres e 
homens no campo científico – se existem áreas 
científicas, margens de actuação, ou dinâmicas 
organizacionais em que é necessário melhorar, 
claro que me solidarizo com a causa. Mas pre-
cisamos de ter em conta que no contexto da so-
ciedade portuguesa, a ciência é uma área onde 
as diferenças de género não se colocam de modo 
tão preocupante como noutras.

Já alguma vez se sentiu impossibilitada 
de algo na sua profissão por ser mulher?
Nunca senti nenhum impedimento pelo facto de 
ser mulher! Os constrangimentos associados à 
minha condição de mãe e da sua compatibiliza-
ção com a disponibilidade para uma actividade 
profissional intensa são os mesmos (ou talvez 
menores) do que os que existem noutras áreas 
de actividade, como já tive oportunidade de re-
ferir. Isso passou por um esforço de organização 
da minha vida pessoal e profissional de modo di-
ferente. Tive de ser capaz de organizar melhor o 
meu tempo, resolver mais tarefas em espaços de 
tempo menores, coordenar e articular melhor o 
trabalho com outros elementos das equipas com 
outras indisponibilidades... mas é possível!

Principalmente é possível se homens e mulhe-
res tiverem uma perspectiva de partilha efectiva 
das responsabilidades e tarefas domésticas e 
familiares. E no meu caso isso acontece!

É também indispensável a existência de redes for-
mais e informais para a guarda das crianças em 
Portugal... e aí tenho a ‘sorte’ de ter uma mãe da 
Europa do Sul que se transforma em super-avó 
quando necessário... mas admito que outras pes-
soas sem este tipo de apoios ou redes tenham a 
vida pessoal e profissional muito mais complicada!

O problema muitas vezes não é sermos mulheres, 
mas sim, os homens portugueses serem como 
são e pensarem e actuarem com base em pres-
supostos muito desiguais ... e as infraestruturas 
de apoio social não existirem.... É isso que tem de 
ser alterado (em todas as áreas profissionais).
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MARGARIDA COLLARES 
PEREIRA
Idade:

51 anos

Área:

Microbiologia Médica

Funções actuais:

Directora da Unidade de Leptospirose e 
Borreliose de Lyme do Instituto de Higiene 
e Medicina Tropical da Universidade Nova 
de Lisboa

Tem conhecimento da AMONET – As-
sociação Portuguesa de Mulheres 
Cientistas – criada em Portugal, há 
quase dois anos? - Acha importante a 
existência esta Associação em Portu-
gal? – Porquê?

Sim, tenho conhecimento mas, até ao mo-
mento, ainda não me apercebi da sua mais 
valia.

Já alguma vez se sentiu impossibili-
tada de algo na sua profissão por ser 
mulher?
Felizmente, nunca senti essa impossibilida-
de na minha profissão. 

Reconheço que o mérito assenta no facto de 
ter sempre feito o que tinha planeado, por 
saber assegurada a estabilidade emocional 
e física do meu agregado familiar, graças ao 
apoio incondicional do meu marido nesse 
sentido.   

Pode acrescentar o que considerar 
pertinente.
Termino dizendo que a questão da “igualda-
de de direitos” das mulheres deve ser defen-
dida sempre que estas, por opção, decidam 
estar disponíveis para o cumprimento das 
suas funções profissionais, relegando para 
segundo plano a sua vida familiar. Nessas 
circunstâncias, não há razão para serem 
afastadas, pois não se trata de falta de com-
petência!!! 

É fácil ser mulher e cientista?
Sim, é fácil, quando se trabalha no que se 
gosta e com bons resultados, tanto em ter-
mos profissionais (i.e., com reconhecimento 
científico) como familiares (i.e., sem pertur-
bar a harmonia do agregado).  

Quais as compatibilidades e incom-
patibilidades entre as mulheres e a 
Ciência?
No meu entender, se existe competência, 
as incompatibilidades entre as mulheres  e 
a ciência, apenas decorrem da inevitável 
condição feminina que obriga a algumas 
“ausências” por licença de parto ou acompa-
nhamento dos filhos. No entanto, tenho por 
princípio e por experiência, que as mulhe-
res conseguem ultrapassar essa limitação 
“laboral”, desenvolvendo mecanismos de 
compensação que minimizam a referida au-
sência, com a mais valia de serem mais ma-
duras e empenhadas que muitos homens.    

Acha que as mulheres têm, hoje em 
dia, as mesmas oportunidades que 
os homens no mundo da investigação 
científica?
No mundo da investigação científica, acho 
que as mulheres não têm as mesmas opor-
tunidades que os homens, sempre que está 
em causa o cumprimento de prazos e/ou 
funções, que acarretam dificuldades e cus-
tos financeiros acrescidos, se não puderem 
ser cumpridos em tempo útil face a uma ma-
ternidade provável.
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que é uma associação importante que pode 
ter um papel determinante como forum para 
discussão, propondo medidas para procura 
de equilíbrio entre géneros após a análise 
de muitas questões que estão subjacentes 
à desigualdade de tratamento das mulheres 
numa sociedade que é regida por padrões 
masculinos.

Já alguma vez se sentiu impossibili-
tada de algo na sua profissão por ser 
mulher?
Já me senti impossibilitada de concretizar 
muitas coisas a nível profissional por não ter 
poder suficiente para as levar por diante, e 
como o poder ainda é dos homens, então tal-
vez isso tenha acontecido por ser mulher. 

Outras questões:
A mais acentuada diferença de tratamento 
em termos de género de que tive experiência 
não foi em Portugal. Ao chegar à universi-
dade em Londres onde fiz o doutoramento, 
o meu supervisor mandou retirar todos os 
cartazes de mulheres semi-nuas que os co-
legas tinham em exposição para que eu não 
ficasse chocada, pois era a primeira e úni-
ca mulher no laboratório. Alguns anos mais 
tarde, quando trabalhava numa empresa far-
macêutica em Inglaterra, tinha, no cargo que 
ocupava, direito a frequentar um restaurante 
da empresa; logo no primeiro dia houve re-
clamações devido à minha presença por ser 
mulher e passei a frequentar a cantina dos 
operários. 

MARIA JOÃO VIDAL 
DE OLIVEIRA BAPTISTA
MARCELO CURTO
Idade:

56 anos

Área:

Química

Funções actuais:

Investigadora coordenadora do Instituto 
Nacional de Engenharia Tecnologia e 
inovação

É fácil ser mulher e cientista?
É uma questão secundária, tão difícil como 
ser homem e cientista, num país em que 
ser-se cientista é uma coisa que se associa 
a gente vista como um tanto estranha e um 
bocado inútil. 

Quais as compatibilidades e incom-
patibilidades entre as mulheres e a 
Ciência?
Não há qualquer incompatibilidade entre 
as mulheres e a Ciência. Pode é haver difi-
culdades de acomodação do que é o papel 
tradicionalmente atribuído à mulher com o 
exercício de uma actividade profissional ab-
sorvente e exigente, em Ciência ou noutro 
campo qualquer.  Pode depender da postu-
ra do companheiro/marido, que pode ajudar 
ou dificultar esse desempenho profissional, 
mas depende acima de tudo da atitude da 
própria mulher. 

Acha que as mulheres têm, hoje em 
dia, as mesmas oportunidades que 
os homens no mundo da investigação 
científica?
Acho que a nível de oportunidades, há uma 
diferenciação que privilegia os homens tanto 
mais quanto maior for a quota de poder as-
sociada ao exercício de um dado cargo.

Tem conhecimento da AMONET?....
Sou sócia fundadora e actualmente desem-
penho funções no seu Conselho Fiscal. Acho 
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MARIA JOÃO
GOMES-SOLECKI
Idade:

39 anos

Área:

Ciências Biomédicas / Microbiologia
e Imunologia

Funções actuais:

Professor Assistente (New York Medical 
College) e Vice-Presidente para a Inves-
tigacao e Desenvolvimento (Biopepti-
des, Corp.)

nos um com sucesso. Bom, as mulheres 
em geral, são melhores a gerirem vários 
assuntos ao mesmo tempo, ou seja, são 
melhores a fazer “multi-tasking”. Isto tam-
bém e uma consequência das centenas de 
anos em que as mulheres teem manejado 
a lida do lar, tratar de varias crianças de 
idades diferentes, cozinhar e em muitos 
casos ajudar na horta. Outra vez, foram 
“skills” aprendidos ao longo de centenas de 
anos que moldaram o nosso cérebro para 
organizar e gerir varias problemas ao mes-
mo tempo. Com isto não quero dizer que 
homens não sejam capazes de fazer mul-
ti-taking eficientemente, mas numa mulher 
isto acontece mais naturalmente.

Incompatibilidades: as mulheres são muito 
mais territoriais que homens de modo que 
um laboratório cheio de senhoras tem que 
ser muito bem gerido. Outra incompatibi-
lidade será se uma mulher tiver uma vida 
familiar muito pesada sem qualquer ajuda.

Acha que as mulheres têm, hoje em 
dia, as mesmas oportunidades que 
os homens no mundo da investigação 
científica?
Acho que sim, sobretudo em Portugal. Nou-
tros países europeus, nalgumas partes dos 
US e certamente na Ásia esse não e o caso, 
mas em Portugal esse e um dos problemas 
que não temos. Portugal e qualificado pela 
OCDE (Science, vol 308, 22April2005, pg 
483) como o pais que emprega a maior per-
centagem de mulheres em ciência (45%) 
comparado com 30% (Franca e Itália), 20% 
Áustria e 10% Japão entre muitos outros 
países testados. Igualdade absoluta seria 

É fácil ser mulher e cientista?
Não vejo qualquer problema em ser mulher 
e cientista a nível intelectual. As capacida-
des intelectuais são exactamente as mes-
mas. A nível social espera-se que as mu-
lheres depois do trabalho cheguem a casa 
e comecem o seu segundo trabalho de cozi-
nhar, manter a casa e as crianças. No meu 
caso eu não tenho que fazer isso porque de 
momento ganho o suficiente para pagar a 
quem me ajude com a lida da casa e com as 
crianças.  Nas alturas que não temos em-
pregada, entre eu e o meu marido dividimos 
as tarefas irmãmente e assim mantemos a 
nossa casa sem eu me sentir escravizada.

Quais as compatibilidades e incompa-
tibilidades entre as mulheres e a Ciên-
cia?
Eu dou um exemplo nas compatibilidades: 
qualquer cientista tem que manter vários 
projectos simultâneos no laboratório para 
ter uma maior chance de acabar pelo me-

50% mas como se ve 45% e’ um numero 
que me da’ orgulho.

Tem conhecimento da AMONET – As-
sociação Portuguesa de Mulheres 
Cientistas – criada em Portugal, há 
quase dois anos? Acha importante a 
existência esta Associação em Portu-
gal? Porquê?
Só agora tomei conhecimento desta associa-
cao portuguesa. Parece-me uma associacao 
importante porque sensibiliza o publico em 
geral para a maneira como mulheres portu-
guesas fazem ciência dentro e fora do pais. E 
tem o valor de incentivar mocas novas a não 
terem medo de seguir uma carreira ciêntifica 
porque e’ sem duvida uma carreira gratifican-
te. Um conselho que eu daria a moca portu-
guesa que esta  a pensar seguir uma carreira 
cientifica e’ que e’ possível coordenar ciên-
cia com família mas teem que encontrar um 
“partner” compreensivo que não tenha medo 
da cozinha nem de lavar crianças...!!!!

Já alguma vez se sentiu impossibili-
tada de algo na sua profissão por ser 
mulher?
Não necessariamente. Mas como eu traba-
lho nos Estados Unidos posso dar-lhe um 
exemplo duma desvantagem de ser mulher 
a fazer ciência nos US: uma mulher ganha 
20-30% menos que um homem para fazer o 
mesmo trabalho. Isto não esta a acontecer 
neste momento mas aconteceu antes no 
meu caso. Eu so’ não deixei a situacao se 
arrastar devido `a minha cultura portugue-
sa. Eu nunca senti essa diferença enquanto 
trabalhei em Portugal. 
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MARIA MANUEL MOTA
Idade:

35 anos

Área:

Biomedicina – malária

Funções actuais:

Investigadora Principal do Instituto
de Medicina Molecular, Faculdade
de Medicina da Universidade
de Lisboa

tes, disponibilidade, etc, com a vida familiar 
que precisa de atenção, tempo, e também 
imensa disponibilidade.  Infelizmente, a 
meu ver, ainda vivemos numa sociedade 
que tem uma maior exigência para com as 
mulheres no seu papel a nível familiar. Mas 
será que é justo exigir a 50% da nossa so-
ciedade (apenas por serem mulheres) dar 
prioridade à sua vida familiar? Da mesma 
forma, será que é justo privar 50% da po-
pulação (apenas por serem do sexo mas-
culino) de uma relação mais próxima com a 
sua família, já que lhes é exigido uma maior 
concentração na sua actividade principal, a 
profissional? E as crianças, não estariam 
muito melhor se partilhassem uma rela-
ção de proximidade e afecto com todos os 
membros da família? 
Obviamente, que o papel da mulher em se 
impor contra estas atitudes é crucial mas 
acredito que nem sempre é fácil quando 
tantos (homens e mulheres) que a rodeiam 
pensam de maneira diferente.

Tem conhecimento da AMONET – As-
sociação Portuguesa de Mulheres 
Cientistas – criada em Portugal, há 
quase dois anos? - Acha importante a 
existência esta Associação em Portu-
gal? – Porquê?
Tenho conhecimento e apesar de não ser 
membro acho que é uma iniciativa bastante 
interessante. 

Já alguma vez se sentiu impossibil-
itada de algo na sua profissão por ser 
mulher?
Não.

É fácil ser mulher e cientista?
Não é fácil ser mulher, não é fácil ser cien-
tista... pelo que ser mulher e cientista não 
é fácil de certeza mas é sem dúvida super-
interessante e entusiasmante. 

Quais as compatibilidades e incom-
patibilidades entre as mulheres e a 
Ciência?
Não penso que existam compatibilidades ou 
incompatibilidades para fazer ciência pelo 
facto de se ser mulher. As compatibilidades 
e incompatibilidades são diferentes de indi-
víduo para indivíduo e devem ser totalmen-
te independentes do sexo da pessoa. 

Se me perguntar se é difícil conciliar a vida 
familar com o fazer ciência... claro que é. 
Mas isso não se deve ser devido ao facto de 
ser mulher. 

Acha que as mulheres têm, hoje em 
dia, as mesmas oportunidades que 
os homens no mundo da investigação 
científica?
Não tenho a certeza. As minhas dúvidas 
surgem a dois níveis distintos. Por um lado, 
apesar de nunca ter sentido qualquer tipo 
de discriminação activa, vejo claramente 
que existem estereótipos muito fortes nes-
te domínio. Por isso imagino que em muitas 
situações, de determinação de posições, 
por exemplo, esses preconceitos possam 
sem duvida falar mais alto. Por outro lado, 
é complicado para qualquer indivíduo (ho-
mem ou mulher) que tenta conciliar uma 
vida profissional activa e exigente que re-
quer horários irregulares, saídas frequen-
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MARIA ROSA PAIVA
Idade:

Senior - mais de 25 anos de carreira

Área:

Ecologia 

Funções actuais:

Professora Catedrática – ensino
e investigação

Tem conhecimento da AMONET – Asso-
ciação Portuguesa de Mulheres Cientis-
tas – criada em Portugal, há quase dois 
anos? - Acha importante a existência esta 
Associação em Portugal? – Porquê?
MRP - Sou uma das sócias fundadoras da As-
sociação  Portuguesa de Mulheres Cientistas ( 
http://amonet.org). O núcleo fundador foi cons-
tituido por um grupo de Professoras universitá-
rias seniores, provenientes de quase todas as 
Universidades do país, porém a associação foi 
criada para as jovens cientistas, pois são elas 
que neste momento se defrontam com os obs-
táculos que nós já tivemos de ultrapassar.
A AMONET tem entre os seus objectivos contri-
buir para:
- Aumentar a participação e a intervenção das 
mulheres, que constituem 52% da população, 
na delineamento, gestão e implementação das 
linhas orientadoras sobre as questões ligadas à 
ciência e tecnologia PAÍS.
- Fomentar sinergismos, resultantes da contri-
buição de cientistas, mulheres e homens, con-
ducente a uma nova perspectivação e enquadra-
mento do papel da ciência, e da tecnologia, na 
sociedade. 

Pode dizer-se que em pouco mais de 2 anos de 
vida desenvolver já bastantes actividades e al-
cançou um reconhecimento importante.

Já alguma vez se sentiu impossibilitada 
de algo na sua profissão por ser mu-
lher?
MRP - A área científica em que me enquadro 
é a Ecologia, desenvolvendo tanto aspectos te-
óricos, como aplicados à gestão de recursos 
naturais, por exemplo em habitats naturais, ou 
cultivados, em especial zonas florestais. Além 
de Portugal, estudei e investiguei em Inglater-
ra, México, Brasil, Alemanha, Austrália, países 
estes onde as mulheres cientistas constituiam 
sempre uma minoria, pelo que eram geralmen-
te consideradas como uma curiosidade, e não 
como uma ameaça.

No entanto ainda nos anos 70 - 80 do século XX, 
se encontravam, em países mais “avançados” do 
que Portugal, cientistas homens que declaravam 
publicamente não aceitar mulheres como alunas 
de doutoramento. Sabemos que na Europa é hoje 
ilegal exercer qualquer tipo de discriminação, com 
base no género, no entanto as estatísticas são re-
veladoras de que tal continua ainda a suceder.

incompatibilidades, específicas do género, 
relativamente à ciência. Existem sim proble-
mas importantes que se interpõem entre as 
exigências de uma carreira científica, e as 
características estruturais e funcionais da 
sociedade. Como resultado, enquanto que 
para um homem se considera normal o de-
senrolar simultâneo de uma relação familiar, 
e a prossecução de uma carreira (científica 
ou outra), para uma mulher as actividades 
destas duas esferas, pessoal e profissional, 
são encaradas como pouco compatíveis. As-
sume-se que as exigências de uma carreira 
irão projectar-se negativamente sobre os 
“deveres” inerentes à vida familiar, uma vez 
que a responsabilidade desta esfera é maio-
ritariamente atribuída à mulher.

Uma carrerira científica obriga a esforços 
intelectuais, físicos e psíquicos, bem assim 
a investimentos de tempo que, nalguns pe-
ríodos, geralmente de duração previsível, 
podem não ser compatíveis com o desempe-
nho regular das funções familiares. Tal facto, 
por si só, constitui uma dificuldade adicional, 
tanto para as mulheres como para os ho-
mens, mas que porém, para as mulheres, se 
torna frequentemente num obstáculo incon-
tornável. Há assim um grande contingente 
de mulheres que ficam pelo caminho numa 
fase inicial da carreira, como resultado de 
contingências, externas, que se lhes depa-
raram. Verifica-se no entanto que a grande 
maioria das mulheres cientistas, isto é qua-
se todas as minhas colegas, são igualmente 
mães, tão boas quanto as restantes – neste 
aspecto a minha situação, sem filhos, cons-
tiui uma exceção e não a regra.

Acha que as mulheres têm, hoje em 
dia, as mesmas oportunidades que 
os homens no mundo da investigação 
científica?
MRP - Enquanto estudantes e até certo pon-
to como bolseiras, em especial no início do 
período da pós-graduação, as oportunidades 
das mulheres são ainda pouco diferentes 
daquelas dos homens. Porém, quando uma 
jovem cientista compete por um emprego, a 
questão da maternidade é ponderada pela 
entidade empregadora, e contribui muitas 
vezes para que um homem seja preferido. 

CADERNO ESPECIAL

É fácil ser mulher e cientista? 
MRP - É sem dúvida mais difícil para uma mu-
lher, do que para um homem, prosseguir uma 
carreira científica. Este facto constata-se tanto 
em Portugal, como em qualquer outra parte 
do mundo e encontra-se documentado através 
de dados estatísticos. Com efeito em Portugal, 
nos últimos anos, cerca de 65% das pessoas 
que completam uma Licenciatura são mulhe-
res, mas apenas 50% das mulheres terminam 
um doutoramento, só 40% de mulheres entram 
para a carreira universitária como Professoras 
Auxiliares, e só 20% alcançam a posição final de 
Professoras Catedráticas. “Desaparecem” as-
sim, no decorrer da carreira profissional, cerca 
de 45% das mulheres licenciadas. 

Note-se que esta percentagem de lugares cimei-
ros, ocupados por homens, é ainda mais elevada 
em quase todos os restantes países. Os valores 
registados em Portugal para as mulheres situ-
am-se assim entre os “melhores” da Europa, 

Quais as compatibilidades e incompatibi-
lidades entre as mulheres e a Ciência?
MRP  - Creio que a questão deverá ser for-
mulada de outro modo, visto não existirem 

PERFIL



74. www.cienciapt.net/mundusMarço 2007 | Mundus

MARTA SOFIA COELHO 
NUNES
Idade:

32 anos

Área:

Biologia Celular

Funções actuais:

Post-doc

ter filhos no periodo em que vai estar no 
laboratorio. 

Tem conhecimento da AMONET – As-
sociação Portuguesa de Mulheres 
Cientistas – criada em Portugal, há 
quase dois anos? Acha importante a 
existência esta Associação em Portu-
gal? Porquê?
Nao conheco a AMONET.

Já alguma vez se sentiu impossibili-
tada de algo na sua profissão por ser 
mulher?
Até ao presente nao.

É fácil ser mulher e cientista?
Acho que sim! Nao vejo nenhuma incompa-
tibilidade em ser mulher e cientista.

Quais as compatibilidades e incompa-
tibilidades entre as mulheres e a Ciên-
cia?
Creio que nao ha’ diferencas entre os ho-
mens e as mulheres na ciencia. Fazer cien-
cia pode ser muito exigente, por exemplo 
em termos do tempo que temos que passar 
no laboratorio, o que pode tornar as coisas 
complicados quando se quer ter familia. No 
entanto creio que ha’ muitas outras profis-
soes que tem o mesmo grau de exigencia.   

Acha que as mulheres têm, hoje em 
dia, as mesmas oportunidades que 
os homens no mundo da investigação 
científica?
De uma maneira geral creio que sim. No 
entanto sei de casos de PIs que antes de 
contratarem uma mulher para os seus la-
boratorios discutem se ela esta’ a pensar 
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cargos de chefia. Trata-se porém de chefias 
intermédias. O mesmo não se passa porém 
nas chefias superiores, a cargo de cientistas 
com mais idade e na gestão política da ciên-
cia, que são asseguradas por pessoas mais 
velhas. Há por isso esperança de que mude.

Tem conhecimento da AMONET – As-
sociação Portuguesa de Mulheres 
Cientistas – criada em Portugal, há 
quase dois anos? Acha importante a 
existência esta Associação em Portu-
gal? Porquê?
Cheguei a Portugal em Outubro de 2006. Ain-
da não tive contacto com a Amonet. No en-
tanto julgo que uma associação dessas pode 
melhorar a ciência em Portugal, designada-
mente advogando a existência de mais apoio 
para as famílias dos investigadores como 
referi acima e promovendo estudos que per-
mitam compreender melhor os processos de 
recrutamento e as carreiras científicas.

Já alguma vez se sentiu impossibili-
tada de algo na sua profissão por ser 
mulher?
Nunca.

Pode acrescentar o que considerar 
pertinente.
Julgo que neste momento, tendo do em con-
ta que 60-70% dos investigadores em Bio-
medicina são mulheres, o que constitui uma 
situação de desequilíbrio, seria útil compre-
ender porque é que os rapazes não são atra-
ídos para esta área da ciência e contrariar 
essa tendência.

MÓNICA BETTENCOURT
DIAS
Idade:

33 anos

Área:

Biomedicina/Biologia Celular

Funções actuais:

Investigador Responsável no grupo da 
Regulação do Ciclo Celular no Instituto 
Gulbenkian de Ciência

sua profissão têm também dias muito cheios 
e têm que fazer um esforço para conciliar o 
trabalho com o resto da sua vida. Neste as-
pecto no universo que conheço creio que a 
situação é  muito semelhante para mulheres 
ou homens. Dentro do meu grupo de amigos, 
há vários casais de cientistas, todos eles, ho-
mens e mulheres, dividem as tarefas da casa 
e da família. Mas não posso generalizar e sei 
que os estudos mostram que não é assim 
em todos os meios sociais, e em todas as 
idades. Por isso faz sentido olhar a socieda-
de também de um ponto de vista do género e 
designadamente compreender as situações 
de mudança e inovação neste plano. 

No plano da conciliação entre a vida pro-
fissional dos cientistas e a vida familiar po-
deríamos aprender com experiências em 
curso noutros países: a vida dos cientistas 
em geral poderá ser facilitada por criação 
de melhores condições (sejamos mulheres 
ou homens)-como por exemplo a criação de 
creches perto dos Institutos de Investigação; 
maior apoio na contratação de “baby-sitters” 
quando se tem de trabalhar até mais tarde 
ou se vai a uma conferência. No Reino Unido 
já há agências de financiamento que apoiam 
os cientistas na sua gestão da vida familiar.

Acha que as mulheres têm, hoje em 
dia, as mesmas oportunidades que 
os homens no mundo da investigação 
científica?
Sim, recentemente fui a um encontro de 
dois grandes institutos de investigação por-
tugueses e metade dos chefes de laborató-
rio eram mulheres. É raro o país da Europa 
onde existam assim tantas mulheres em 

É fácil ser mulher e cientista? - Quais 
as compatibilidades e incompatibi-
lidades entre as mulheres e a Ciên-
cia?
Em geral diria que nos dias de hoje para pes-
soas da minha geração ou mais novas, de 
um ponto de vista das carreiras, ser cientista 
apresenta o mesmo grau de facilidade/difi-
culdade para mulheres ou homens. 

Ser cientista é uma profissão fantástica onde 
somos pagos para fazer aquilo que mais 
gostamos: estudar as leis da natureza. No 
meu caso estudo como é que as células do 
nosso corpo se multiplicam e como é que 
esse processo está alterado em doenças, 
como o cancro. 

Como gostamos muito do que fazemos, de-
dicamos muito do nosso tempo à nossa pro-
fissão. Por isso é preciso muita organização 
e coordenação entre o trabalho e o resto da 
vida para se conseguir ter uma vida equili-
brada. Mas julgo que a tendência é a mesma 
em muita profissões. Economistas, médicos, 
advogados, todos aqueles que se dedicam à 
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NOÉMIA DO CÉU
MACHADO FARINHA
Idade:

42 anos

Área:

Ciências Agrárias

Funções actuais:

Professor Adjunto e Vice-Presidente 
do Conselho Directivo da Escola
Superior Agrária de Elvas

Tem conhecimento da AMONET – Asso-
ciação Portuguesa de Mulheres Cientistas 
– criada em Portugal, há quase dois anos? 
Não.

Acha importante a existência esta As-
sociação em Portugal? 
Sim.

Porquê?
Porque há problemas comuns que podem 
ser discutidos, sobretudo no que respeita a 
conciliar dedicação à ciência com a família. 
Eventualmente os temas científicos pre-
feridos das mulheres poderão ter alguma 
particularidade que as aproxime.

Já alguma vez se sentiu impossibil-
itada de algo na sua profissão por ser 
mulher?
Não.

É fácil ser mulher e cientista?
Não considero haver maior ou menor difi-
culdade pelo facto de ser mulher.

Quais as compatibilidades e incom-
patibilidades entre as mulheres e a 
Ciência?
Compatibilidades: propensão para aprofun-
dar conhecimentos e para abordar as ques-
tões com pormenor.

Incompatibilidades: quando as mulheres 
têm filhos, têm geralmente maior sobre-
carga de trabalho doméstico, o que lhes 
retira tempo e disponibilidade mental para 
se dedicarem à ciência.

Acha que as mulheres têm, hoje em 
dia, as mesmas oportunidades que 
os homens no mundo da investigação 
científica?
Sim.
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ORLANDA DE LURDES
VIAMONTE PÓVOA
Idade:

36 anos

Área:

Ciências Agronómicas e do Ambiente. 
Investigação em: Etnobotânica; Plantas 
Aromáticas e Medicinais. Conservação 
de Recursos Genéticos Vegetais

Funções actuais:

Assistente de 2.o triénio

As exigências em termos de investigação 
podem-se alargar pelos fins-de-semana e 
mesmo em períodos de férias em trabalhos 
de campo e/ou tratamento de dados.

Do ponto de vista intelectual, a área de in-
vestigação foi escolhida de acordo com as 
preferências pessoais, pelo que só podem 
ser destacadas «compatibilidades».

Acha que as mulheres têm, hoje em 
dia, as mesmas oportunidades que 
os homens no mundo da investigação 
científica?
Tendencialmente sim, embora algumas áre-
as científicas ainda tenham alguma predo-
minância masculina.

Tem conhecimento da AMONET – As-
sociação Portuguesa de Mulheres 
Cientistas – criada em Portugal, há 
quase dois anos? Acha importante a 
existência esta Associação em Portu-
gal? Porquê?
Não tinha conhecimento prévio da existência 
desta associação.

Já alguma vez se sentiu impossibilitada 
de algo na sua profissão por ser mu-
lher?
Ainda não. 

É fácil ser mulher e cientista?
Não creio que possa ser mais difícil ou mais 
fácil que em outras profissões.

Quais as compatibilidades e incompa-
tibilidades entre as mulheres e a Ciên-
cia?
A meu ver, não existem incompatibilidades 
entre ser mulher e ser cientista; prova disso 
é o n.o crescente de mulheres a ocupar luga-
res de docência e investigação.

Os homens, sensu lato, dedicam menos 
tempo às tarefas da casa e à família, pelo 
que se podem dedicar com mais afinco às 
suas profissões; mas também é verdade que 
a evolução capacitou as mulheres para de-
senvolverem mais tarefas ao mesmo tempo. 
O que é mais difícil é conciliar a vida fami-
liar com as múltiplas actividades inerentes 
à docência/investigação no ensino superior. 
Actualmente, devido às reformulações no 
sistema nacional de ensino superior, há 
um clima de grande incerteza em relação 
ao nosso futuro profissional, o que somado 
à pressão crescente para adquirirmos mais 
competências (leia-se Doutoramento) torna 
difícil a planificação da vida familiar, nome-
adamente a maternidade, que no meu caso 
tem sido sucessivamente adiada.

Gerir o tempo pode ser muito complicado 
porque não há horários fixos de trabalho. 
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PATRICIA ALEXANDRA
SARAIVA MADUREIRA
Idade:

31 anos

Área:

Investigacao na area de Oncologia

Funções actuais:

Pos-Doc na Universidade de Dalhou-
sie, Departamento Biochemistry and 
Molecular Biology, Halifax, Nova Sco-
tia, Canada

alteração no sentido de se observar um au-
mento crescente no número de mulheres em 
cargos principais na investigação Científica. 
Alguns programas de financiamento têm in-
centivado o financiamento de mulheres para 
posições de liderança de grupos de investi-
gação, o que já é um começo.

Tem conhecimento da AMONET – As-
sociação Portuguesa de Mulheres 
Cientistas – criada em Portugal, há 
quase dois anos? Acha importante a 
existência esta Associação em Portu-
gal? Porquê?
Não tinha conhecimento da AMONET. Eu 
gostaria de pensar que não seria neces-
sário existir uma associação em prol das 
mulheres na Ciência, uma vez que nós de-
veriamos ser vistas e encaradas em pé de 
igualdade com os homens. 

Já alguma vez se sentiu impossibil-
itada de algo na sua profissão por ser 
mulher?
Até ao momento nunca me senti discrimi-
nada na minha profissão por ser mulher. 
No entanto conheço um caso específico de 
uma pessoa que foi impossibilitada de con-
seguir uma posição de pós-doutoramen-
to pelo facto se encontrar grávida e outro 
caso em que numa entrevista de candidatu-
ra a uma posição de pós-doutoramento foi 
questionada se pretendia engravidar num 
futuro próximo, o que não me parece apro-
priado para uma entrevista de trabalho. 

É fácil ser mulher e cientista?
Eu penso que hoje em dia ser mulher cien-
tista é visto com naturalidade pela socieda-
de. No entanto ainda se observa uma certa 
discriminação com relação a mulheres por 
causa de licenças de parto e pelo facto de 
que o estabelecimento de uma família pos-
sa interferir com o trabalho, mas penso que 
isto nao se passa apenas na área da ciên-
cia, mas infelizmente a um nível generali-
zado no campo de trabalho.

Quais as compatibilidades e incom-
patibilidades entre as mulheres e a 
Ciência?
No meu entender nao existem incompatibi-
lidades entre as mulheres e a Ciência. No 
entanto e notável a existência de uma maior 
percentagem de mulheres a trabalhar em 
investigação nas áreas da Saúde e Ciências 
Biológicas. Enquanto que os homens pre-
valecem nas áreas de engenharia, física, 
matemática.

Acha que as mulheres têm, hoje em 
dia, as mesmas oportunidades que 
os homens no mundo da investigação 
científica?
Eu penso que sim. Hoje em dia ainda se ob-
serva uma grande prevalência de homens 
nos cargos mais elevados, que penso ser um 
reflexo da falta de oportunidade que as mu-
lheres tiveram no passado para desenvolver 
uma carreira profissional. No entanto penso 
que num futuro proximo se irá registar uma 
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que foi criado um Ministério da Igualdade em 
1999...

Mas se falarmos em “posições de chefia” 
(por ex. Coordenador de Unidade)... não existe 
equidade no número de homens e de mulhe-
res: “eles” chefiam mais do que “elas”. Será 
que “melhor”?

Tem conhecimento da AMONET – As-
sociação Portuguesa de Mulheres 
Cientistas – criada em Portugal, há 
quase dois anos? Acha importante a 
existência esta Associação em Portu-
gal? Porquê?
Lembro-me de no ano passado ter lido e ouvido 
sobre a existência desta associação. Mas devo 
confessar que somente hoje, ao ver a sua per-
gunta, fui ao site da AMONET. Vou preencher a 
proposta de inscrição. Entretanto verifiquei que, 
se eu fosse aluna da faculdade não teria espaço 
para preencher na ficha de inscrição... pedem 
de imediato o grau académico, ou seja, só nos 
podemos propor se já tivermos a licenciatura 
concluída... Faz-me lembrar a última frase da 
minha resposta à sua primeira pergunta... 

Será importante a existência desta associa-
ção portuguesa? Sim. Todos os “pequenos” 
elementos são imprescindíveis à composição 
de um todo. De momento posso dizer que, 
ao fazer a divulgação dos trabalhos de algu-
mas mulheres cientistas já é muito! Um dia, 
a partir da página electrónica da AMONET, 
poderemos aceder aos trabalhos de todas as 
mulheres portuguesas cientistas! 

Se a minha proposta de inscrição for aceite, po-
derei contribuir para que se conheça o trabalho 
de mais umas quantas mulheres cientistas!

Já alguma vez se sentiu impossibilitada 
de algo na sua profissão por ser mu-
lher?
Felizmente não! Mas, se porventura isso vies-
se a acontecer, tentaria perceber o(s) ser(es) 
humano(s) que estaria(m) a fazer tal coisa e 
depois, usando de  inteligência e de muita pa-
ciência, daria a volta ao assunto (ou pelo me-
nos tentaria!).
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QUIRINA DOS SANTOS-     
-COSTA
Idade:

35 anos

Área:

Subgrupo de Microbiologia

Funções actuais:

Na Faculdade de Farmácia da Uni-
versidade de Lisboa sou docente das 
disciplinas de Bacteriologia/Virologia, 
Micologia/Parasitologia; Co-responsá-
vel do módulo de Parasitologia Clínica, 
no CEAC - Curso de Especialização de 
Análises Clínicas; coordenadora de dis-
ciplina de Projecto com temas em Viro-
logia e Parasitologia, para alunas do 6o, 
5o e 4o anos; e aluna de Doutoramento, 
na área VIH-SIDA

No entanto, se falarmos em termos de “ser ou 
não  ser” doutorada... aí sim, tenho sentido a 
diferença no tratamento.

Quais as compatibilidades e incom-
patibilidades entre as mulheres e a 
Ciência?
Quem são as mulheres que exercem a profis-
são “cientista”? Aquelas que tiveram acesso 
ao ensino superior e que um dia foram con-
vidadas a participar num projecto científico e, 
a partir daí terá nascido o gosto pela ciência. 
No entanto posso referir que o nível de esco-
laridade elevado é almejado por muitas e, não 
há muitos anos, ouvi o seguinte comentário “o 
meu pai – em 1950 – dizia que as meninas não 
iam à escola para que não aprendessem a es-
crever cartas aos namorados”. Pois é... tam-
bém eu fiquei perplexa! Ainda bem que hoje 
não é assim.

Compatibilidades: a sensibilidade, a organiza-
ção, a capacidade de trabalho e de resistência, 
a paciência e dedicação à causa (seja ela qual 
for!).

Incompatibilidades: muitas vezes prendem-se 
com factores familiares... algumas delas tive-
ram que optar entre a ciência e a família (na 
faculdade existem algumas assim...) e posso 
dizer que em 90% dos casos a questão fami-
liar falou mais alto.

Acha que as mulheres têm, hoje em 
dia, as mesmas oportunidades que 
os homens no mundo da investigação 
científica?
Sim, na investigação científica, penso que sim. 
Ao longo do tempo tem-se vindo a observar a 
adaptação da Constituição da República dos 
direitos dos Homens (homens e mulheres). E 
a igualdade de cidadania e direitos está, não 
somente na religião, língua, território, raça, 
condição económica ou social, mas também 
no “género”.

E, à medida que vamos avançando, todos os 
esforços (mesmo que politicamente correctos) 
são feitos para colmatar as possíveis falhas 
existentes nos Decretos-Lei. Pode verificar-se 

É fácil ser mulher e cientista?
Antes de mais começo por agradecer à edição 
da Mundus o convite que me fez para participar 
nesta edição. É com muito gosto que reservo 
um período de tempo para responder às suas 
questões.

Para mim é fácil, na medida em que me sinto 
uma privilegiada: faço o que gosto e ainda me 
pagam para tal! A nível particular, e não ten-
do filhos, poder-se-ia pensar que seria mais 
fácil. Mas, como dou aulas, passo ter, não um 
ou dois filhos, mas (o que aconteceu no se-
mestre passado!) sim 400 (quatrocentos): os 
meus alunos! (A Faculdade de Farmácia da 
Universidade de Lisboa integrou, já este ano, o 
Processo de Bolonha, num intenso esforço de 
actualização curricular).

PERFILCADERNO ESPECIAL



80. www.cienciapt.net/mundusMarço 2007 | Mundus

RAQUEL ÂNGELA
SILVA SOARES LINO
Idade:

42 anos

Área:

Saúde, Bioquímica

Funções actuais:

Professora Auxiliar da Faculdade
de Medicina da UP

como esta. No entanto, esta associação é 
certamente necessária numa sociedade 
ainda tão patriarcal como a nossa. A mulher 
poderá ser prejudicada enquanto profissio-
nal pelo facto de despender tempo com a 
maternidade. Nessas circunstâncias, a 
mulher poderá ter dificuldade em manter 
ou progredir na sua carreira científica. Por 
essa razão, considero importante a exis-
tência de associações como a AMONET.

Já alguma vez se sentiu impossibilitada 
de algo na sua profissão por ser mulher?
Não. Pelo contrário. Tenho uma família excep-
cional que se entreajuda e que me proporciona 
a possibilidade de me ausentar sempre que é 
necessário. Durante o meu doutoramento, tive 
que me ausentar do país durante alguns me-
ses. Esse estágio era muito importante para o 
doutoramento. 

Mas já era casada e tinha dois filhos peque-
nos. Por isso, a decisão de me ausentar foi 
bastante difícil. No entanto, toda a minha fa-
mília apoiou a minha deslocação. O meu mari-
do e os meus pais encarregaram-se dos meus 
filhos durante todo esse tempo.  

Julgo que devemos manter uma atitude opti-
mista em relação à posição da mulher na ci-
ência. Aliás essa é a atitude característica de 
um cientista. Não consigo conceber um cien-
tista que não seja optimista! Claro que nem 
sempre é fácil para a mulher manter uma ac-
tividade científica em paralelo com uma vida 
familiar. É muitas vezes desgastante terminar 
um dia de trabalho, chegar a casa e ter que 
organizar a vida familiar. Mas temos sempre 
que pensar que a mulher tem uma grande 
vantagem: tem a seu cargo o que é mais sa-
grado para ela - os filhos. E isso é mais do 
que gratificante!

patibilidade entre as mulheres e a ciên-
cia. 

Elas têm frequentemente espírito criativo, per-
severança, imaginação, entusiasmo pelas acti-
vidades científicas e empenho no seu trabalho, 
que são qualidades cruciais para um cientista.

Com o envolvimento cada vez maior da mu-
lher no trabalho, a sociedade tem vindo a 
modificar-se. Homens e mulheres tendem 
a partilhar as tarefas domésticas. No en-
tanto, a mulher continua ainda a ter a seu 
cargo grande parte da organização e gestão 
familiar. Pelas razões que evoquei a cima, 
uma profissão dedicada à ciência torna-se 
muitas vezes incompatível com essas acti-
vidades características da mulher. 

No entanto, penso que essas incompatibi-
lidades tendem a desvanecer-se cada vez 
mais com o tempo.

Acha que as mulheres têm, hoje em 
dia, as mesmas oportunidades que 
os homens no mundo da investigação 
científica?
Penso que sim. Na minha área de traba-
lho, as ciências da saúde, a maior parte 
dos cientistas são mulheres. E muitas das 
equipas de trabalho são geridas por mulhe-
res. Penso que as oportunidades serão as 
mesmas de uma forma geral.

Tem conhecimento da AMONET – Asso-
ciação Portuguesa de Mulheres Cientis-
tas – criada em Portugal, há quase dois 
anos? Acha importante a existência 
esta Associação em Portugal? Porquê?
Não conhecia a AMONET. Nunca senti ne-
cessidade de participar numa associação 

CADERNO ESPECIAL

É fácil ser mulher e cientista?
Tal como acontece com todas as outras profis-
sões de grande actividade, por vezes torna-se 
bastante difícil conciliar a vida profissional com 
a vida familiar. A ciência requer muito tempo. 
É necessário despender muitas horas no labo-
ratório, ler muito, debater temas com colegas, 
e participar em congressos e conferências que 
nos obrigam muitas vezes a ausentar-nos da 
família durante alguns dias. Por outro lado, 
facilmente nos embrenhamos no trabalho, por-
que existem prazos a cumprir ou simplesmente 
porque o trabalho é entusiasmante. Nessas al-
turas é praticamente impossível não descurar-
mos as outras actividades que são tão ou mais 
importantes que a profissão. Na nossa socieda-
de, a mulher tem muitas actividades para além 
da profissão. E ainda mais se tiver família. 

Por isso, a mulher é geralmente obrigada a um 
esforço superior ao do homem para conseguir 
conciliar a actividade científica e familiar.

Quais as compatibilidades e incompatib-
ilidades entre as mulheres e a Ciência?
De uma forma geral há uma grande com-

CADERNO ESPECIALPERFIL



81.Março 2007 | Munduswww.cienciapt.net/mundus

Acha que as mulheres têm, hoje em 
dia, as mesmas oportunidades que 
os homens no mundo da investigação 
científica?
Do ponto de vista da minha experiência pes-
soal não tenho uma opinião formada. Mas é 
um facto que actualmente a actividade cien-
tífica é maioritariamente desenvolvida por 
homens (pelo menos no que concerne aos 
lugares de destaque), e por aquilo que são as 
evidências ao nível do ensino, quer superior 
quer pós-graduado, não me parece que o 
problema seja a falta de mulheres capazes.

Tenho-me apercebido, neste anos que tenho 
passado a desenvolver a investigação, que esta 
questão da igualdade de oportunidades é um 
pouco perversa, no sentido em que as pode ha-
ver de facto, mas com um preço excessivamente 
alto para as mulheres. E assim sendo, será que 
podemos falar em igualdade de oportunidades?

Tem conhecimento da AMONET – Asso-
ciação Portuguesa de Mulheres Cientis-
tas – criada em Portugal, há quase dois 
anos? Acha importante a existência 
esta Associação em Portugal? Porquê?
Tenho conhecimento desta associação mas 
confesso que nunca participei activamente 
em nenhuma das suas iniciativas. Penso que 
qualquer iniciativa que possa contribuir para 
dar o devido reconhecimento do papel da 
mulher na ciência (bem como em qualquer 
outra actividade profissional) e na sociedade 
merece todo o meu apoio e respeito.

Já alguma vez se sentiu impossibilitada 
de algo na sua profissão por ser mu-
lher?
Não, pelo menos que me tenha apercebido. 
Adoro o meu trabalho e estou sempre disponí-
vel para mais um desafio (logo perfeitamente 
enquadrável nos requisitos de ser cientista). 
Mas não tenho qualquer tipo de responsabili-
dade extra pelo que me posso dar ao luxo de 
gerir a minha própria vida, os meus horários 
para comer, dormir e trabalhar. Tenho sérias 
dúvidas sobre ter esta mesma capacidade se 
tivesse um filho ou outras responsabilidades 
familiares, por exemplo.
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RAQUEL SANTOS
Idade:

30 anos

Área:

Ciências Políticas

Funções actuais:

Doutoranda (Bolseira FCT)

dos limites exigidos a qualquer outra activi-
dade profissional. É um trabalho altamente 
exigente, sujeito a um esforço de criatividade 
e de preserverança extraordinários.

As compatibilidades e incompatibilidades 
de ser cientista e mulher não são linea-
res, estando fortemente dependentes dos 
próprios objectivos de vida de cada uma de 
nós. Pensando naquilo que é ser mulher e 
naquilo que é ser cientista, a conjugação 
está longe de ser fácil. A questão central 
desta relação mulher /ciência tem-se colo-
cado ao nível do papel da mulher enquanto 
mãe (feliz ou infelizmente este é ainda um 
papel sobre o qual as mulheres têm total 
exclusividade). O afastamento da mulher 
no período de maternidade tem levantado 
um grande debate em torno da eficiência 
das próprias mulheres na ciência, e (in-
felizmente) condicionado o seu papel. Ao 
contrário das outras actividades profissio-
nais, o sucesso na ciência está altamente 
dependente da sua capacidade de produzir 
conhecimento, concebido como um acto 
contínuo e emocionalmente desgastante. 
Há quem defende que este processo de 
produção científica fica seriamente pre-
judicado com a ausência, ou mais grave, 
a possibilidade da ausência (assumida à 
priori sem qualquer consulta às próprias 
mulheres), da mulher no seu período inicial 
da maternidade (com implicações graves 
no processo contínuo de produção de co-
nhecimento), e pelas suas próprias capa-
cidades de “gestão sentimental” (há quem 
sugira a incompatibilidade da conciliação 
de uma vida familiar com uma carreira 
profissional na ciência pelo descompensa-
ção emocional provocada entre ambas as 
actividades). Não poderia ser mais contra 
estes argumentos.

Considerando o papel vanguardista que a ci-
ência assume na produção de conhecimento 
de aplicabilidade imediata no quotidiano so-
cial, económico, político e cultural, mais do 
que em qualquer outra actividade profissio-
nal, não posso conceber este “desperdício” 
de capacidade intelectual veiculado pelas 
mulheres, sob risco de penalizar o próprio 
avanço científico.

É fácil ser mulher e cientista?
A minha carreira de investigação propria-
mente dita começou muito recentemente, 
com o início do meu doutoramento em 2005., 
pelo que terei de confessar que ainda não 
sofri directamente os efeitos da pressão de 
“ser cientista”. Não obstante, tenho cons-
ciência das inúmeras dificuldades com que 
me irei confrontar se optar por seguir esta 
carreira.

Não é por acaso que o número de mulheres na 
ciência está um pouco aquém daquilo que têm 
sido as tendências da participação feminina 
no ensino superior. Nas últimas duas décadas 
temos assistido a um crescimento bastante 
significativo do número de mulheres a partici-
par no ensino superior, em todas as domínios 
educativos. O engraçado é que esse aumen-
to não se reflecte, de todo, no incremento do 
número de mulheres a desenvolver ciência. È 
uma questão que dá para pensar, e que terá 
certamente as suas razões.

Quais as compatibilidades e incompatibi-
lidades entre as mulheres e a Ciência?
Ser cientista implica um empenhamento e 
dedicação ao trabalho um pouco para além 
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ROSA TEODÓSIO
Idade:

44 anos

Área:

Licenciatura em Medicina, Doutora-
mento em Saúde Internacional

Funções actuais:

Professora Auxiliar na Unidade de En-
sino e Investigação de Clínica das Do-
enças Tropicais, Instituto de Higiene e 
Medicina Tropical, Universidade Nova 
de Lisboa

em vários países, mostraram disparidades 
de género na concessão de bolsas, no equi-
líbrio de comités científicos ou de órgãos de 
decisão e na subida dos escalões da hierar-
quia, entre outros.

Tem conhecimento da AMONET – As-
sociação Portuguesa de Mulheres 
Cientistas – criada em Portugal, há 
quase dois anos? Acha importante a 
existência esta Associação em Por-
tugal? Porquê?
A AMONET veio colmatar uma lacuna exis-
tente em Portugal. No sentido em que se 
propõe denunciar formas de descrimina-
ção, esclarecer sobre direitos, proceder a 
estudos sobre a temática da igualdade en-
tre mulheres e homens, e, mesmo, intervir 
para uma mudança no plano jurídico, esta 
organização tem todo o sentido. Ainda há 
caminho a percorrer em Portugal.

Já alguma vez se sentiu impossibili-
tada de algo na sua profissão por ser 
mulher?
Vivi uma situação de nomeação e pequenas 
situações de atribuição de funções em que 
penso que o facto de ser mulher pesou ne-
gativamente, não sendo, contudo, o factor 
principal.

É fácil ser mulher e cientista?
Nem sempre. Não é fácil conciliar as exi-
gências de qualquer profissão que requer 
dedicação, actualização e produtividade 
constantes, com o assumir responsabilida-
des e encargos com a família. Esta dualida-
de de papéis e tarefas, em que muitas vezes 
se vai para casa a pensar no trabalho, e se 
vai para o trabalho a pensar nas necessi-
dade da família, juntamente com a falta de 
tempo para “nós próprios”, são factores 
condicionantes, muitas vezes, de níveis de 
stress mais elevados.

Quais as compatibilidades e incom-
patibilidades entre as mulheres e a 
Ciência?
A ciência, a investigação científica, não 
está relacionada com o sexo. Os estereó-
tipos criados pela sociedade que possam 
impedir as mulheres de abraçar carreiras 
científicas, têm vindo a cair, acompanhando 
o evoluir da sociedade e o evoluir noutras 
profissões.

Acha que as mulheres têm, hoje em 
dia, as mesmas oportunidades que 
os homens no mundo da investiga-
ção científica?
Ainda não. Estudos recentes, realizados 
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RUTE ISABEL DUARTE
GUEDES DOS SANTOS
Idade:

33 anos

Área:

Ciências Veterinárias

Funções actuais:

Assistente do 2.o triénio

fundo o meio, e por isso não me sentir à von-
tade para fazer generalizações, penso que 
o mundo da investigação científica não é o 
que mais pratica a discriminação de género, 
quer pelo perfil dos intervenientes (elevados 
níveis de formação), quer pelo facto de, e 
cada vez mais, a comunidade científica ser 
transnacional, o que favorece a diluição de 
algumas diferenças culturais.

Tem conhecimento da AMONET – As-
sociação Portuguesa de Mulheres 
Cientistas – criada em Portugal, há 
quase dois anos? Acha importante a 
existência esta Associação em Portu-
gal? Porquê?
Não tinha conhecimento da sua existência. 

Penso que é importante qualquer actividade 
que promova a intervenção da mulher em 
Portugal, porque contribui para a sensibili-
zação das pessoas para os outros papéis da 
mulher na sociedade (que não o de “esposa-
mãe-dona de casa”, que ainda subsiste em 
alguns meios).

Já alguma vez se sentiu impossibili-
tada de algo na sua profissão por ser 
mulher?
Sinceramente, não.

É fácil ser mulher e cientista?
A ciência, como qualquer área de trabalho, 
não é fácil; apesar de tudo, parece-me que 
será mais fácil ser mulher e cientista do que, 
por exemplo, ser mulher e empresária, ou 
mulher e política. A área científica faz, na mi-
nha opinião, menos discriminação de género. 

Quais as compatibilidades e incom-
patibilidades entre as mulheres e a 
Ciência?
As compatibilidades serão exactamente as 
mesmas do que entre os homens e a ciência: 
dependem, fundamentalmente, do perfil do 
indivíduo, e também das oportunidades de 
trabalho que se lhe apresentam. As incom-
patibilidades prendem-se, sobretudo, com o 
facto do papel da mulher na família ser ainda 
preponderante em muitos casos, em parti-
cular quando existem crianças pequenas. 

Nestes casos, a mulher tem menos flexibili-
dade e disponibilidade em termos horários, 
mais dificuldade em ausentar-se em viagens 
e permanência em instituições científicas 
estrangeiras, e consequentemente, mais 
dificuldade em formar-se, actualizar-se e 
apresentar a sua produção científica.

Acha que as mulheres têm, hoje em 
dia, as mesmas oportunidades que 
os homens no mundo da investigação 
científica?
Como já referi, e apesar de não conhecer a 
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SANDRA HELENO
Idade:

35 anos

Área:

Sismologia

Funções actuais:

Investigadora 
lheres. Um factor importante será a maior 
fatia de tempo e energia que, por norma, a 
mulher dá à educação dos filhos. 

A valorização desta tarefa pela sociedade tem 
de aumentar, para que possam surgir soluções 
que de facto ajudem as mulheres (e os homens!) 
a conciliar a vida profissional e familiar.      

Tem conhecimento da AMONET – Asso-
ciação Portuguesa de Mulheres Cientis-
tas – criada em Portugal, há quase dois 
anos? Acha importante a existência 
esta Associação em Portugal? Porquê?
Conheço a AMONET, e considero que é um pro-
jecto muito interessante, pois gera um espaço 
de debate necessário, para discutir as causas 
da (ainda) insuficiente realização científica/pro-
fissional feminina, e até avançar com ideias e 
soluções. Esta é uma questão muito complexa, e 
pessoalmente, ainda não tenho uma visão clara 
ou uma opinião formada sobre o assunto – foi a 
principal razão que me levou a tornar-me sócia 
da AMONET, há algumas semanas atrás.  

Já alguma vez se sentiu impossibili-
tada de algo na sua profissão por ser 
mulher?
Nunca tive essa experiência.   

É fácil ser mulher e cientista?
No meu caso pessoal, não é fácil, e penso 
que uma grande parte das mulheres cien-
tistas poderia dizer o mesmo. Fazer ciência 
é uma profissão exigente, e apaixonante, e 
como tal difícil de conciliar com os ritmos 
próprios da família. Na maioria destas, é a 
mãe que dá mais do seu tempo às crianças, 
normalmente por opção própria, vocação, 
gosto e dedicação aos filhos. Mas é claro 
que daí resulta uma maior dificuldade no 
desenvolvimento da carreira científica.    

Quais as compatibilidades e incompatibi-
lidades entre as mulheres e a Ciência?
Não consigo imaginar qualquer incompatibili-
dade. E também não julgo que existam com-
patibilidades específicas do sexo feminino. 

Acha que as mulheres têm, hoje em 
dia, as mesmas oportunidades que 
os homens no mundo da investigação 
científica?
É um facto que os lugares de topo da carrei-
ra científica são, na sua maioria, e de forma 
desproporcional, ocupados por homens. 
Não conheço suficientemente bem o meio 
científico para avaliar todas as possíveis li-
mitações à realização profissional das mu-
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SUSANA SARAIVA DIAS
Idade:

35 anos

Área:

Silvicultura/Sistemas de Informação 
Geográfica

Funções actuais:

Equip. Prof. Adjunta
É fácil ser mulher e cientista?
Não é fácil ser cientista.

Quais as compatibilidades e incompatibi-
lidades entre as mulheres e a Ciência?
Penso que não existem incompatibilidades en-
tre as mulheres e a ciência mas é necessário 
um grande apoio e compreensão da família.

Acha que as mulheres têm, hoje em dia, 
as mesmas oportunidades que os homens 
no mundo da investigação científica?
Neste aspecto o mundo da investigação cien-
tífica não será muito diferente das restantes 
profissões...

Tem conhecimento da AMONET – Asso-
ciação Portuguesa de Mulheres Cientis-
tas – criada em Portugal, há quase dois 
anos? Acha importante a existência 
esta Associação em Portugal? Porquê?
Não

Já alguma vez se sentiu impossibilitada 
de algo na sua profissão por ser mulher?
Não.
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TERESA PEÑA
Idade:

48 anos

Área:

Física

Funções actuais:

Professora Associada, Departamento
de Física, IST

Claro, quem faz ciência precisa de poder go-
zar a solidão. Precisa de silêncios e de muito 
espaço pessoal. É muitas vezes incorrigivel-
mente egoista. A rede familiar e de amigos de 
um cientista só se sustenta, quando está sub-
jacente um grande entendimento, tecido das 
cumplicidades de anos. 

Mas existem mais compatibilidades/incom-
patibilidades entre a Ciência e as mulheres, 
do que entre a Ciência e os homens? Não me 
parece. O que existe é preconceito. A base 
desse preconceito é que a história das mulhe-
res na ciência é mais curta que a história dos 
homens na ciência. Só a partir do princípio 
do século XX, é que lentamente as universi-
dades se foram abrindo às mulheres. É pois 
natural que haja menos mulheres nos livros 
de história da ciência.  A percepção de compa-
tibilidades/incompatibilidades resulta de uma 
míopia, isto é, de quem só vê de muito perto a 
história das universidades e da ciência. Esta 
é de facto (ainda) uma história dos homens, e 
não das mulheres.

A história da ciência é (ainda) uma história dos 
homens. A ciência, e a avaliação da ciência, 
é também dos homens ainda. A entrevistada 
após as suas provas de agregação em Física 
no IST, acompanhada dos elementos do júri.

Tem conhecimento da AMONET – Asso-
ciação Portuguesa de Mulheres Cientis-
tas – criada em Portugal, há quase dois 
anos? - Acha importante a existência 
esta Associação em Portugal? – Por-
quê?
Não conheço em detalhe. Alguns amigos fala-
ram-me que tinha sido criada. Não sei quais 
são os seu objectivos. Se ajudar a motivar 
jovens a tornarem-se cientistas, mulheres e 

Parte do peso da vida de um cientista advem 
de este ser, ao mesmo tempo, muito solitário 
e muito conectado com os outros: é preciso 
escolher e reflectir sozinho, mas é preciso 
trabalhar cada vez mais em redes, de pessoas 
e instituições.  E depois há ainda a agonia dos 
seminários ou talks em conferências. Sempre 
imaginei que só os artistas, como os pianistas, 
antes de um concerto, devem passar por algo 
de semelhante ao que sinto, antes de começar 
uma apresentação pública.  

O problema é compatibilizar estes dois mun-
dos exigentes. O ser mulher (e na actualidade, 
em muitos casos, ser homem) e ser cientista 
competem para o nosso tempo e energia. É 
preciso intuição, disciplina, e saber transfor-
mar derrotas em vitórias, aprendendo a ver as 
coisas que falham de muitas perspectivas. 

Quais as compatibilidades e incompa-
tibilidades entre as mulheres e a Ciên-
cia?
As mulheres sabem resistir à dor em média 
mais que os homens. Isso também faz parte 
da fibra de ser cientista. O ser no feminino é 
tipicamente aberto aos contactos e à vida em 
rede (família e amigos). Somos práticas e exi-
gentes em geral. Tudo isto favorece ser cien-
tista. Não me ocorre nada que seja específico 
na mulher, a não ser a dispersão inevitável 
imposta pela nossa vida mais pessoal, que 
possa interferir negativamente com a ciência. 
Mas até neste ponto, o mesmo pode acontece 
hoje na vida dos homens! Penso de resto que a 
família é benéfica para a vida científica. 

Um domingo bem passado com o marido e os 
filhos, longe das equações e do computador, 
recarrega mais as baterias emocionais e cria-
tivas que a ciência exige, que um domingo de 
trabalho-forçado por falta de alternativas. Ru-
therford, um físico inglês que marcou a ma-
neira de fazer experiências em física até hoje 
(descobriu o núcleo dos átomos literalmente 
atirando uns átomos contra outros), tinha 
uma personalidade fortíssima e obrigava os 
estudantes e pos-docs a irem para casa cedo 
todos os dias,  para gozarem o fim do dia sem 
pensar nos seus problemas de física. Ele sa-
bia que com isso a ciência ganha!
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É fácil ser mulher e cientista?
Claro que não. Toda a gente sabe que ser 
mulher é complicado. Gostamos de (ou será 
que temos de?) ser perfeitas em tudo: os fi-
lhos bem tratados, o leite no frigorífico, a casa 
em ordem. Depois ainda queremos ver o últi-
mo filme do Sorcese, falar com os amigos, e 
sentirmo-nos bonitas. Só isso é um trabalhão! 
Mas hoje já muitos homens têm estes mes-
mos problemas... 

Em cima de tudo isto, também toda a gente 
sabe que ser-se cientista é dificílimo. Por 
definição. Para existirmos como cientistas 
temos que ser tão bons, ou melhores, que 
os outros noutros países, explicar cons-
tantemente o que e como fazemos, con-
vencer o grupo exigentíssimo dos referees 
das revistas científicas, e outros pares, 
que temos razão. Temos de treinar os jo-
vens, duvidar, duvidar, refazer e tornar a 
refazer, testar e tornar testar. O trabalho 
científico nunca se fecha. Continua e reno-
va-se sempre. E um ano de muito trabalho 
traduz-se em geral apenas em poucos mi-
nutos de felicidade: a de descobir uma so-
lução, ou a de escrever a última linha em 
alguns papers.  
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engenharias, as mulheres não estão ainda em 
paridade no que respeita às posições de poder, 
às posições hierárquicas de topo, às direcções 
de instituições e presidências de comissões 
científicas. São ainda maioritariamente os 
homens que decidem em política científica e 
universitária. São eles que exercem maiorita-
riamente o poder naqueles cargos, o que li-
mita as oportunidades das mulheres. Veja-se, 
por exemplo, a distribuição dos professores 
do IST, a que pertenço, nas três categorias 
profissionais, através das pirâmides da figura 
junta. As mulheres praticamente não ocupam 
o topo da hieraquia. 

O IST é uma escola de engenharia, tecnolo-
gia e ciência de referência em Portugal, com 
ambições de afirmação internacional, e gera-
ções e gerações de provas dadas. E a verdade 
é que o IST é uma escola masculina. A per-
centagem de mulheres é, no universo total de 
professores, 22%:  duas  mulheres em cada 

O título “It takes a village”, do conhecido livro 
da Hillary Clinton sobre a educação,  crista-
liza exemplarmente o facto de sermos um 
produto social. O cientista não escapa à regra: 
também é um produto social. Em Portugal, e 
em alguns países da OCDE, como a Grécia, a 
Espanha e a república Eslovaca ( ao contrário 
da Suiça e da Áustria) o sexo não discrimina 
para a ciência.

Todavia, reconheço que no contexto da vida 
profissional de um cientista, a igualdade de 
oportunidades existe no mundo da formação 
e investigação científica, apenas ao nível teó-
rico dos princípios. A realidade hard dos fac-
tos, essa, no entanto, é resistente à aplicação 
dos princípios.  Se assim não fosse, de resto, 
tornar-se-ia desnecessário reconhecer o va-
lor desses princípios, e nunca ninguém teria 
pensado neles!

Pelo menos no domínio das ciências e das 

homens, é óptimo. Mas sou contra a separa-
ção militante entre homens e mulheres em 
qualquer campo. As associações para lutar 
pela qualidade e massa crítica em ciência têm 
de ter homens e mulheres. As mulheres não 
podem aparecer como corpo estranho. Faz 
parte da cultura científica promover a tolerân-
cia através do exemplo. Até por contraste com 
o que muitos homens fazem...

Já alguma vez se sentiu impossibilitada 
de algo na sua profissão por ser mu-
lher
No início da minha vida profissional, durante 
o período em que preparava o doutoramento,  
tive    a  possibilidade de ir para os Estados 
Unidos para fazer o doutoramento. Tinha já 
família e um filho (nunca gostei de abdicar 
de nada na vida!). Fiquei em Portugal. Nessa 
altura pensei que se tivesse nascido homem 
tinha mesmo ido, e com a família atrás. Essa 
porta para os Estados Unidos fechou-se, 
mas consegui manter janelas abertas. E 
logo que acabei o doutoramento, numa fase 
já diferente do crescimento do meu filho, e já 
com alguma  maturidade científica, pude sair 
de Portugal. Nomeadamente, tenho mantido 
colaborações e amizades científicas fecun-
das nos Estados Unidos e a Europa. Perdi 
concerteza algumas coisas por ter ficado 
em Portugal nesse arranque profissional, 
mas ganhei outras coisas. É impossível di-
zer o que teria acontecido se a minha opção 
tivesse sido outra, por isso não penso mais 
no assunto.

Acha que as mulheres têm, hoje em 
dia, as mesmas oportunidades que 
os homens no mundo da investigação 
científica?
A igualdade de oportunidades é uma abstrac-
ção teórica. A vida faz-se de contingências e 
diferenças que não podemos evitar. 

A formação académica é, no entanto, cega a 
ser-se rapaz ou rapariga. Mas as oportuni-
dades que fazem um cientista, estão também 
fora da escola. Estão na casa onde se nasce, 
nos pais que se tem, nos livros que se lêem, 
nas viagens que se fazem, no que vemos, ou-
vimos e questionamos enquanto crescemos. 
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ganha nos dois casos, nem os homens, nem 
as mulheres. Nem a ciência. Olhar e pensar 
no feminino em ciência é olhar e pensar dife-
rente,  e a ciência precisa dessa riqueza. 

Vou acabar com uma nota de optimismo. A 
situação das mulheres na ciência só pode vir 
a melhorar. No IST, em 2005-2006, por exem-
plo, dos alunos ingressados no IST apenas 
22% foram mulheres, mas a média da nota 
de seriação das mulheres foi 4 pontos acima 
da média da nota de seriação dos rapazes --
- em número quase quadrúpulo do das rapa-
rigas! Se compararmos as percentagens de 
mulheres nos vários Departamentos no IST, 
as percentagens de mulheres são superiores 
nas gerações mais novas, como se depreen-
de do quadro anexo. No total dos professo-
res do IST as mulheres são 22%, mas nos 
professores com menos de 50 anos já são 
24%, e nos com menos de 40 anos chegam 
aos 29% ( os professores com menos de 30 
são praticamente inexistentes). A evolução é 
lenta mas visível. 

Há áreas como a Engenharia Informática 
e a Engenharia e Gestão onde a mudança é 
significativa. O Departamento de Engenharia 
Química e Biológica do IST está prestes a dei-
xar de ter o exclusivo  da presença feminina 
expressiva. E a sociedade mudará quando a 
Universidade mostrar que mudou.

num spaghetti  de multi-tasking generaliza-
do. Portanto, as mulheres fogem de tudo isso 
quando podem. E delegam para os homens a 
acção política, por instinto de sobrevivência. 

Os homens esses, claro, esses não se impor-
tam...   Mas, ao contrário do desejado, a omis-
são no envolvimento político, em regra não 
ajuda à sobrevivência. Prejudica mesmo. Traz 
às mulheres menos visibilidade e pode mes-
mo alterar percursos profissionais, e afectar 
injustamente, por exemplo, financiamentos e 
massa crítica dos seus grupos de investiga-
ção. Na ciência, como na vida real, apesar de 
toda a exigência, disciplina e objectividade, 
também o brilho das aparências pode iludir. 
A postura mais suave de uma mulher pode 
ser confundida com falta de determinação. A 
agressividade de outras pode ser entendida 
como auto-defesa exagerada e falta de fair-
play na camaradagem que se aprende só na 
tropa.

Afinal, em ciência são os homens que ainda 
maioritariamente julgam as mulheres. E com 
os bias próprios, conscientes ou inconscientes 
(não sei o que é pior...) do julgamento masculi-
no.  Em resumo, acontecem as duas coisas: a 
alienação do poder é imposta às mulheres pela 
actuação masculina, às vezes,  ou é assumida 
pelas mulheres como escolha, outras vezes, 
em nome da paz e de ganhar tempo. Ninguém 
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10 professores. Esta presença está espelha-
da no Conselho Directivo: dos 5 professores 
que o formam uma é mulher. Na comissão 
executiva do Conselho Científico, outro orgão 
de gestão de topo, há 2 mulheres em 6 ho-
mens. Mas, o que é ainda mais significativo é 
a percentagem de professoras catedráticas, a 
que só se acede, em princípio, com currículo 
de investigação significativo: no IST existem 
1% de mulheres catedráticas para 13% de 
homens catedráticos. Este hiato é grande de-
mais para que as oportunidades para estudar 
e prosseguir uma vida de ciência tenham sido 
bem as mesmas para os homens e as mulhe-
res. Este quadro não é contudo específico do 
IST. Os números do IST não estão muito longe 
dos números de vários países da OECD. Nos 
países da OECD as mulheres recebem 30% da 
educação terciária (um número que não anda 
longe dos 22% a 26% de mulheres que ingres-
sam no IST como alunas, e da percentagem 
correspondente a mulheres professoras no 
IST, já com doutoramento) mas são da ordem 
de 25% as que se dedicam depois à ciência.

No IST existem 11 unidades académicas, mas 
apenas uma é presidida por uma mulher. E 
para a comissão coordenadora do Conselho 
Científico, foram eleitas apenas 3 mulheres 
como representantes dos grupos de inves-
tigação científica, embora haja mais de 30 
institutos, centros e grupos de investigação e 
desenvolvimento. As mulheres, relativamente 
aos homens, concentram-se mais no seu tra-
balho restrito, assumindo, tradicionalmente, 
as responsabilidades mais operacionais: no 
laboratório, na orientação dos estudantes, no 
quotidiano dos compromissos e das trocas 
com os seus colaboradores, e até mesmo na 
administração corrente dos grupos e depar-
tamentos. E assim, vão deixando para os ho-
mens a grande política. Ou serão os homens 
que não deixam as mulheres chegar à políti-
ca? Há as duas coisas em sobreposição...

Para as mulheres, em geral, os contactos, as 
conversas de corredor, os pactos, o tráfego 
controlado de informação, o desenho e luta 
pelas estratégias dos investimentos científi-
cos, são sentidos como desgaste extra.  Que 
se tem de adicionar aos outros desgastes da 
vida normal, vida privada, filhos, horários, 
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MARIA TERESA
CONDESSO DE MELO
Idade:

36 anos

Área:

Hidrogeologia

Funções actuais:

Bolseira Pós-Doutoramento da Fun-
dação para a Ciência e a Tecnologia e 
Secretária do Conselho Directivo do 
Grupo Português da Associação Inter-
nacional de Hidrogeólogos

Tem conhecimento da AMONET – As-
sociação Portuguesa de Mulheres 
Cientistas – criada em Portugal, há 
quase dois anos?
Acha importante a existência esta As-
sociação em Portugal? Porquê?
Tenho conhecimento mas custa-me acei-
tar que ainda hoje se justifique a existência 
deste tipo de associações. Pertenço à As-
sociação Bolseiros de Investigação Cientí-
fica (ABIC) e Associação Internacional de 
Hidrogeólogos, mas não encontro justifica-
ção para ser membro da AMONET.

Já alguma vez se sentiu impossibil-
itada de algo na sua profissão por ser 
mulher?
Na minha profissão ser mulher nunca 
me limitou embora eu reconheça que por 
exemplo há determinado tipo de trabalhos 
em que por ser mulher sentiria mais difi-
culdades (estar numa plataforma petrolífe-
ra, exploração de pedreiras, minas, etc). 

Pode acrescentar o que considerar 
pertinente.
Quando estava em Inglaterra a fazer o Douto-
ramento lembro-me que ficava chocada pelo 
facto de as minhas colegas olharem com des-
prezo para as investigadoras que depois de 
serem mães regressavam em full time ao seu 
trabalho. Consideravam que depois de ter um 
filho uma investigadora só deveria trabalhar 
part-time. Como sou filha de uma mãe dedica-
da à sua profissão, e aos filhos também, sem-
pre me chocou este tipo de preconceito. Uma 
das vantagens de ser mulher é a nossa capaci-
dade única de fazer muitas coisas ao mesmo 
tempo. Os homens não conseguem!

É fácil ser mulher e cientista?
Até à altura de decidir ser mãe eu julgo 
que é tão fácil como ser homem e cientis-
ta. Quando se tem filhos é um pouco mais 
complicado, mas com disciplina e método 
e com um pai das crianças colaborante, 
julgo que sem ser fácil, é possível. Tenho 
algumas colegas que terminaram as teses 
de doutoramento durante as suas licenças 
de parto...

No meu dia a dia, não sinto qualquer tipo de 
descriminação por ser mulher e investigo 
numa área que exige muito trabalho de cam-
po e por vezes pesado, pelo que às vezes te-
nho que necessariamente ter a ajuda de um 
homem por incapacidade física minha. 

Por outro lado tento sempre integrar nas 
equipas de investigação homens e mulhe-
res, porque se equilibram e permitem me-
lhor ambiente. Considero mais difícil tra-
balhar num ambiente só de mulheres que 
só de homens. Somos muito competitivas 
e damos importância demais a pequenas 
coisas. 

Quais as compatibilidades e incom-
patibilidades entre as mulheres e a 
Ciência?
Compatibilidades: rigor, frontalidade.

Incompatibilidades: trabalhar em part-time.

Acha que as mulheres têm, hoje em 
dia, as mesmas oportunidades que 
os homens no mundo da investigação 
científica?
Eu acredito que sim.

CADERNO ESPECIALPERFIL
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VÂNIA CASIMIRO DA SILVA 
COELHO
Idade:

27 anos

Área:

Investigação em Cancro

Funções actuais:

 Investigadora Pós-Doc na universidade 
de medicina de Southampton, Inglaterra

este facto não tem haver com a área científica 
em particular, mas com a sociedade em geral. 

Tem conhecimento da AMONET – Asso-
ciação Portuguesa de Mulheres Cientis-
tas – criada em Portugal, há quase dois 
anos? Acha importante a existência desta 
Associação em Portugal? Porquê?
Não tenho conhecimento da associação, talvez 
por estar fora do país há 4 anos e meio. Como não 
estou inteirada das actividades da associação, não 
me posso pronunciar sobre a sua importância.  

Já alguma vez se sentiu impossibilitada 
de algo na sua profissão por ser mulher?
Até hoje não. Como já referi, de acordo com 
a minha experiência e com a experiência de 
outras colegas com quem tenho vindo a tra-
balhar, nunca assisti a nenhuma situação de 
descriminação entre homens e mulheres.

Pode acrescentar o que considerar 
pertinente.
Tenho a convicção de que uma mulher que op-
tou pela investigação científica é uma pessoa 
que gosta de desafios, persistente e determi-
nada. Acredito por isso que as mulheres que 
estão nesta área são capazes de lidar e de 
ultrapassar os constrangimentos inerentes ao 
estatuto social da mulher.

descontar para a segurança social. Compati-
bilizar a situação de bolseira com um período 
de licença de maternidade torna-se franca-
mente difícil, dado que há prazos e objectivos 
a atingir de acordo com um tempo definido 
pela entidade financiadora do projecto. 

Igualmente, o horário de trabalho do inves-
tigador científico decorre do curso das expe-
riências, o que significa grande imprevisibili-
dade.  Tanto podemos ter oportunidade para 
disponibilizar tempo laboral para a nossa 
vida privada, como o contrário.
    

Acha que as mulheres têm, hoje em 
dia, as mesmas oportunidades que 
os homens no mundo da investigação 
científica?
Olhando para a minha experiência profissio-
nal diria que sim. Em todos os países que já 
trabalhei, Portugal, Alemanha e agora Ingla-
terra, sempre estive integrada em grupos 
em que a percentagem de homens e mulhe-
res era equilibrada.

Penso que por ser uma área em que o trabalho 
desenvolvido não tem fins lucrativos, as opor-
tunidades que existem são abertas a todos.

Naturalmente que tal como em outras áreas, 
encontram-se mais homens em funções de 
chefia e gestão de projectos. Mas penso que 

É fácil ser mulher e cientista?
Numa fase em que ainda se é jovem e ainda 
não existem compromissos familiares, sim. 
Naturalmente que, tal como em qualquer ou-
tra área, se tem que lutar para se conseguir 
encontrar oportunidades diferenciadoras. 
No entanto, este facto é aplicável a qualquer 
área de trabalho e não apenas à ciência.  

Quais as compatibilidades e incom-
patibilidades entre as mulheres e a 
Ciência?
Penso que a maior incompatibilidade entre a 
mulher e a ciência é a maternidade. A maior 
parte dos investigadores científicos recebem 
como remuneração não um salário mas uma 
bolsa de investigação que é designada para o 
financiamento de um determinado projecto, 
durante um período de tempo definido. Esta 
situação obriga os investigadores a um es-
tatuto de bolseiros. Por um lado  estão isen-
tos de impostos mas, em contra partida não 
têm direito a seguro de saúde público nem a 
regalias da segurança social. Ou seja, cada 
qual tem que optar  por um seguro de saú-
de privado e tem de ponderar se é vantajoso 

PERFILCADERNO ESPECIAL
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Escola de Enfermagem de Bissaya Barreto, 
da qual saiu por transferência para a Es-
cola de Enfermagem Dr. Lopes Dias (ESEn-
fLD) em 1990, por motivos pessoais.

Professora Coordenadora desde 1997 e Di-
rectora da Escola Superior de Enfermagem 
Dr. Lopes Dias, desde 1998.

Em 2002 iniciou funções de vice-presidente 
do Instituto Politécnico de Castelo Branco 
(IPCB).

Em 2005 iniciou funções como Presidente 
do Instituto Politécnico de Castelo Branco.

Nunca sentiu qualquer dificuldade no exer-
cício dos cargos que desempenhou, por ser 
mulher, neste momento tem grande apoio 
de toda a equipa com quem trabalha, seja 
dentro do Instituto, seja com os Presiden-
tes dos outros Institutos Politécnicos.

Por opção ingressou no curso de enferma-
gem em 1977, na Escola de Enfermagem de 
Bissaya Barreto, após ter concluído o Cur-
so Complementar dos Liceus.

Mestre em Saúde Ocupacional pela Facul-
dade de Medicina da Universidade de Coim-
bra, frequentou o Doutoramento na Uni-
versidade da Extremadura em Desarrollo y 
Intervencion Psicológica.

Doutoranda em Enfermagem na Universi-
dade de Lisboa.

Iniciou a sua actividade profissional em 
1980, na maternidade Dr. Daniel de Matos, 
tendo frequentado o curso de especializa-
ção em Enfermagem de Saúde Materna e 
Obstétrica na Escola de Enfermagem de 
Bissaya Barreto.

Em 1985 ingressou na carreira docente na 

CADERNO ESPECIAL

ANA MARIA BAPTISTA
OLIVEIRA DIAS MALVA VAZ

PRESIDENTE DO INSTITUTO
POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

47 anos

Casada

Natural de Coimbra

Testemunhos
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ANABELA OLIVEIRA
DA NAIA SARDO

INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

Docente e Presidente do Conselho 
Científico da Escola Superior
de Turismo e Telecomunicações
de Seia

TestemunhosCADERNO ESPECIAL

Ao terminar o curso, verifiquei que a minha 
escolha tinha sido acertada, pois, após um 
ano de trabalho, pude concorrer a um lugar 
do quadro, tornando-me, desde logo e pelo 
facto de ser profissionalizada, professora 
do quadro de nomeação definitiva. O que, 
à distância de vinte anos, pode parecer um 
facto sem importância foi, na altura (1987), 
preponderante para algumas decisões que 
fui tomando, a seguir, na minha vida. 

Razões de ordem pessoal fizeram-me tro-
car a formosa cidade de Aveiro por uma pe-
quena e acolhedora localidade, situada no 
sopé da Serra da Estrela. Nesses tempos, 
muito mais do que nos dias de hoje, as di-
ferenças entre o interior e o litoral faziam-
se sentir de forma intensa. Em Seia, fiquei 
colocada na Escola Secundária, onde, no 

Ser Professora foi um sonho que acalentei 
desde a infância. Em criança, muitas das 
minhas brincadeiras se relacionavam com 
o universo do ensino/aprendizagem e, por 
esse motivo, no momento de escolher um 
curso superior, não tive a menor dúvida: o 
que eu queria era lidar com os mais jovens, 
participar na sua formação. A minha avó di-
zia com um brilhozinho nos olhos: “é uma 
bela profissão para uma mulher!”

Para atingir esse objectivo, candidatei-me, 
como primeira opção, a uma Licenciatu-
ra de Ensino de Português e Francês na 
Universidade de Aveiro. A escolha dessa 
universidade não foi feita ao acaso. Em 
1981, a Universidade de Aveiro era muito 
recente e moderna, com cursos da via de 
ensino com estágio profissional integrado. 
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grupo de Português e Francês, para além 
de mim, havia apenas um professor pro-
fissionalizado. Tal motivo fez com a minha 
carreira profissional tomasse um rumo 
que não tinha feito parte dos meus planos 
até então: desempenhar funções de orien-
tação de estágios de docentes de língua 
portuguesa, primeiro, ligada à Profissiona-
lização em Serviço e, pouco tempo depois, 
a convite da Universidade Católica Portu-
guesa – Secção de Viseu, à orientação dos 
estágios integrados dos cursos dessa insti-
tuição de ensino superior. 

Foi, como se costuma dizer, “ouro sobre 
azul”. Não só estava na profissão que tinha 
escolhido, como me sentia segura (sensa-
ção que desconhece uma parte considerá-
vel dos docentes de hoje) e feliz com o que 
fazia. Por outro lado, uma nova perspectiva 
se tinha aberto e essa era também do meu 
inteiro agrado. Cedo descobri que, traba-
lhar na formação de professores, era uma 
tarefa que tinha sido talhada para a minha 
maneira de ser. Todos os meus esforços se 
viraram, de imediato, para essa área. 

Em 1991, e na sequência da colaboração 
inicial com a Formação em Serviço, rece-
bi um convite do Sr. Presidente do Institu-
to Politécnico da Guarda para ir leccionar 
disciplinas da área da língua portuguesa, e 
da didáctica e metodologias desta mesma 
língua, aos Cursos de Formação Profes-
sores do Ensino Básico da Escola Superior 
de Educação. Aceitei de imediato o desafio, 
por entender que o ensino superior poderia 
ser um caminho a seguir. Fui requisitada à 
Escola Secundária e passei a trabalhar, na 
cidade mais alta de Portugal, no Instituto 
Politécnico da Guarda, bem como, algum 
tempo depois, no Pólo de Seia. Mais uma 
vez, todo o meu empenhamento se voltou 
para estas novas funções. Leccionar no 
ensino superior obrigou-me, como é óbvio, 
a uma dedicação acrescida em termos de 
investigação nas áreas das disciplinas lec-
cionadas. 

Pouco tempo depois, fui também incumbi-
da de supervisionar a prática pedagógica, 
de língua portuguesa, dos alunos que ter-

CADERNO ESPECIALTestemunhos

Foi, também, durante este tempo, que fiz 
a opção definitiva pela carreira do Ensino 
Superior, tendo-me candidatado a um con-
curso documental para um lugar de quadro 
da instituição. A passagem a Professora 
Adjunta permitiu-me integrar os órgãos 
de gestão da escola. Passei a participar no 
Conselho Científico, órgão onde desempe-
nhei a função de Secretária durante dois 
anos. Em 2004, fui eleita Presidente des-
te mesmo órgão, e reeleita, para o mesmo 
cargo, em 2006.

Posso dizer, com enorme satisfação, que 
tenho tido, ao longo destes vinte anos, uma 
carreira profissional que me tem enchido 
de alegrias, apesar de todos os problemas 
que sabemos estarem a afectar a activida-
de docente, e o ensino superior, em parti-
cular. Esta sensação de contentamento fica 
a dever-se a inúmeros factores de entre os 
quais destaco, em primeiro lugar, aquele 
que considero o fundamental: gostar da-
quilo que se faz. Por outro lado, as etapas, 
deste já longo percurso, sucederam-se e 
interligaram-se com extrema naturalidade. 
Fruto da sorte, esse elemento essencial da 
existência humana, ou de uma grande de-
dicação e de um empenhamento integral à 
profissão que sempre quis ter? A conjuga-
ção dos dois factores poderá ser a resposta 
à questão.

 O facto de ser Mulher nunca me impediu de 
cumprir cabalmente as minhas funções e 
nunca senti qualquer adversidade. Ser Mu-
lher implicou ser capaz de enfrentar todas 
as dificuldades com coragem e entregar-
me às tarefas de corpo e alma. Ser Mulher 
implicou, também, ser capaz de distribuir o 
meu tempo, implicar todas as minhas for-
ças em tarefas tão diversas como ser filha, 
esposa, mãe, dona de casa, professora, 
aluna em formação contínua (investigação), 
presidente de um órgão de gestão e tantos 
outros papéis que são exigidos às mulheres 
nos dias de hoje. 

Ser Mulher na carreira docente implica 
tudo isso e, sobretudo, a capacidade de le-
var a cabo todas essas exigências, fazendo 
parecer que, afinal, tudo é muito fácil!

minavam os cursos. E, mais tarde, fiquei 
responsável pela organização e supervisão 
da Prática Pedagógica de Língua Portugue-
sa dos cursos de formação de professores, 
variantes de Português/Francês e Portu-
guês/Inglês, da ESEG.

As exigências iam sendo cada vez maiores, 
havendo, por vezes, uma sobrecarga em 
termos de horário de trabalho, pois, para 
além da leccionação das disciplinas, a su-
pervisão implicava a assistência/supervi-
são do trabalho dos alunos nas escolas do 
ensino básico com deslocações constantes 
a diversos locais onde a prática pedagógica 
tinha lugar. Contudo e apesar das exigên-
cias, resolvi, em 1998, inscrever-me no 
Mestrado em Estudos Portugueses da Uni-
versidade de Aveiro, que conclui, em 2001, 
com enorme satisfação.

Em 2000, mais uma vez, as circunstâncias 
da vida encarregavam-se de me propor-
cionar uma nova oportunidade irrecusável: 
colaborar no projecto de instalação da Es-
cola Superior de Turismo e Telecomunica-
ções que o Instituto Politécnico da Guarda 
decidira abrir em Seia. A perspectiva era 
tentadora, embora acabasse por alterar, 
de certa forma, o rumo da minha carrei-
ra, fazendo-me abandonar a formação de 
professores. Contudo, era mais um desafio 
que não podia declinar. 

Posso dizer que este tem sido o período 
mais interessante da minha carreira pro-
fissional, embora, também, o mais exigente 
em termos de trabalho uma vez que o que 
tem estado em causa, neste últimos sete 
anos, é muito mais do que leccionar Lín-
gua e Cultura Portuguesa (e, nos primeiros 
anos, também Língua Francesa) aos cur-
sos de Turismo e Lazer, Gestão Hoteleira e 
Informática para o Turismo. Numa escola 
pequena, em fase de instalação, onde o 
número de docentes é limitado, há muito 
trabalho a fazer para além da docência. 
Cabe aos docentes um papel fundamental 
na colaboração com a Direcção da Escola, 
duplicando ou triplicando a inclusão dos 
mesmos nos mais variados grupos de tra-
balho.
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EUGÉNIA MARIA LUCAS 
RIBEIRO

ADMINISTRADORA DO INSTITUTO 
POLITÉCNICO DE LEIRIA

Sou, desde há três anos, administradora do Ins-
tituto Politécnico de Leiria. Porque conto isto, 
perguntar-se-ão? Porque me pedem para falar 
do meu percurso profissional, do que é ser mu-
lher num cargo de gestão. 

A questão essencial é: ser mulher fez a diferen-
ça no meu percurso profissional, pela positiva 
ou pela negativa? A minha resposta é tão franca 
quanto linear: Não. 

Creio, profundamente, que o que pode repre-
sentar a diferença na trajectória profissional de 
cada um de nós assenta, acima de tudo, no em-
penho, na lealdade e na dedicação com que exe-
cutamos as nossas funções. E esta caminhada 
começa nos bancos da escola. É aqui que se de-
vem começar a construir as estruturas que nos 
vão suportar ao longo da vida. Estudar, pois, é 
um primeiro verbo essencial. Estudar, pelo puro 
gosto de aprender, de crescer como pessoa. E 
nesta primeira etapa da minha vida – os anos de 
estudo até à faculdade - reconheço com satisfa-
ção que nunca encontrei obstáculos ou dificul-
dades particulares em função do género. Terei 
sido privilegiada? Felizmente, creio que não. 
Mas estudei, com empenho e dedicação, porque 
sempre tive plena consciência da importância 
deste crescimento pessoal.  

TestemunhosCADERNO ESPECIAL

Estudar, trabalhar, viajar. Isto é o que faço e sou. 
O que não sou, pelo menos ainda? 

Não sou mãe. Como tal, não sei se a maternida-
de fará a diferença. 

Mas sei, através das mulheres com quem vou 
conversando, das vidas que vou conhecendo, 
que para muitas a maternidade fez a diferença, 
a nível profissional. Trouxe obstáculos, estag-
nação profissional, despedimentos. Quantos de 
nós não conseguem identificar exemplos como 
os que refiro? 

O que concluir, então, neste estreitíssimo balan-
ço de vida, nesta reflexão a propósito da mulher 
e da vida profissional? Que há muito caminho a 
percorrer. Que uma sociedade que rejeita deste 
modo as suas mães trabalhadoras, que não as 
respeita e honra, é uma sociedade pobre. 

Temos de viver cada dia conscientes desta 
pobreza. Para a combater, com pequenos 
ou grandes gestos, cada qual à sua manei-
ra e usando todos os meios ao seu alcance. 
Para fazer a diferença. Para construir um 
mundo que não é de homens ou de mulhe-
res, mas que é de todos. Um mundo me-
lhor.    

Para entrar na vida profissional tive difi-
culdades idênticas às de muitos recém-li-
cenciados, mas nunca baixei os braços. 
Fiz escolhas difíceis, em termos pessoais 
e profissionais. Mas em qualquer das fun-
ções que desempenhei, fi-lo com o sentido 
de que estava a assumir um compromisso e 
que o devia honrar. Encarei todas estas ex-
periências como um enriquecimento. E é o 
que hoje procuro transmitir àqueles que tra-
balham comigo ou com quem contacto nou-
tros contextos. Valores simples: honestidade 
no trabalho, empenho, dedicação, lealdade. 
Valores que nos fazem crescer, a todos os 
níveis. Trabalhar, pois, como segundo verbo 
essencial. Trabalhar a sério, com tudo o que 
tal significa. E, mais uma vez – serei uma 
afortunada? – os exemplos que encontrei foi 
de que o trabalho sério não distingue sexos. 
Beneficia a todos, igualmente. 

Dois verbos. Haverá um terceiro? Para além de 
estudar, trabalhar, o que nos faz crescer? Via-
jar, respondo. Para fazer a nossa circum-na-
vegação da terra, parafraseando um autor cujo 
nome esqueci. Viajar é sinónimo de liberdade, 
de aprendizagem. E tem sido, na história da 
mulher, também sinónimo de coragem. Ousar 
partir, ousar ser. 
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FERNANDA MARIA
DOS SANTOS PEREIRA

PRESIDENTE DO CONSELHO
DIRECTIVO DA ESTIG

Foi Directora de Área Departamental de Ci-
ências Empresariais de 1996 a 2003, Res-
ponsável do Gabinete de Apoio ao Empre-
endedorismo e do Projecto Começar desde 
Maio de 2003, Presidente do Conselho Pe-
dagógico de 1999 a 2001, Coordenadora de 
Curso de Gestão de Empresas de Março de 
2004 a Novembro de 2004, Presidente do 
Conselho Cientifico da ESTIG de Novembro 
de 2004 a Setembro de 2006. Em 26 de Julho 
de 2006 assumiu a Presidência do Conselho 
Directivo da ESTIG.

Fernanda Pereira retira uma ilação impor-
tante da sua experiência, “o contacto com as 
pessoas é a pedra de toque da gestão de uma 
organização eficiente. É um desafio enorme 
gerir uma Organização, no entanto é extrema-
mente aliciante e é um teste diário às nossas 
capacidades. Pelo facto de ser mulher, e por 
uma questão de feitio, costumo ser uma ou-
vinte atenta e isso é uma porta aberta para a 
resolução de muitos problemas que se depa-
ram a quem tem de decidir.”

técnica superior de 2.a classe na Câmara Mu-
nicipal de Serpa, de Técnica Superior/Agente 
de Desenvolvimento Económico na Comissão 
de Coordenação da Região do Alentejo. Em 
1990, ingressou como assistente de 1.o triénio 
no Instituto Politécnico de Beja, tendo dedica-
do desde sempre particular atenção ao curso 
de Gestão de Empresas, ao qual me mantenho 
ligada, actualmente na Escola Superior de 
Tecnologia, do Instituto Politécnico de Beja.

As suas áreas de Investigação e consequen-
te trabalho têm se situado entre as Finanças, 
Contabilidade e Ambiente, com particular in-
cidência na problemática do efeito das ques-
tões ambientais na determinação do custo da 
água.

Tem diversos artigos escritos e apresentados 
sobre estas matérias em conferências nacio-
nais e internacionais, bem como revistas da 
especialidade. Participa em alguns Projectos 
de Investigação Nacionais e Internacionais, 
sendo Coordenadora de um deles.

CADERNO ESPECIAL

Fernanda Maria dos Santos Pereira, licencia-
da em Organização e Gestão de Empresas, 
pelo ISE em1988, em 1992 concluiu a Pós 
Graduação em Administração Pública e De-
senvolvimento Regional na Perspectiva das 
Comunidades Europeias, pela Universidade 
de Évora, Mestre em Ciências Económicas e 
Empresariais, pela Universidade do Algarve e 
Universidade Técnica de Lisboa, em 1996. 

Frequenta neste momento o Doutoramento na 
área da Contabilidade e Finanças, sob orienta-
ção do Professor Doutor Adriano Pimpão.

Divorciada, mãe de 2 filhos de 14 e 9 anos, 
gosta de viajar e de fotografar, especialmente 
paisagens. Dê uma vista de olhos em: www.
olhares.com/pordosol 

Gosta particularmente da vida calma e pacata 
do Alentejo e da superior qualidade de vida de 
que aí usufrui.

Profissionalmente, desempenhou funções de 

Testemunhos
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MARIA HELENA VAZ
DE CARVALHO NAZARÉ

REITORA DA UNIVERSIDADE
DE AVEIRO

TestemunhosCADERNO ESPECIAL

(JNICT,MCT,INIC), pela União Europeia (2°, 
3.° e 4.° Programas Quadro) e pela NATO, 
orientpu de 4 teses de doutoramento, 2 te-
ses de mestrado, 4 provas de Aptidão Cien-
tífica e Capacidade Pedagógica e 2 estágios 
de pós¬-doutoramento.

Já publicou cerca de 70 artigos em jornais 
científicos 50 dos quais em revistas do 
Science Citation Index e 80 participações 
em conferências da especialidade com 
apresentação de trabalho.

Edição por convite do livro-Properties, 
Growth and Application of Diamond- da 
serie emis-datareviews, publicação do IEE 
- INSPEC.

“Ao longo da minha vida académica e pro-
fissional, os únicos momentos em que me 
deparo com a questão do género, e que me 
obrigam a ponderar eventuais facilidades 
ou dificuldades inerentes ao facto de ser 
mulher, são as inúmeras entrevistas e de-
poimentos que os jornalistas me solicitam 
acerca deste tema. Efectivamente, nunca 
senti que o facto de ser mulher me tenha 
beneficiado ou prejudicado.”

Nasceu em Lisboa, em 1949 e é, desde 9 
Janeiro 2002, a Reitora da Universidade de 
Aveiro. Concluiu a licenciatura em Física 
na Universidade de Lisboa em 1972 e mais 
tarde, em 1978, concluiu o Doutoramento 
no King’s College London da University of 
London.

É actualmente Professora Catedrática no 
Departamento de Física da Universidade de 
Aveiro, e já desempenhou várias funções 
de gestão, como Presidente da Associação 
Columbus: Rede de Universidades Euro-
peias e Latino Americanas, Presidente do 
Instituto de Investigação e Presidente do 
Conselho Executivo da Fundação João Ja-
cinto de Magalhães, entre outros

É Coordenadora da Unidade de Investigação 
“Física de Semicondutores em Camadas 
Optoelectrónica e Sistemas Desordenados” 
na Universidade de Aveiro e interessa-se 
por Espectroscopia de níveis profundos em 
semicondutores e Propriedades eléctricas 
e ópticas de materiais de baixa dimensão 
¬superredes e heteroestruturas

Participou em mais de 20 projectos de 
investigação subsidiados pelo Governo 
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período excitante do crescimento inicial de 
uma jovem universidade, onde me era pedido 
que implementasse ou consolidasse o funcio-
namento das estruturas organizativas (con-
selhos científico e pedagógico e comissão de 
estágios, por exemplo), a par de lançar novos 
cursos, contratar docentes, fazer funcionar 
laboratórios e infra-estruturas e incentivar 
a investigação. É gratificante ver que muitos 
dos jovens docentes que entraram nessa al-
tura são hoje professores qualificados com 
excelente curriculum científico e que o centro 
de investigação nas ciências do mar que aju-
dei a criar é agora um Laboratório Associado 
com investigação e internacionalização apre-
ciáveis. 

Foi neste período de intensa actividade que 
nasceu o meu filho e se tornou o meu compa-
nheiro de viagem entre Faro e Lisboa. Claro 
que foi necessário acautelar alguns aspectos 
logísticos (o João a partir dos 2 anos tinha 
dois infantários, por exemplo)...

O início da investigação 
Fazer investigação científica é participar 
numa aventura de descoberta. Neste jogo 
de estratégia, onde não cabe a monotonia, é 
essencial ser-se curioso e ter os olhos e a 
mente abertos para o mundo. Hoje acredito 
que quem me chamou para a investigação 
foi a minha professora de Ciências Naturais, 
do 1º ao 7º ano, do liceu Maria Amália Vaz de 
Carvalho, em Lisboa. Embora só bastante 
mais tarde, já doutorada, tenha percebido e 
racionalizado esta influência, considero que a 

A Universidade Técnica de Lisboa tem desde 
o passado dia 1 de Março um novo reitor e 
uma nova equipa reitoral, que integro como 
vice-reitora. Este pedido de testemunho de 
percurso de carreira e de actividade cientí-
fica coincide, assim, com uma nova fase de 
trabalho e com o enfrentar de desafios bem 
estimulantes e exigentes. A possibilidade 
de viver os assuntos universitários ao nível 
abrangente de cúpula de gestão institucional 
é um privilégio, tanto mais que a Universidade 
Técnica de Lisboa é uma das maiores e me-
lhores universidades do país, com um papel 
determinante na qualificação de quadros di-
rigentes e técnicos superiores e na criação 
de novo conhecimento, sendo um parceiro 
fundamental na inovação e desenvolvimento 
tecnológico. 

A gestão universitária no feminino
São poucas as mulheres em cargos dirigen-
tes de gestão universitária ou de investiga-
ção, em Portugal como em outros países. 
São eloquentes as imagens dos conselhos de 
direcção das instituições... Como um exem-
plo das excepções, eu tenho a oportunidade 
de estar a ter, e de já ter tido, esta experiência 
de gestão, de que gosto e que considero muito 
enriquecedora.  

Uma das minhas primeiras experiências 
de direcção foi na Universidade do Algarve, 
onde, entre 1988 e 1992, fui pró-reitora e pre-
sidente da Comissão Instaladora da Unidade 
de Ciências e Tecnologias Aquáticas e da Es-
cola Superior de Tecnologia. Tratou-se de um 
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ramento no estrangeiro), tive que começar a 
construir o edifício de uma investigação cien-
tífica própria. E comecei por me candidatar 
a um projecto de investigação da JNICT, cujo 
anúncio de abertura vi no jornal, e cujo tema 
foi escolhido com racionalidade, partindo da 
pergunta que me coloquei: como poderiam os 
meus conhecimentos sobre química da madei-
ra ser úteis em Portugal? A consulta de esta-
tísticas nacionais mostrava de modo inequívo-
co a importância da produção e transformação 
de cortiça e o papel de liderança mundial que 
o país detinha neste campo. Assim nasceu o 
meu primeiro projecto de investigação... 

Não posso deixar de ter saudades do acom-
panhamento financeiro do projecto (o dinhei-
ro era depositado numa conta aberta pelo in-
vestigador, que era responsabilizado pela sua 
gestão), hoje quando os investigadores estão 
asfixiados por sistemas pesados de gestão 
contabilística...

Já no Instituto Superior de Agronomia, foi-
me dada a responsabilidade de investigação 
duma das linhas de acção do Centro de Es-
tudos Florestais (CEF), destinada ao estudo 
da química do eucalipto, também uma linha 
de trabalho que mantenho até hoje. Em 1986, 
candidatei-me com um colega a um projecto 
europeu que ganhámos, e foi assim que co-
meçou a minha experiência de gestão de pro-
jectos com financiamento internacional.

Hoje, para além de ser coordenadora do CEF 
(entretanto avaliado como um centro de inves-
tigação excelente) sou a responsável de uma 
das suas áreas de investigação, que estuda 
as propriedades e a transformação dos pro-
dutos florestais, com uma equipa de 9 dou-
torados e 7 estudantes em doutoramento. A 
luta por financiamentos externos é constante 
e joga-se em diferentes tabuleiros: comissão 
europeia, programas operacionais, FCT na 
vertente de projectos e de bolsas, contratos 
empresariais. Ao longo dos anos, tenho tido 
esta múltipla experiência de coordenação de 
projectos europeus e nacionais, assim como 
de partipante. 

Ser professora
Gosto muito de dar aulas, tanto das aulas com 
grande audiência do 1º ano como das aulas 

dr.a Margarida Medina me mostrou inequivo-
camente o que é o interesse pela experimen-
tação e o entusiasmo da procura.

O doutoramento não foi planeado. Ele surgiu 
na sequência de um estágio do fim do curso 
de engenharia química, no IST, através da 
International Association for the Exchange 
of Technical Students. Na altura não havia os 
contactos internacionais de hoje e poder es-
tagiar num país estrangeiro constituía uma 
oportunidade e uma lufada de ar fresco e de 
liberdade. Na candidatura escolhi a Alema-
nha, e enviaram-me para o Instituto de Inves-
tigação de Floresta e Madeira, em Hamburgo, 
onde fui integrada num projecto de investiga-
ção em curso e, com grande autonomia, estu-
dei durante 3 meses a impregnação de fenol 
na madeira. Foi a minha introdução ao mundo 
fascinante da química da madeira, que me 
tem acompanhado até hoje. Desse trabalho 
resultou o meu primeiro artigo internacional 
e um convite para fazer doutoramento. 

Os anos que passei em Hamburgo foram uma 
experiência pessoal importante, pois conheci 
gente, vi filmes, fui a concertos, frequentei 
bares de estudantes e, principalmente, viajei: 
Grécia, Jugoslávia, Turquia, países nórdicos, 
Indonésia. Também me iniciei no ski e apren-
di mergulho e vela. A vela continua até hoje, 
agora num veleiro com aptidão oceânica. 

Em Hamburgo também trabalhei, claro, e um 
pouco antes de 4 anos de estadia fiz os exa-
mes, defendi a tese e publiquei 4 artigos. O 
ambiente de investigação na Alemanha de 
então era essencialmente masculino, prin-
cipalmente na área das florestas e produtos 
florestais onde todos os professores e douto-
randos alemães eram homens.

Entretanto neste período ocorreu em Portu-
gal a grande transformação política e social 
permitida pelo 25 de Abril de 1974 e o país ao 
qual regressei era outro em termos de aber-
tura e liberdade.

A construção de uma investigação autónoma
Muito jovem  doutorada, sem pertencer a um 
grupo de investigação universitário (nesse 
tempo, o habitual era que fossem os já as-
sistentes universitários a partir para douto-

dos pequenos números de disciplinas de es-
pecialidade na fase final do curso. O trabalho 
com os estudantes é uma actividade que nos 
mantem despertos. A primeira disciplina que 
leccionei foi Química Orgânica; hoje estou 
mais envolvida em disciplinas de especialida-
de como Engenharia dos Produtos Florestais 
ou Biomassa e bioenergia. Gosto também de 
orientar trabalhos de fim de curso, e já perdi a 
conta ao número de estudantes que acabaram 
o curso comigo. Normalmente, a pergunta que 
costumo fazer a um estudante que quer iniciar 
um trabalho de fim de curso é: de que é que 
você gosta?  Então começo a sugerir temas... 
Orientar teses de mestrado e, principalmente, 
de doutoramento é o passo seguinte. Trata-
se de um trabalho de maior fôlego, no qual 
procuro balancear a autonomia desejável do 
doutorando com orientações precisas, garan-
tindo que as teses têm uma duração adequada 
e que são feitas publicações internacionais e 
outras divulgações de resultados.

O paradigma de Bolonha da formação uni-
versitária, centrado no desenvolvimento da 
capacidade dos estudantes para aprender e 
autonomamente procurar respostas, é-me 
pois muito próximo. 

E o resto?
Viajei. Marcos importantes foram as traves-
sias do Saara, quando ainda não havia GPS, a 
navegação se fazia com cartas e bússola e o 
deserto não estava na moda. A preparação foi 
tão interessante como a viagem, e era neces-
sário garantir suficiente autonomia de água, 
de gasóleo, de alimentos, de peças mecâni-
cas... O deserto é fascinante.

Por mar fomos até aos Açores, tinha o João 2 
anos, mais recentemente à Madeira, e quase 
todos os verões o Papageno, o nosso veleiro, 
vai até ao Algarve. Viagens mais longas (a 
volta ao mediterrâneo, o circuito caribenho, 
a circumnavegação...) ficam remetidas para 
um futuro mais liberto profissionalmente!

E leio, de tudo. Gostaria de ser capaz de es-
crever ficção, talvez um dia ainda tente.

Entretanto o João entrou no Instituto Supe-
rior Técnico, e foge a que saibam de quem é 
filho... 
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nos vários tipos de actividade que têm que 
desenvolver, já que conseguem mais facil-
mente saltar de uns assuntos para os ou-
tros. Penso ainda que a prioridade a dar a 
estas componentes não é sempre a mesma 
ao longo da vida, e que o grau de satisfação 
e felicidade conseguidos depende muito de 
uma adaptação pessoal a essas diferentes 
ordens de prioridade e também dos apoios 
que se têm, nomeadamente a nível familiar 
e profissional.

Tem conhecimento da AMONET – As-
sociação Portuguesa de Mulheres 
Cientistas – criada em Portugal, há 
quase dois anos? Acha importante a 
existência esta Associação em Por-
tugal? Porquê?
Tive conhecimento da AMONET na altura do 
seu anúncio público, numa sessão que de-
correu na Reitoria da Universidade Nova de 
Lisboa. Participei nessa sessão e tornei-me 
então sócia. Considero que o exercício da 
Ciência não está condicionado ou associado 
ao facto de se ser homem ou mulher, mas 
antes às qualidades intelectuais e humanas 
que não são atributos restritivos de qualquer 
um dos sexos. No entanto, como a tradição 
e o exercício no início do século XX favorece-
ram o sexo masculino, é facto que as mulhe-
res têm que se afirmar mais fortemente no 
mundo científico para serem reconhecidas 
com paridade. Um Professor americano, que 
muito me apoiou no início da minha carreira, 
dizia que as mulheres para vencerem têm 

É fácil ser mulher e cientista?
Quais as compatibilidades e incom-
patibilidades entre as mulheres e a 
Ciência?
Para começar gostaria de dizer que não 
vejo qualquer tipo de incompatibilidade em 
ser mulher e cientista. As mulheres são tão 
aptas como os homens a serem cientistas e 
a gostarem de fazer Ciência. Já Platão di-
zia, no seu ensaio sobre a República, que as 
mulheres tinham as mesmas capacidades 
para qualquer profissão que os homens, 
exceptuando apenas aquelas que se ba-
seiam na necessidade de uma grande força 
física. Para se ser cientista com qualidade e 
nível internacional, é sobretudo necessária 
uma grande dedicação e gosto pelo estudo 
e o desbravar de novos conhecimentos. É 
também preciso um espírito de curiosida-
de apurado conjugado com um sentido de 
organização que leve à concretização dos 
resultados dos estudos prosseguidos na 
forma de publicações científicas. A quali-
dade e o reconhecimento internacional das 
publicações, dos contratos e projectos de 
investigação e em especial da equipa com 
que se trabalha são os grandes factores 
que atestam o prestígio que se consegue.
A par da vida de Ciência há outras compo-
nentes, como a vida familiar, a vida social, 
associativa e também a participação re-
ligiosa, que são fundamentais para uma 
realização humana saudável e equilibra-
da. Penso que, de um modo geral, é mais 
fácil às mulheres repartirem-se por estas 
várias componentes e conseguirem êxito 
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pública de iniciativas, papel que deve ser 
promovido e desenvolvido pela AMONET.

Já alguma vez se sentiu impossibil-
itada de algo na sua profissão por ser 
mulher?
A minha actividade profissional desenvol-
veu-se sempre no âmbito universitário e 
de investigação científica. Licenciei-me em 
Engenharia Química pela Universidade do 
Porto em 1971 e, como fui uma das me-
lhores alunas do meu curso, fui na altura 
convidada para Assistente nessa mesma 
Universidade. Depois, e por razões particu-
lares, mudei-me para Lisboa onde ingres-
sei também por convite e como Assistente 
no Instituto Superior Técnico. Aí iniciei a 
minha actividade de investigação no en-
tão Complexo Interdisciplinar. Talvez por 
ter tido a sorte de encontrar pessoas que 
valorizavam a qualidade e a competência 
independentemente da condição feminina 
ou masculina, nunca senti discriminação 
por ser mulher. Com o decorrer dos anos 
e a consolidação da carreira académica e 
científica que prossegui, primeiro no IST e 
posteriormente no Instituto de Tecnologia 
Química e Biológica, com intervenção em 
cargos de gestão, nomeadamente como 
elemento da Direcção do Instituto Supe-
rior Técnico (de 1984 a 1987) e depois como 
membro da Comissão Instaladora (de 
1996-1998) e como Sub-Directora no ITQB 
(de 1998 a 2005), o facto de ser mulher dei-
xou de ter qualquer influência ou limitação, 
tornando-se, às vezes, até em vantagem, 
por corresponder a uma forma mais per-

que ser melhores e afirmarem-se mais. Esta 
situação tem-se vindo a esbater com o tem-
po, e pelo menos em áreas como as Ciências 
da Vida ou mesmo algumas Engenharias, já 
há, em Portugal, uma liberalização na parti-
cipação de mulheres ou homens nas várias 
categorias de investigadores. No entanto, há 
ainda uma desigualdade de representação a 
nível das categorias de topo. Por exemplo, só 
há uma Reitora nas Universidade públicas 
portuguesas e o número de Professoras ca-
tedráticas é normalmente significativamente 
inferior ao de Professores. Nos níveis inter-
médios já há uma melhor distribuição e uma 
forte representação feminina. Fora das Uni-
versidades e Institutos de investigação, no 
entanto, e em cargos associados com a Ci-
ência, ainda há um desequilíbrio acentuado. 

A AMONET  pretende chamar a atenção pú-
blica para estes desequilíbrios e na medida 
da sua capacidade de intervenção tentar 
corrigi-los. Não interessa obviamente re-
clamar ou lutar pela inversão da situação. 
Não é isso que está em causa, mas antes 
que não haja diferenças com base na con-
dição feminina, mas somente na qualidade 
e capacidade para exercer qualquer cargo 
ou função.

É interessante verificar que na questão da 
igualdade perante a Ciência e a actividade 
científica, Portugal é um dos Países mais 
avançados da Europa Ocidental. As razões 
para esta realidade são variadas e com 
múltiplas interpretações.  No entanto ainda 
há trabalho a fazer e para isso é importante 
a associação de esforços e a representação 

sonalizada e, poderei dizer, “afectuosa” de 
abordar certos assuntos. 

Em relação às várias funções e cargos que 
ocupei a nível internacional em várias Co-
missões a Associações, de um modo geral, 
nunca senti diferenciação. Só recentemen-
te, quando concorri, e perdi, à posição de 
topo de uma Associação Internacional, 
senti que o facto de ser mulher não foi bem 
acolhido, reconhecendo contudo que este 
não foi o único factor que impediu a minha 
eleição.

Pode acrescentar o que considerar 
pertinente.
Aspectos complementares

Iniciei funções como Vice-Reitora da Uni-
versidade Nova de Lisboa no fim de Ja-
neiro de 2007, por convite do Reitor eleito 
Prof. António Rendas, tendo como pelouro 
a coordenação da investigação no âmbito 
da Universidade. Continuo no entanto com 
alguma actividade de investigação no ITQB, 
pois essa componente é essencial na mi-
nha vida profissional.

É para mim uma enorme honra poder pres-
tar este serviço à Universidade Nova de 
Lisboa e assim poder promover algumas 
sinergias entre investigadores e a inves-
tigação realizada nas várias Unidades Or-
gânicas da Universidade. Espero conseguir 
levar a bom termo esta tarefa e conto com 
o apoio de todos os Cientistas, quer sejam 
homens ou mulheres, que queiram concor-
rer para o mesmo objectivo.
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Acha que as mulheres têm, hoje em 
dia, as mesmas oportunidades que 
os homens no mundo da investiga-
ção científica?
Oportunidades para investigação sim. Mas 
em geral nos órgãos de decisão e de inter-
venção vêem-se sempre mais elementos do 
sexo masculino do que do feminino apesar 
de, em grande parte das áreas científicas, 
haver uma maioria de mulheres investiga-
doras.

Tem conhecimento da AMONET – As-
sociação Portuguesa de Mulheres 
Cientistas – criada em Portugal, há 
quase dois anos? Acha importante a 
existência esta Associação em Por-
tugal? Porquê?
Tive conhecimento através da Imprensa e 
já consultei várias vezes a página da AMO-
NET, onde vem mencionado que esta asso-
ciação tem feito avanços significativos para 
eliminação de formas de discriminação das 
mulheres ante a lei e na Sociedade Portu-
guesa em geral. Só por isso a existência 
desta Associação é positiva.

No site da AMONET vem ainda referido, 
com indignação, que o processo de avalia-
ção das Licenciaturas das áreas científicas 
de Ambiente e de Química foi levado a cabo 
por comissões constituídas por 13 e 19 ho-
mens independentemente de mais de 50% 
dos docentes e investigadores serem mu-
lheres. Que diria a AMONET se soubesse 

É fácil ser mulher e cientista?
É mais fácil ser homem e cientista... 
As mulheres conseguiram a autonomia finan-
ceira, já não são “donas-de-casa”, mas na 
maior parte das vezes continuam a acumular 
a actividade profissional com as lides domés-
ticas sem haver partilha com o cônjuge. Vou 
dar exemplos muito comezinhos mas que es-
pelham a realidade: Constato com frequência 
que independentemente de os membros do 
casal serem colegas da mesma profissão, é a 
mulher que sistematicamente se retira mais 
cedo das reuniões de trabalho, ou porque vai 
com os filhos ao médico ou porque tem de ir 
buscar os filhos à escola ou aos infantários. 
Também constato, no meu dia-a-dia fora da 
esfera do trabalho, quando sou visita em casa 
de amigos ou conhecidos, que é sistematica-
mente a mulher que se encarrega, quer da 
elaboração do repasto, quer da arrumação 
posterior. Também observo que, regra geral, 
as outras mulheres visitantes se levantam 
para ajudar a dona da casa ficando a mesa, ou 
a sala, só com elementos do sexo masculino.

Naturalmente, com o acumular de todas as 
tarefas domésticas, incluindo o cuidado a 
solo com os filhos, resta-lhes menos tem-
po para pesquisa e publicação. 

Quais as compatibilidades e incom-
patibilidades entre as mulheres e a 
Ciência?
Nenhumas, excepto a logística familiar que 
mencionei anteriormente.
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actualmente presidente de um Conselho Di-
rectivo mas realço que é a primeira vez que um 
conselho directivo da minha escola é dirigido 
por uma mulher. As mulheres não estão dispo-
níveis para os cargos de presidência ou os seus 
pares preferem eleger um homem, e as hipó-
teses de uma lista com uma mulher à cabeça 
vencer ficam diminuídas?

Pode acrescentar o que considerar per-
tinente.
Poder-se-ia pensar que esta discriminação 
sexual atingiria principalmente as mulheres 
profissionalmente e culturalmente menos ha-
bilitadas, mas é um facto, e já o apontei ante-
riormente, que esta discriminação ocorre trans-
versalmente em toda a sociedade. Claro que a 
tendência é para a mudança de mentalidades 
mas sem um “empurrãozinho” a mudança é ca-
paz de demorar mais algumas décadas. Temos 
que apressar esta mudança de mentalidades 
de homens e mulheres, no que respeita aos di-
reitos e deveres de cada um, quer na comuni-
dade familiar quer no ambiente profissional e, 
evidentemente, acelerar o acesso a profissões e 
cargos que habitualmente eram feudos mascu-
linos. Estou também a pensar nas quotas nas 
próximas eleições legislativas e autárquicas...

Actualmente, com o cargo de direcção que ocu-
po, resta-me pouco tempo para a investigação. 
Embora fora do contexto desta entrevista acho 
importante mencionar que mesmo não tendo 
qualquer cargo de direcção, seria sempre difícil 
fazer investigação numa instituição de ensino 
politécnico. Os docentes do Ensino Superior 
Politécnico, qualquer que seja a sua categoria 

que, na minha escola, foram avaliadas 9 li-
cenciaturas, cada uma por uma comissão de 
três avaliadores, num total de 27 avaliadores 
e que só um deles era mulher. 

Já alguma vez se sentiu impossibilitada 
de algo na sua profissão por ser mu-
lher?
Não, mas poderia eventualmente ter sido sem 
o saber. 

Muitas vezes, quando era coordenadora de 
curso, em pedidos de emprego por e-mail ou 
por telefone (não publicitados), pediam-me 
currículos de alunos licenciados preferencial-
mente do género masculino. As desculpas são 
diversas: ou porque vão ter que gerir uma equi-
pa de mulheres e é difícil às mulheres gerirem 
mulheres; ou porque vão ter que gerir equipas 
de homens e a inserção na equipa fica dificul-
tada. Como o objectivo era conseguir o maior 
número de alunos empregados tentava sempre 
brincar com uma situação que era bastante 
séria, dizendo-lhes que estavam a falar com a 
pessoa errada e que iria fingir não ter ouvido. E, 
claro, enviava também currículos de mulheres 
porque a maioria dos diplomados eram do sexo 
feminino.

Temo que esta preferência dos empregadores, 
embora não o digam, tenha a ver com a questão 
da dispensa por maternidade e amamentação, 
e consequente baixa ao trabalho e quebras de 
assiduidade, e não com as competências profis-
sionais de cada sexo. E isto é demasiado grave.

Não me posso queixar de discriminação. Sou 

académica, para “produzir ciência”, têm que ir 
para o laboratório e têm que escrever os ar-
tigos porque não têm investigadores bolseiros 
para o fazer. Ou seja, têm de acumular o servi-
ço lectivo com a investigação e têm mais horas 
lectivas que os docentes universitários.

As universidades têm muita “mão-de-obra” dis-
ponível e não onerosa, para fazer investigação: 
têm os bolseiros de mestrado e de doutoramen-
to. Naturalmente não se espera, nas universida-
des portuguesas, que seja o professor catedráti-
co a fazer a pesquisa em laboratório. 

Poder-se-á rebater “E então os projectos de 
I&D não permitem o pagamento a bolseiros de 
investigação? 

Para dar um exemplo de uma candidatura de 
projectos de I&D à entidade financiadora Fun-
dação para a Ciência e Tecnologia (FCT):
Um dos critérios de avaliação e selecção dos 
projectos pela FCT é o mérito e a produtividade 
científica dos investigadores. A FCT tem ainda 
em consideração os resultados de projectos 
onde a equipa esteve anteriormente envolvida. 
Ou seja, temos que ter bastantes artigos publi-
cados na área e histórico de participação em 
projectos, para podermos ter pretensões a ob-
ter financiamento. 

Os critérios de selecção são aparentemente 
justos, mas só as universidades estão em si-
tuação de os cumprir porque podem ministrar 
mestrados e doutoramentos. 

Claro que os politécnicos podem participar em 
projectos financiados pela FCT mas quando isso 
acontece é sempre como parceiros e raramente 
como coordenadores desse projecto. 

Os politécnicos, sem possibilidades de ter bol-
seiros de mestrado e de doutoramento e sem 
o histórico de coordenação de projectos são 
sempre penalizados. Isto é um ciclo vicioso que, 
naturalmente, dificulta e torna os politécnicos 
menos produtivos em termos científicos.  

Se não virmos aprovada a leccionação de 
mestrados nas instituições politécnicas 
não perspectivo um crescimento significa-
tivo da produção científica dos politécnicos 
nos próximos anos.



ROSA MARIA FERNANDES

PRESIDENTE DO CONSELHO
DIRECTIVO DA ESAB

esforço de conciliação das várias tarefas 
para que somos solicitadas e que muitas 
vezes mesmo inconscientemente pretende-
mos manter como exclusivas (carga educa-
cional e social). Nunca senti apesar disso 
que tivesse sido impossível o desempenho 
profissional compatível com a exigência que 
me impus, nem me senti agredida nem pre-
judicada pelas opções que fiz, tanto a nível 
familiar como profissional, condicionadas no 
primeiro caso pela vida profissional e no se-
gundo pela vida familiar.
 
Tudo porque tenho tido a grande vantagem 
de ter saúde, ter filhos e pais saudáveis e 
acreditar que a mudança social, no meio só-
cio-económico em que a minha actividade se 
desenvolve e o lugar que ocupamos, no mo-
delo social que defendemos é fruto do com-
portamento que assumimos, do modo como 
enfrentamos e ultrapassamos os obstáculos 
que nos são colocados e na liberdade e res-
ponsabilidade que pretendemos quotidiana-
mente cultivar.

Fui mãe aos 21 e aos 25 anos. Aos 21 ainda 
como estudante o que não teve qualquer im-
pacte negativo a nível académico, talvez até 
tenha contribuído para me disciplinar dada a 
necessidade de compatibilizar as actividades 
domésticas e de mãe com as académicas.
 
Casada com um médico que sempre preten-
deu seguir a carreira hospitalar, sinto que ao 
fim de 36 anos demos todo o apoio que nos foi 
solicitado aos filhos, pais e um ao outro. Ficou 
até agora para segundo plano a vida social.
 
Acompanhei os meus filhos em actividades 
extra escolares, essencialmente música e 
desporto aproveitando para em simultâneo 
ter aprendido viola, órgão e praticado ginás-
tica, karaté e basketball.
 
Tenho como hobies a leitura, pintura e jar-
dinagem.
 
Ser mulher para mim é um privilégio pela 
maternidade. Creio que obriga a um maior 

CADERNO ESPECIALTestemunhos
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tiveram as mesmas oportunidades que os homens, desde o inicio da activi-
dade de investigação, nos anos 60, apesar de muitas delas até aos anos 80 
seguirem a via de ensino como sua carreira profissional.

Convidámos todas as instituições nacionais de ensino superior público a 
disponibilizarem os seus dados estatísticos relativamente ao número de 
docentes e alunos por sexo no último ano lectivo. (ver quadro 3)

Em termos de mulheres na docência, a Universidade da Madeira é a que apre-
senta uma maior percentagem de mulheres a desempenhar estes cargos, 
cerca de 53%, seguida do Instituto Politécnico da Guarda com 52% e a Univer-
sidade do Porto com 51%. A instituição com a percentagem mais baixa de mu-
lheres na docência é a Universidade de Aveiro com 37%. Em termos numéricos 
a Universidade de Lisboa é a maior empregadora de Mulheres na docência, 896 
e a Instituto Politécnico do Cavado e do Ave o menor, com 51 mulheres.

A Mulher na Ciência em Portugal
A problemática da igualdade de oportunidades para ambos os sexos tem 
estado na ordem do dia em várias áreas, nos últimos anos, no nosso país. 
No caso da Ciência, as Mulheres tem tido um papel fundamental nos últi-
mos anos e a diferenciação pelo sexo não se verifica em termos de análise 
dos números de docentes e alunos no ensino superior em Portugal quer 
seja público ou privado.

No final do ano de 2005, segundo dados do OCES, cerca de 43% dos docen-
tes em instituições de ensino superior (público e privado) são Mulheres (ver 
quadro 1). Na mesma data e segundo a mesma fonte, a maioria de alunos 
inscritos no ensino superior são mulheres, cerca de 55%. (ver quadro 2)

Esta adesão por parte das Mulheres ao ensino superior tem a ver com fac-
tores históricos do nosso país em que, mesmo antes do 25 de Abril, não 
havia selectividade de acessos em termos de género, as mulheres sempre 

Fonte: Observatório de Ciência e Ensino Superior, 2007

Quadro 2: Número de alunos, por tipo de ensino e por sexo, em 2005-2006

Nota: Poderão existir duplas contagens devido a acumulações

Fonte: Observatório de Ciência e Ensino Superior, 2007

Quadro 1: Número de docentes, por tipo de ensino e por sexo, em 31 de Dezembro de 2005
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Relativamente à comunidade de alunos, o Instituto Politécnico de 
Castelo Branco é a instituição de ensino superior público com maior 
número de mulheres em termos percentuais, 75%. A Universidade 
do Porto é a instituição com mais mulheres em termos numéricos, 

Bibliografia:

http://www.oces.mctes.pt

http://ec.europa.eu/research/science-society/page_en.cfm?id=2906

http://ec.europa.eu/research/science-society/pdf/women_national_report_portugal.pdf

http://ec.europa.eu/research/science-society/pdf/women_national_policies_full_report.pdf

14.431. Do lado aposto temos o Instituto Politécnico do Cavado e do 
Ave com 845 mulheres na sua comunidade estudantil e em termos 
relativos temos o Instituo Politécnico de Beja com 45% de mulheres 
estudantes.

* Dados de 2005/2006

Quadro 3: 3. Número de alunos e docentes, por instituição pública de ensino superior e por sexo, em 2006-2007

A Mulher na Ciência na Europa
A Comissão Europeia instituiu um Grupo de Trabalho para promover o de-
bate sobre a problemática das mulheres na Ciência e tem representantes 
nacionais dos vários países e que são responsáveis pelo tratamento destas 
questões nos seus países de origem.

Este grupo, conhecido pelo Grupo de Helsínquia, reuniu pela primeira vez em 
Novembro de 1999 e pretende promover a participação e igualdade das mu-
lheres na Ciência na Europa. Reúne duas vezes por ano e ajuda a Comissão 
Europeia a traçar um retrato real da situação em cada país, sendo que para 
o efeito, foram nomeados representantes nacionais para fornecer dados es-
tatísticos e indicadores que sejam representativos do estado de cada país, 
nesta problemática.

Em Janeiro de 2001 foi publicado um relatório sobre a situação de Portugal, 
em que era referido que 43.5% dos investigadores no nosso país, são mulhe-
res de acordo com o OCT. No caso concreto de Portugal, este valor coloca-nos 
numa posição particular a nível da Europa, acima da média europeia e com 
tendência para a estabilização desde os anos 80.

Segundo este relatório existem dois factores históricos relacionados com as-
pectos sociais e políticos da sociedade portuguesa que podem ter influencia-

do esta percentagem de mulheres na ciência no nosso país. O primeiro tem 
a ver com o facto do acesso à Universidade ser privilegiado para jovens de 
uma classe média alta independentemente do sexo. O acesso das mulheres à 
Universidade, antes do 25 de Abril, tinha muito a ver com o seu estatuto social 
e a maioria dos cargos de ensino eram ocupados por mulheres à excepção 
das Universidades.

Um outro factor tem a ver com o início da Democracia em 1974 que levou 
a que todo o sistema educacional fosse “aberto” assim como a Ciência e a 
Investigação. O acesso deixou de ser selectivo por estatuto social e passou a 
ser generalizado a toda a comunidade, oferecendo assim mais oportunidades 
de carreira profissional às mulheres.

O desenvolvimento da comunidade académica e científica em Portugal tem 
uma enorme participação das mulheres, o que se pode verificar pelo aumento 
do número de mulheres com Mestrados e Doutoramentos desde os anos 80.
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CIRCUITOS ELÉCTRICOS
4.a EDIÇÃO REVISTA
de Vítor Cancela Meireles 

Esta obra, da Editora Lidel, 
destina-se a apoiar o ensino de 
circuitos eléctricos de corrente 
contínua e alternada sinusoi-
dal, quer a estudantes de En-
genharia Electrotécnica, quer a 
estudantes de outros ramos de 
Engenharia ou de outras ciên-
cias exactas. É pressuposto que 
o leitor típico deste livro tenha 
conhecimentos ao nível do 12.o 
ano de escolaridade. Não são 
necessários quaisquer conhe-
cimentos prévios de Física, no-
meadamente sobre os campos 

Eléctrico e Magnético. Uma obra 
útil também para professores e 
estudantes do ensino secundá-
rio e profissional. 

Em relação à 3.a Edição foram 
realizadas mais de uma centena 
de alterações no texto, nas figu-
ras e no aspecto gráfico do livro. 
Foram também acrescentados 
cerca de três dezenas de novos 
Exercícios Propostos, que se 
consideraram de interesse por 
serem suficientemente diferen-
tes dos já existentes. 

EM FOCO

REUMATOLOGIA - CASOS 
CLÍNICOS
2.a EDIÇÃO
de João Eurico Cabral da Fonse-
ca, Helena Canhão,Mário Viana 
de Queiroz 

Reumatologia – Casos Clínicos é 
uma publicação, da Editora Lidel, 
que abrange a maioria das situ-

ações clínicas reumatológicas 
que surgem quotidianamente 
aos médicos que tratam doentes 
reumáticos. A propósito de cada 
caso, e para além das suas se-
miologias clínica, laboratorial e 
imagiológica, diagnóstico e tera-
pêutica, tecem-se comentários 
que dão uma visão mais alargada 
da situação em estudo. Frequen-
temente, o leitor é questionado 

com perguntas pertinentes des-
tinadas a facilitar a aquisição de 
atitudes e conhecimentos. Neste 
livro encontra-se, pois, um retra-
to realista da Reumatologia na 
prática clínica, o que o torna, sem 
dúvida, numa obra com especial 
interesse para médicos de Clíni-
ca Geral, estudantes finalistas do 
Curso de Medicina e demais pro-
fissionais de saúde.

AUTODESK REVIT BUILDING 
CURSO COMPLETO
2.a EDIÇÃO ACTUALIZADA
de José Garcia

Este livro, da FCA - Editora de 
Informática, destina-se a todos 
os Arquitectos, Desenhadores e 
Estudantes de Arquitectura que 

desejem iniciar a aprendizagem 
do AUTODESK REVIT BUILDING 
ou, já sendo utilizadores, neces-
sitem de uma obra de consulta 
que descreva o modo de uso das 
principais funções do programa 
e os processos de trabalho mais 
eficientes. Este livro adopta uma 
abordagem baseada na resolu-
ção de situações reais com que 
nos deparamos durante o pro-
jecto de um edifício, incluindo 
dezenas de exercícios resolvidos 
passo a passo. A explicação é 

complementada com um grande 
número de figuras, notas, su-
gestões e truques, realçando os 
procedimentos mais eficazes.

Prefácio do Eng. Jorge Horta (Di-
rector da Autodesk Portugal): “O 
aparecimento deste livro do Ar-
quitecto José Garcia, o primeiro 
em Portugal sobre BIM (Building 
Information Modelling), precisa-
mente num momento de gran-
des desafios para a Indústria da 
Construção, não é casual (...) ”.
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FUNDAMENTOS
DA IMUNOLOGIA
de Fernando A. Arosa, Elsa M. 
Cardoso e Francisco C. Pacheco 

Os avanços científicos dos últimos 
anos transformaram a Imunolo-
gia numa área científica multi-
disciplinar e com grande impacto 
noutras áreas do conhecimento. 
Esta obra, da Editora Lidel, apre-
senta uma selecção dos mais 
recentes e relevantes tópicos 
científicos da Imunologia, quer 

básica, quer clínica, com textos 
originais escritos por professo-
res universitários e investigado-
res portugueses. A participação 
de docentes e investigadores da 
área da Imunologia constitui uma 
mais-valia científica que permite 
ao leitor perceber o sistema imu-
nológico como um sistema fun-
damental para o equilíbrio home-
ostático dos organismos; permite 
familiarizar-se com conceitos bá-
sicos da Biologia e Fisiologia dos 
diferentes componentes do sis-
tema imunológico, incluindo a 
terminologia e a metodologia do 
seu estudo; e ainda compreender 
os principais mecanismos base 

da Imunopatologia, assim como 
estar actualizado sobre as mais 
recentes terapias imunológicas 
usadas no tratamento de infec-
ções, alergias, tumores, auto-
imunidade, transplantes e imu-
nodeficiências. Apesar de estar 
projectada essencialmente para 
estudantes do Ensino Superior 
Universitário e Politécnico, pode-
rá também interessar a médicos 
ou outros profissionais de saúde. 
A obra Fundamentos de Imuno-
logia é a primeira do seu género 
em Portugal e um claro reflexo 
das mudanças profundas que 
estão a acontecer na comunidade 
científica portuguesa.

A CIVILIZAÇÃO GREGA
de André Bonnard

Toda a civilização grega tem o 
Homem como ponto de partida 
e como objecto. Procede das 
suas necessidades, procura a 
sua utilidade e o seu progres-
so. Para aí chegar, desbrava ao 
mesmo tempo o mundo e o ho-
mem, e um pelo outro.

O homem e o mundo são, para 
ela, espelhos um do outro, es-

pelhos que se defrontam e se 
lêem mutuamente. A civiliza-
ção grega articula um no outro 
o mundo e o homem. Casa-os 
na luta e no combate, numa 
fecunda amizade, que tem por 
nome harmonia. Esta é uma 
obra editada pelas Edições 70.

ACÚSTICA NOS EDIFÍCIOS
de Brito, A.G., Nogueira R., Costa S.

Tendo em atenção a necessidade 
de criar condições de conforto 
acústico no usufruto habitacional 
e, de um modo mais lato, na glo-
balidade dos edifícios, consentâ-
neo com os padrões de qualidade 
de vida actuais, traduzíveis em 
disposições legais aplicáveis, é 
fundamental ter conhecimen-
tos técnicos e científicos ade-
quados, que permitam cumprir 

esse desiderato. Neste sentido 
este livro, da Secretaria Regional 
do Ambiente e do Mar, Governo 
Regional dos Açores, aborda os 
aspectos legais aplicáveis e apre-
senta as metodologias de cálculo 
e avaliação do acondicionamento 
acústico dos edifícios e no interior 
destes, evidenciando os aspectos 
pertinentes a ter em conta, a for-
ma de os abordar e tratar. 
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CURSO TÉCNICO
DE HARDWARE
5.a EDIÇÃO ACTUALIZADA
de José Gouveia e Alberto
Magalhães

Falando de acontecimentos co-
merciais, os fabricantes de pro-
cessadores são sempre os que 
têm mais protagonismo, pois 
estão constantemente a forçar os 
processadores até aos limites do 

silício. Com a colocação de dois e 
quatro núcleos nos processado-
res, chegamos a níveis de proces-
samento nunca antes alcançados, 
pois uma nova tecnologia e arqui-
tectura demoram a aparecer. 

Esta obra, FCA - Editora de Infor-
mática, actualizada com as mais 
recentes tecnologias, permite es-
clarecer o funcionamento e com-
ponentes de um processador e de 
outros componentes de um PC 
como memória, placas gráficas 
e placas principais. Estas últimas 

são o componente mais impor-
tante de um PC. 

Todos os periféricos vêm aqui referi-
dos, bem como a sua forma de fun-
cionamento e como detectar e resol-
ver avarias físicas ou por software. 

Se pretende montar uma rede de 
computadores e perceber o seu 
funcionamento com o protocolo 
TCP/IP, o mais usado em todos 
os sistemas operativos, esta obra 
elucida-o acerca deste assunto 
de uma forma simples e prática. 

PUBLICAÇÕES

CRÍTICA E VERDADE
de Roland Barthes

Acerca da obra, das Edições 70, 
Roland Barthes escreve: “Pas-
sar da leitura à crítica é mudar 
de desejo, é deixar de desejar 
a obra para desejar a própria 
linguagem. Mas, pelo mesmo 
acto, é também remeter a obra 
para o desejo da escrita, que 
a gerou. Assim gira a fala em 
torno do livro: ler, escrever, de 
um desejo para outro caminha 
toda a leitura. Quantos escrito-

res não escreveram por terem 
lido? Quantos críticos não le-
ram para escrever? Aproxima-
ram os dois bordos do livro, as 
duas faces do signo, para que 
daí saísse uma só fala. A crítica 
é apenas um momento dessa 
história em que entramos e que 
nos conduz à unidade – a verda-
de da escrita.

NOVA FÍSICA DIVERTIDA
de Carlos Fiolhais

APRENDER/FAZER CIÊNCIA
Depois do extraordinário êxito 
de Física Divertida (seis edi-
ções), eis agora a Nova Física 
Divertida. 

De acordo com a editora Gra-

diva, o autor continua a pen-
sar que a física é interessante, 
atraente e até divertida. Não 
pretende convencer ninguém 
deste facto, mas pensa que a 
divulgação do carácter lúdico 
da física destruirá inapelavel-
mente a ideia preconcebida da 
física como ciência obscura e 
maçadora. 

Começando onde o livro an-
terior, Física Divertida, finda-

ra – no início do século XX – a 
Nova Física Divertida aborda a 
paradoxal teoria quântica e a 
extraordinária teoria da rela-
tividade, revelando os avanços 
da física até aos nossos dias. 
Essas teorias, com as espan-
tosas experiências que as con-
firmaram, mudaram a nossa 
visão do mundo – desde os nú-
cleos atómicos às estrelas – e o 
modo como nele vivemos: ago-
ra vivemos melhor! 
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AVALIAÇÃO EM PSICOLOGIA 
DA SAÚDE
INSTRUMENTOS PUBLICADOS 
EM PORTUGUÊS
de José Luís Pais Ribeiro

O presente trabalho, da Quarteto 
Editora, consiste numa extensa 
recolha, sistematização e des-
crição de técnicas de avaliação, 
úteis para a psicologia da saúde e 
para utilizar no campo da saúde e 
na acção para a saúde.

Para serem incluídas neste tra-
balho deverão estar publicadas 
e acessíveis a quem as queira 
consultar. Ficam de fora mate-
riais que eventualmente tenham 
condições para ser incluídos 
numa revisão mas que, por não 
estarem publicados, não se en-
contram acessíveis. Por material 
publicado entende-se o que está 
disponível em revistas científicas 
periódicas ou em livros, quer es-
tes constituam o manual do teste 

ou incluam a descrição de um 
conjunto de testes.

Evitámos a instrumentação 
clássica que é comercializada 
por empresas, por um lado, por-
que são divulgadas por essas 
empresas e, por outro, porque 
as técnicas de avaliação clássi-
cas são, normalmente, longas, 
dispendiosas e pouco úteis para 
a intervenção diária no domínio 
da saúde.

A CREDIBILIDADE
EDITORAL 
de Jorge Viçoso Patrício

Este livro foi elaborado pelo 
Eng. Jorge Viçoso Patrício, 
um especialista de renome 

na área da “Acústica nos Edi-
fícios”. Sem dúvida, uma ver-
dadeira garantia de qualidade 

superior, credibilidade e rigor 
técnico.

NEUROCIÊNCIA
FUNDAMENTAL
3.a EDIÇÃO
de Duane E. Haines

Nesta edição, da Lusodidacta, os 
alunos encontrarão explicações 
completas e detalhadas da bio-
logia celular, estrutura e função 
neural, anatomia vascular, co-
municação neural e o desenvol-
vimento embriológico do sistema 
nervoso. Além disso, discussões 

mais profundas sobre a neuro-
anatomia regional humana e a 
neurobiologia dos sistemas ofe-
recem uma compreensão clara 
da função do cérebro e da medula 
espinhal dos seres humanos. 

Um excelente livro que integra 
anatomia, fisiologia e farmacolo-
gia com a neurobiologia, um da-
queles livros essenciais que todos 
deveriam ter na estante como re-
ferência para toda a vida.

Explicações completas e deta-
lhadas da biologia celular, estru-
tura e função neural, anatomia 
vascular, comunicação neural e 
o desenvolvimento embriológico 
do sistema nervoso. Além dis-
so, discussões mais profundas 
sobre a neuroanatomia regional 
humana e a neurobiologia dos 
sistemas oferecem uma com-
preensão clara da função do cé-
rebro e da medula espinhal dos 
seres humanos.
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Escola Superior de Actividades Imobiliárias (ESAI)

Formação superior e profissional 

de gestão imobiliária

DESTAQUE INSTITUIÇÃO

fissionais, comerciais e adminis-

trativas na consultoria, avaliação, 

gestão, mediação e promoção da 

propriedade imobiliária sob to-

das as suas formas. 

Nesta Escola dá-se formação su-

perior a nível da gestão imobiliá-

ria, no sentido de formar profis-

sionais capazes de desenvolver 

o conjunto das actividades pro-

nos indivíduos, a preparação dos indivíduos para 
uma vida de aprendizagem, a adopção de concei-
tos de qualidade na formação e o estímulo à cul-
tura de aprendizagem nas empresas do sector.

A ESAI procura, nas suas acções de formação, 
responder aos requisitos das novas competên-
cias exigidas aos profissionais do sector, nome-
adamente através da certificação ou acreditação 
de Cursos. É neste contexto que surge o Curso 
de Formação em Avaliação Imobiliária, certifica-
do pela CMVM, ou ainda, os Cursos de Formação 
para Mediadores Imobiliários, em fase final de 
acreditação junto do IMOPPI.

ENSINO À DISTÂNCIA 
A ESAI está a preparar-se, do ponto de vista tec-
nológico e da aquisição de “know-how”, para os 
grandes desafios que se colocam, actualmente, 
ao ensino em geral e ao ensino superior em 
particular. Neste sentido, a ESAI já estabeleceu 
uma parceria estratégica com a Universidade de 
Salford – uma das universidades europeias mais 
avançadas na área do ensino à distância – que se 
concretizará no lançamento de cursos adoptan-
do essa metodologia cobrindo diferentes graus 
e níveis do ensino, do empresarial ao graduado 
e pós-graduado.

integradas, possibilitam ao licenciado em Ges-
tão Imobiliária avaliar e desenvolver os recursos 
imobiliários de um modo racional e objectivo. E 
isto de forma a não só se encontrar habilitado 
a resolver qualquer tipo de problema associado 
com a gestão e alocação desses recursos, como 
a alcançar uma plena compreensão da sua re-
lação com outros factores económicos, sociais 
e políticos.

A ESAI disponibiliza os cursos de Avaliação 
imobiliária, Gestão e Administração de Con-
domínios, Licenciatura em Gestão Imobiliária, 
Mediação e Angariação Imobiliária, Pós-gradu-
ações e MBAs.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Dando sequência à larga experiência de formação 
profissional na área do imobiliário, a ESAI obteve, 
em 08-10-2001, a sua acreditação INOFOR como 
entidade formadora. Historicamente, e de acordo 
com a Escola, a formação profissional aqui minis-
trada tem-se centrado nas várias áreas temáticas 
que integram a fileira da actividade imobiliária.
Neste âmbito, a ESAI faz por preparar os profis-
sionais para a inovação e para a mudança, sendo 
objectivos globais do sistema formativo o desen-
volvimento de competências globais e específicas 

Promovida pela Sociedade de Promoção do 
Ensino Superior Imobiliário (SPESI), a Esco-
la Superior de Actividades Imobiliárias (ESAI) 
assegura a formação de licenciados e outros 
técnicos em actividades imobiliárias, garantido 
a implementação de todas as estruturas neces-
sárias ao funcionamento da mesma.

Neste sentido, a Escola faz por desenvolver o 
conceito de Gestão Imobiliária, que engloba o 
conjunto das actividades profissionais, comer-
ciais e administrativas de todos aqueles que 
prestam consultoria, avaliam, gerem, medeiam 
e promovem a propriedade imobiliária sob todas 
as suas formas. De acordo com a Escola este 
conceito pode ser definido como a gestão, em 
todos os seus aspectos, dos recursos ligados 
à propriedade imobiliária pela aplicação de um 
corpo de conhecimentos devidamente testado e 
uma combinação de competências em certas 
áreas técnicas e de gestão. Essas competências 
são de diversa ordem pelo que o conhecimento, 
de base, que as sustenta, terá de ser multipolar, 
ainda que integrado.

Assim sendo, e ainda segundo a ESAI, o estu-
do académico da Gestão Imobiliária terá de se 
basear num conjunto de várias disciplinas in-
terrelacionadas as quais, quando devidamente 
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Orlando Petiz Pereira
Universidade do Minho Escola de Economia
e Gestão  Departamento de Economia - NEEII
orlandop@eeg.uminho.pt

Coluna ECONOMIA

Competências, transferência do conhecimento 
e vantagem competitiva

As habilidades empreendedoras consubstan-
ciam-se em capacidades para actuar como um 
empreendedor. São objecto de aprendizagem, 
nomeadamente através do aumento da sensi-
bilidade para antever e perceber as janelas de 
oportunidade que vão surgindo às empresas. 

São importantes porque o evolucionismo eco-
nómico começa a evidenciar-se cada vez mais 
e a teoria da empresa começa a encarar aquela 
aprendizagem como um investimento estraté-
gico. Contudo, esta aprendizagem não se con-
funde com as rotinas empresariais. Neste pro-
cesso ganha relevância o conhecimento tácito, 
porque a aprendizagem pela prática, associada 
à aprendizagem pela escuta e reflexão, induz o 
colaborador para a recolha de novos dados e de 
novas habilidades, porque a função empreen-
dedora comanda os processos empresariais e, 
presentemente, o seu output depende mais das 
habilidades empreendedoras do que dos tradi-
cionais factores de produção. 

A noção de competências vai muito além das 
de ordem técnica e tecnológica e assenta num 
conjunto de valores como a tolerância, o respei-
to, a aceitação da diferença no comportamento, 
nas atitudes e na manifestação de apoio e en-
tusiasmo às melhorias introduzidas na orga-
nização, o que se transforma em ingredientes 
estruturais do sentimento empresarial. 

Na vivência de tais valores, a capacidade que os 
colaboradores têm para (i) reagiram de forma 
mais rápida às situações, (ii) assumirem maiores 
responsabilidades, (iii) melhorarem a afectação de 
recursos, nomeadamente através dos ganhos de 

eficiência e (iv) através das sinergias que se criam 
intra e inter empresas, será maior e mais ajus-
tada. Mas, a missão, os objectivos, a capacidade 
empreendedora, a cooperação e o companheiris-
mo que comanda a navegação da empresa, tam-
bém são importantes factores que influenciam a 
aquisição de competências, apesar da existência 
de outros interessantes factores, como é o caso 
do dinamismo das outras empresas, da exposição 
ao ambiente concorrencial internacional, das polí-
ticas públicas de orientação para os mercados de 
bens e serviços e do mercado de trabalho. 

Neste ambiente, o desenvolvimento de novas 
funcionalidades nos produtos e a diminuição 
do seu ciclo de vida, levantam problemas às 
empresas, nomeadamente às learning organi-
zations. Estas, cada vez mais, têm que saber 
utilizar eficientemente o conhecimento exis-
tente, dada a necessidade de novas habilidades 
e competências para estruturar a competitivi-
dade empresarial, porque as habilidades são 
fontes de vantagens competitivas. Por tal facto, 
não constitui surpresa que a criação do conhe-
cimento continue a ser uma área em crescente 
pesquisa e reflexão, visão que se relaciona com 
a importância do conhecimento como fonte de 
sustentabilidade das vantagens competitivas. 

Assim, a capacidade de iniciativa, de adapta-
ção, de empatia e de persuasão estão na base 
da difusão fluida do conhecimento. Simultane-
amente, permitem adquirir, combinar, repartir, 
partilhar e institucionalizar o conhecimento, o 
que constitui a capacidade mais relevante para 
as empresas manterem, com independência, a 
sua vantagem competitiva.

A interactividade tem o condão de produzir 
apetência para a procura de habilidades des-
trezas e atitudes, as quais facilitam a adopção 
de novas e mais sofisticadas tecnologias. Num 
ambiente interactivo, as empresas estão mais 
disponíveis e mais sensíveis para levar à práti-
ca mudanças significativas, como é o caso das 
tecnológicas e das organizacionais. Contudo, a 
ausência de habilidades no seu interior poderá 
condicionar a implementação dos processos 
de inovação e, dessa forma, a aplicação efi-
ciente dos factores de produção, comporta-
mento que produz efeitos nefastos sobre a sua 
produtividade e desempenho. Neste contexto, 
a inovação organizacional, a par da tecnológi-
ca, é uma condição necessária, embora não 
suficiente, para a obtenção sustentada dos 
ganhos de produtividade, porque através dela 
ajustam-se as mudanças técnicas e aumenta-
se a autonomia, a responsabilidade e o desem-
penho do colaborador. Por tal facto, a procura 
crescente de novas habilidades prende-se por 
razões diversas, entre as quais destacamos as 
habilidades para produzir e analisar dados, as 
habilidades para assumir responsabilidades 
e trabalhar em autonomia e as habilidades 
para interagir com os stakeolders. Em termos 
teóricos, parece-nos inquestionável a influ-
ência das capacidades sobre o desempenho 
económico-social. Mas, os seus frutos pare-
cem fazer parte da “caixa negra” empresarial, 
dado que existem algumas dúvidas acerca dos 
seus reais resultados. Contudo, as empresas 
continuam a procurar diferentes tipos de habi-
lidades, como as (i) as habilidades empreeen-
dedoras, (ii) as capacidades de gestão e (iii) as 
habilidades técnicas dos empregados. 
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BOLSA DE INVESTIGAÇÃO - BIOLOGIA MOLECULAR E 

GENÉTICA

Encontra-se aberta candidatura a duas bolsas 
de investigação no âmbito do projecto POCI/
CVT/56811/2004 da Fundação para a Ciência 
e a Tecnologia.

Bolsa com duração de 6 meses, eventualmen-
te renovável, dependente do desempenho, 
com perspectivas de prosseguir para a reali-
zação de Doutoramento. Início previsto para 
Maio de 2007 em regime de exclusividade, 
conforme regulamento de formação avançada 
de recursos humanos da FCT (http://www.fct.
mctes.pt/pt/apoios/formacao/ambitoprojec-
tos) e regulamento de bolsas do ITQB.

Área Científica: Trabalho a ser desenvolvi-
do no Laboratório de Controlo da Expressão 
Génica do ITQB/Universidade Nova de Lisboa. 
O tópico do trabalho insere-se em temas de 
Biologia Molecular e Genética nomeadamente  
em estudos de ribonucleases e metabolismo 
do RNA.

Formação Académica: Serão considerados li-
cenciados em Bioquímica, Química Aplicada, 
Engenharia Biológica, Biologia, Microbiologia 
ou áreas afins com média de licenciatura igual 
ou superior a catorze valores, com alguma ex-
periência laboratorial.
 
Outros Requisitos:
- Forte motivação para trabalho de Investiga-
ção Científica
· Conhecimentos básicos da língua inglesa.
· Experiência em técnicas de Biologia Mole-
cular

Documentos de Candidatura:
Envio de respostas indicando a referência da 
bolsa a que concorre, com Curriculum vitae 
detalhado e carta de apresentação.

Data de início e de conclusão do prazo do Con-
curso: 5 a 20 de Abril de 2007

As candidaturas devem ser remetidas para:
Prof. Cecília Maria Arraiano, Anúncio refa  
011/BI/2007

BOLSAS DE INVESTIGAÇÃO

a) Curriculum académico relevante para a 
área de abertura de concurso

b)Proximidade dos domínios científicos de es-
pecialização em relação à área de actuação do 
INETI, na qual os bolseiros irão exercer a sua 
actividade
c) Experiência anterior

A candidatura deverá ser dirigida a: INETI – 
Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e 
Inovação I.P. Edif. L - Núcleo de Gestão de Es-
tágios, Estrada do Paço do Lumiar, 1649-038 
Lisboa   ou por e-mail: helena.cunha@ineti.pt, 
Fax: 21 716 40 19
http://www.cienciaportugal.net// index.
php?option=com_content&task=view&id=334
14&Itemid=48

DUAS BOLSAS DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA NO ÂM-

BITO DO PROJECTO “GUARDIANS”

O Departamento de Engenharia Electrotécni-
ca da Universidade de Coimbra abre concurso 
para atribuição de duas bolsas de investiga-
ção no âmbito do projecto “Guardians”.

Requisitos:
Licenciados ou mestres em Engenharia Elec-
trotécnica e de Computadores, Engenharia 
Informática ou de outras áreas científicas, 
desde que os candidatos apresentem um cur-
riculum excelente.

Os candidatos deverão ter bons conhecimen-
tos de programação em C/C++, sendo também 
desejável, mas não essencial, que disponham 
de conhecimentos de projecto e desenvolvi-
mento de hardware.

Prazo: 1 de Abril de 2007

Doutor Lino Marques 
Departamento de Engenharia Electrotécnica 
Universidade de Coimbra, Pólo II 3030 Coimbra 
Telefone (+351)239796277 Fax: (+351)239406 
672 , e-mail: lino@isr.uc.pt
http://www.cienciapt.net/subscritores/empre-
godesc.asp?ID=375

BOLSA DE INVESTIGAÇÃO - INETI

 Encontra-se aberto concurso para atribuição 
de uma Bolsa de Investigação no âmbito do 
Projecto “RENH2 da FCT, referência -POCTI/
ENR/59623/2004” no Departamento de Ener-
gias Renováveis.

Duração de 8 meses, com início previsto para 
01-05-2007, em regime de exclusividade, A 
contratação será regida pelo estipulado na le-
gislação em vigor relativa ao Estatuto de Bol-
seiro de Investigação Científica, aprovado pela 
lei 40/2004, de 18 de Agosto, bem como pelo 
Regulamento de Bolsas do INETI, aprovado 
pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia 
em 07-09-2005.

Estudo do armazenamento em Hidrogénio 
para aplicação a um sistema autónomo híbri-
do Fotovoltaico/ Eólica. Este estudo envolve o 
acompanhamento e monitorização do sistema 
instalado no Campus do INETI.

Requisitos mínimos: Licenciatura nos domí-
nios apontados.

Factores de Preferência: Licenciatura em En-
genharia Electrotécnica com média superior 
ou igual a 14 valores, experiência em Modela-
ção de Sistemas Dinâmicos, capacidade para 
desenvolver trabalho prático nomeadamente 
no domínio da Monitorização de Sistemas de 
Energia e Interesses por actividades de Inves-
tigação e Desenvolvimento.

Prazo para Candidatura até 16 Abril 2007

Documentos de Candidatura:
Ficha de Candidatura www.ineti.pt/uo/uo/
?uo=159);  Carta de Apresentação (com indi-
cação do nome do Projecto a que se candida-
ta), Certificado(s) de Habilitações; 
Curriculum Vitae.

Indicar data de início e de conclusão do prazo 
do Concurso: 02 a 16 de Abril de 2007

Critérios de Avaliação: A selecção dos Bolsei-
ros basear-se-á nos seguintes critérios, por 
ordem decrescente de importância:

mailto: helena.cunha@ineti.pt
http://www.cienciaportugal.net//index.php?option=com_content&task=view&id=33414&Itemid=48
http://www.cienciaportugal.net//index.php?option=com_content&task=view&id=33414&Itemid=48
http://www.cienciaportugal.net//index.php?option=com_content&task=view&id=33414&Itemid=48
mailto: lino@isr.uc.pt
http://www.cienciapt.net/subscritores/empregodesc.asp?ID=375
http://www.cienciapt.net/subscritores/empregodesc.asp?ID=375
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BOLSAS DE INVESTIGAÇÃO

Prazo de Candidatura até 16 de Abril.

Desenvolvimento de trabalho em laboratório 
para realização de ensaios sísmicos de estru-
turas de engenharia civil, incluindo a prepara-
ção de modelos e a sua instrumentação.

Formação Académica: Curso tecnológico do 
ensino secundário com aprovação nas disci-
plinas de Matemática e Física ou 12o ano do 
curso geral do ensino secundário do Agrupa-
mento I, na área científico-natural, com apro-
vação nas disciplinas de Matemática e Física.

Documentos de Candidatura:
- Certificado (ou sua fotocópia simples) com-
provativo das habilitações académicas exigi-
das, com indicação da nota obtida em cada 
disciplina;
- Curriculum Vitae detalhado
- Formulário aplicável a retirar do site (www.
lnec.pt) ou a solicitar na DSRH/DIGP, do LNEC, 
pessoalmente ou pelos telefones 218443216 
ou 2118443502, no horário normal de expe-
diente;
- Documentos adicionais (com carácter facul-
tativo), tais como cartas de referência e docu-
mentos comprovativos de estágios ou cursos 
complementares realizados.

No caso do candidato não conseguir obter o 
documento oficial comprovativo das habilita-
ções académicas até ao termo do prazo de 
candidatura, pode substituí-lo por uma decla-
ração da sua responsabilidade com o respec-
tivo conteúdo, mantendo-se a obrigação de o 
entregar até à data da assinatura do contrato.

Recepção das candidaturas: Início a 9 e fim a 
16 de Abril de 2007. 

As candidaturas deverão ser entregues no 
LNEC/Direcção de Serviços de Recursos Hu-
manos, Av. do Brasil, 101, 1700-066 Lisboa, ou 
enviadas por correio registado para o mesmo 
endereço.
http://www.cienciaportugal.net// index.
php?option=com_content&task=view&id=333
82&Itemid=48

ou 2118443502, no horário normal de expe-
diente;
- Documentos adicionais (com carácter facul-
tativo), tais como cartas de referência e docu-
mentos comprovativos de estágios ou cursos 
complementares realizados.

No caso do candidato não conseguir obter 
o documento oficial comprovativo das habi-
litações académicas até ao termo do prazo 
de candidatura, pode substituí-lo por uma 
declaração da sua responsabilidade com o 
respectivo conteúdo, mantendo-se a obriga-
ção de o entregar até à data da assinatura 
do contrato.

Recepção das candidaturas: Início a 9 e fim a 
16 de Abril de 2007. 

As candidaturas deverão ser entregues no 
LNEC/Direcção de Serviços de Recursos Hu-
manos, Av. do Brasil, 101, 1700-066 Lisboa, ou 
enviadas por correio registado para o mesmo 
endereço.
http://www.cienciaportugal.net// index.
php?option=com_content&task=view&id=333
80&Itemid=48

BOLSA DE TÉCNICO DE INVESTIGAÇÃO - LNEC

Comunica-se que está aberto concurso 
para atribuição de uma Bolsa de Técnico de 
Investigação no âmbito do Projecto POCI/
ECM/61671/2004, designado por “Redução da 
vulnerabilidade sísmica de edifícios antigos 
em alvenaria”, co-financiado pela Fundação 
para a Ciência e a Tecnologia (FCT) e pelo FE-
DER através do Programa POCI 2010.

Duração de 12 meses, com início previsto em 
1 de Junho de 2007, em regime de exclusivi-
dade, conforme estabelecido no Estatuto do 
Bolseiro de Investigação, aprovado pela Lei 
n.o 40/2004, de 18 de Agosto, e no Regula-
mento de Formação Avançada de Recursos 
Humanos da FCT, disponíveis nos sítios na 
Internet da FCT (http://www.fct.mctes.pt/pt/
apoios/formacao/ambitoprojectos) e do LNEC 
(www.lnec.pt).

ITQB, Laboratório de Controlo da Expressão 
Génica, Apartado 127,  2781 - 901 Oeiras 
http://www.cienciaportugal.net// index.
php?option=com_content&task=view&id=333
76&Itemid=48

BOLSA DE TÉCNICO DE INVESTIGAÇÃO - LNEC

Comunica-se que está aberto concurso 
para atribuição de uma Bolsa de Técnico de 
Investigação no âmbito do Projecto POCI/
ECM/61671/2004, designado por “Redução da 
vulnerabilidade sísmica de edifícios antigos 
em alvenaria”, co-financiado pela Fundação 
para a Ciência e a Tecnologia (FCT) e pelo FE-
DER através do Programa POCI 2010.

Prazo de Candidatura até 16 Abril 2007

Desenvolvimento de trabalho em laboratório 
para realização de ensaios sísmicos de estru-
turas de engenharia civil, incluindo a prepara-
ção de modelos e a sua instrumentação.

Formação Académica: Curso tecnológico do 
ensino secundário com aprovação nas disci-
plinas de Matemática e Física ou 12o ano do 
curso geral do ensino secundário do Agrupa-
mento I, na área científico-natural, com apro-
vação nas disciplinas de Matemática e Física.

Métodos e critérios de selecção: Avaliação 
curricular e entrevista de selecção; aptidão 
para a construção de modelos e manusea-
mento de instrumentos científicos; motivação 
demonstrada no decurso da aplicação dos 
métodos de selecção. O júri poderá não atri-
buir a bolsa se a qualidade dos candidatos não 
satisfizer os objectivos.

Documentos de Candidatura:
- Certificado (ou sua fotocópia simples) com-
provativo das habilitações académicas exigi-
das, com indicação da nota obtida em cada 
disciplina;
- Curriculum Vitae detalhado;
- Formulário aplicável a retirar do site (www.
lnec.pt) ou a solicitar na DSRH/DIGP, do LNEC, 
pessoalmente ou pelos telefones 218443216 

http://www.cienciaportugal.net//index.php?option=com_content&task=view&id=33382&Itemid=48
http://www.cienciaportugal.net//index.php?option=com_content&task=view&id=33382&Itemid=48
http://www.cienciaportugal.net//index.php?option=com_content&task=view&id=33382&Itemid=48
http://www.cienciaportugal.net//index.php?option=com_content&task=view&id=33380&Itemid=48
http://www.cienciaportugal.net//index.php?option=com_content&task=view&id=33380&Itemid=48
http://www.cienciaportugal.net//index.php?option=com_content&task=view&id=33380&Itemid=48
http://www.cienciaportugal.net//index.php?option=com_content&task=view&id=33376&Itemid=48
http://www.cienciaportugal.net//index.php?option=com_content&task=view&id=33376&Itemid=48
http://www.cienciaportugal.net//index.php?option=com_content&task=view&id=33376&Itemid=48


118. www.cienciapt.net/mundusMarço 2007 | Mundus

Requisitos: Na avaliação dos candidatos se-
rão consideradas e ponderadas a qualidade 
do trabalho científico e técnico, a experiên-
cia profissional, a formação profissional, as 
contribuições em actividades de orientação 
científica, a participação em órgãos de ges-
tão.

Prazo: 06 de Abril de 2007  Universidade dos 
Açores, área de Vulcanologia,  Reitoria da 
Universidade dos Açores Campus da Univer-
sidade, 9501-855 Ponta Delgada.

http://www.cienciapt.net/subscritores/em-
pregodesc.asp?ID=385

PROFESSOR-ADJUNTO NA ÁREA CIENTÍFICA DE DE-

SIGN GRÁFICO

Está aberto concurso para um lugar de pro-
fessor-adjunto na área científica de Design 
Gráfico para a Escola Superior de Artes Apli-
cadas.

Requisitos: Requer-se experiência como do-
cente na área disciplinar do Design Gráfico, 
Produção Gráfica,Técnicas de Impressão, 
Acabamento e Controlo de Qualidade, Técni-
cas de Pré-Impressão e Experiência profis-
sional como designer gráfico.

Prazo: 6 de Abril de 2007  Instituto Politécnico 
de Castelo Branco Av. de Pedro Álvares Ca-
bral, 12  Castelo Branco - 6000-084 Portugal  
www.ipcb.pt/

http://www.cienciapt.net/subscritores/em-
pregodesc.asp?ID=384

CIENTISTA DE INVESTIGAÇÃO AUXILIAR EM TOXICO-

LOGIA DAS TOXINAS NATURAIS

Está aberto concurso para um lugar de cien-
tista de investigação, para  integrar um grupo 
de investigadores que pesquisa a diversidade 
e efeitos de toxinas naturais produzidas por 
cyanobacteria e algas, do Centro Interdisci-
plinar de Investigação Marinha e Ambiental.   

Requisitos: Deverá possuir doutoramento 

ensino superior na área para que é aberto o 
concurso, preferencialmente no ensino poli-
técnico.

Prazo: 05 Abril 2007

Instituto Politécnico de Santarém Complexo 
Andaluz - Apartado 279  Santarém - 2001 - 904 
Portugal  e-mail: Secretariado@Ipsantarem.pt  
http://www.ipsantarem.pt/

http://www.cienciapt.net/subscritores/em-
pregodesc.asp?ID=387

PROFESSOR-ADJUNTO

Está aberto concurso para um lugar de pro-
fessor-adjunto para a área de científica de 
Marketing.

Requisitos: São admitidos os candidatos que 
se encontrem nas condições previstas no ar-
tigo 17.o do Decreto-Lei n.o 185/81, de 1 de 
Julho e que possuam o grau de mestre na 
área das Ciências Empresariais. O candidato 
deverá ter comprovada formação e experiên-
cia científica, técnica e profissional na área 
para que é aberto o concurso; comprovada 
experiência pedagógica no ensino superior 
na área para que é aberto o concurso, pre-
ferencialmente no ensino politécnico e ade-
quação do currículo para envolvimento em 
projectos de ensino e investigação de esco-
las superiores de gestão.

Prazo: 05 Abril 2007  Instituto Politécnico 
de Santarém Complexo Andaluz - Apartado 
279  Santarém - 2001 - 904 Portugal  e-mail: 
Secretariado@Ipsantarem.pt
http://www.ipsantarem.pt/

http://www.cienciapt.net/subscritores/em-
pregodesc.asp?ID=386

INVESTIGADOR PRINCIPAL

Está aberto concurso para um lugar de  in-
vestigador principal do quadro da carreira de 
investigação científica da Universidade dos 
Açores, na área científica de Vulcanologia.  

PROFESSOR-COORDENADOR

Está aberto concurso para um lugar de pro-
fessor-coordenador para a área científica 
de Administração Empresarial e Pública, no 
Instituto Politécnico de Santarém. O curricu-
lum vitae deverá pôr em evidência o equilí-
brio entre as competências pedagógicas e 
científicas dos candidatos e a sua adequação 
à docência numa escola superior de gestão 
do ensino politécnico, traduzida na prévia ex-
periência docente.

Requisitos: Ao referido concurso podem 
apresentar-se: a) Os professores-coordena-
dores de outra escola superior politécnica da 
área científica para que é aberto o concurso; 
b) Os professores-adjuntos da área científi-
ca para que é aberto o concurso com, pelo 
menos, três anos de bom e efectivo serviço 
na categoria; c) Os candidatos habilitados 
com o grau de doutor ou equivalente na área 
cientifica para que é aberto o concurso; d) 
Os equiparados a professor-coordenador ou 
a professor-adjunto da Escola Superior de 
Gestão ou de outra escola da área científica 
para que é aberto concurso e que satisfaçam 
os requisitos de habilitações e tempo de do-
cência indicado na alínea b).

Prazo: 05 Abril 2007

Instituto Politécnico de Santarém Complexo 
Andaluz - Apartado 279  Santarém - 2001 - 904 
Portugal  e-mail: Secretariado@Ipsantarem.pt  
http://www.ipsantarem.pt/

http://www.cienciapt.net/subscritores/em-
pregodesc.asp?ID=388

PROFESSOR-ADJUNTO

Está aberto concurso para um lugar de pro-
fessor-adjunto para a área científica de Eco-
nomia, no Instituto Politécnico de Santarém.

Requisitos: Comprovada formação e expe-
riência científica, técnica e profissional na 
área para que é aberto o concurso; Titula-
ridade do grau de mestre na área de Econo-
mia; Comprovada experiência pedagógica no 

EMPREGO CIENTÍFICO
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em biologia molecular ou fisiologia animal, 
experiência pós-doutoramento de 3 anos e 
experiência laboratorial.

Prazo: 19 Abril 2007  CIIMAR - Centro Interdis-
ciplinar de Investigação Marinha e Ambiental  
Rua dos Bragas, 289 Porto - 4050-123 Portu-
gal  e-mail: secretariado@cimar.org
http://www.cimar.org/ciimar/

http://www.cienciapt.net/subscritores/em-
pregodesc.asp?ID=383

PROFESSOR-ADJUNTO NA ÁREA CIENTÍFICA DE 

MÚSICA

Está aberto concurso para um lugar de pro-
fessor-adjunto, área científica de música, 
especialidade de Metodologia do Ensino da 
Música, na Escola Superior de Educação de 
Lisboa.

Prazo: 26 Abril 2007  Escola Superior de 
Educação do Instituto Politécnico de Lisboa 
Campus de Benfica do Instituto Politéc-
nico de Lisboa,  1549-003 Lisboa e-mail: 
eselx@eselx.ipl.pt
www.eselx.ipl.pt/

http://www.cienciapt.net/subscritores/em-
pregodesc.asp?ID=382

PROFESSOR-COORDENADOR

Está aberto concurso para um lugar de 
professor-coordenador na área científica 
de Engenharia de Sistemas de Potência e 
Automação para as disciplinas de Análise 
de Circuitos do Instituto Superior de Enge-
nharia.

Requisitos: Requer-se Mestrado em En-
genharia Electrotécnica; Doutoramento ou 
dissertação no âmbito para que é aberto o 
concurso e cinco anos de docência no ensino 
superior, três dos quais na categoria imedia-
tamente anterior àquela em que é aberto o 
concurso.  

Prazo: 26 Abril 2007  Instituto Politécnico de 

EMPREGO CIENTÍFICO

ou de análogo grupo de disciplinas de outra 
escola da mesma ou de diferente universi-
dade;
b) Os professores convidados do mesmo 
grupo ou de análogo grupo de disciplinas de 
qualquer escola ou departamento da mesma 
ou de diferente universidade, desde que ha-
bilitados com o grau de doutor por uma uni-
versidade portuguesa, ou equivalente, e com, 
pelo menos, cinco anos de efectivo serviço 
como docentes universitários;
c) Os doutores por universidades portu-
guesas, ou com habilitação equivalente em 
especialidade considerada como adequada 
à área do grupo de disciplinas para que foi 
aberto o concurso e contem, pelo menos, 
cinco anos de efectivo serviço na qualidade 
de docentes universitários.

Prazo: 10 de Abril de 2007  Reitoria da Uni-
versidade Nova de Lisboa Campus de Campo-
lide, 1099-085 Lisboa e-mail: reitoria@unl.pt 
http://www.unl.pt

http://www.cienciapt.net/subscritores/em-
pregodesc.asp?ID=357

INVESTIGADOR EM “POLIDISPERSÕES INTERMI-

TENTES PARA SISTEMAS AVANÇADOS DE ARRE-

FECIMENTO”

O Instituto Superior Técnico abre concurso 
para um lugar de investigador em “Polidis-
persões intermitentes para sistemas avan-
çados de arrefecimento”.

Requisitos: Licenciatura em  Engenharia Quí-
mica, Física, Mecânica, bons conhecimentos 
de fenómenos de transporte. Gosto por uma 
carreira de investigação, gosto por trabalho 
experimental, capacidade de inserção num 
grupo de investigação, bons conhecimentos 
de Inglês.

Prazo: 30 Abril 2007 

http://www.cienciapt.net/subscritores/em-
pregodesc.asp?ID=375

Lisboa - Instituto Superior de Engenharia  
Rua Conselheiro Emídio Navarro, 1 Lisboa - 
1950-062 Portugal  e-mail: isel@isel.ipl.pt
www.isel.ipl.pt

http://www.cienciapt.net/subscritores/em-
pregodesc.asp?ID=381

PROFESSOR ASSOCIADO – GESTÃO

Está aberto concurso para um lugar de 
professor associado na área de gestão, no 
grupo e disciplina de Marketing da Facul-
dade de Economia da Universidade Nova de 
Lisboa.

Prazo: 10 Abril 2007  Universidade Nova de 
Lisboa Campus de Campolide 1099-085 
– Lisboa  

http://www.cienciapt.net/subscritores/em-
pregodesc.asp?ID=361

DOIS LUGARES DE PROFESSOR ASSOCIADO – ISCTE   

Está aberto concurso para dois lugares de 
professor associado no grupo X de discipli-
nas, Psicologia Social e Organizacional, no 
Instituto Superior de Ciências do Trabalho e 
da Empresa (ISCTE).

Prazo: 10 Abril 2007  Instituto Superior de 
Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE) 
Edifício ISCTE – Av. das Forças Armadas 
1649-026 Lisboa

http://www.cienciapt.net/subscritores/em-
pregodesc.asp?ID=360

PROFESSOR ASSOCIADO ÁREA DE MARKETING

Está aberto concurso para um lugar de 
professor associado na área de gestão, no 
grupo e disciplina de Marketing da Facul-
dade de Economia da Universidade Nova de 
Lisboa.  

Requisitos:  Ao concurso podem apresentar-se:
a) Os professores associados do mesmo 
grupo de disciplinas de outra universidade 
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 DEVELOPMENTAL PSYCHOPHARMACOLOGY (R21)

Prazo: 17 Março 2010 2009
http://www.cienciaportugal.net// index.
php?option=com_content&task=view&id=333
18&Itemid=50

MOLECULAR PROBES FOR MICROSCOPY OF CELLS 

(R01)

Prazo: 30 Agosto 2008
http://www.cienciaportugal.net// index.
php?option=com_content&task=view&id=333
17&Itemid=50

MULTIDISCIPLINARY TRANSLATIONAL RESEARCH IN 

CRITICAL CARE (R01)

Prazo: 6 Fevereiro 2010
http://www.cienciaportugal.net// index.
php?option=com_content&task=view&id=333
16&Itemid=50

PLANNING GRANT FOR INTEGRATED ADVANCED IN-

FORMATION MANAGEMENT SYSTEMS (IAIMS)(G08)

Prazo: 8 Maio 2010
http://www.cienciaportugal.net// index.
php?option=com_content&task=view&id=333
15&Itemid=50

PLANNING GRANT FOR INTEGRATED ADVANCED IN-

FORMATION MANAGEMENT SYSTEMS (IAIMS)(G08)

Prazo: 8 Maio 2010
http://www.cienciaportugal.net// index.
php?option=com_content&task=view&id=333
15&Itemid=50

NLM GRANTS FOR SCHOLARLY WORKS IN BIOMEDI-

CINE AND HEALTH (G13)

Prazo: 8 Maio 2010
http://www.cienciaportugal.net// index.
php?option=com_content&task=view&id=333
14&Itemid=50

PLANNING GRANT FOR ORAL HEALTH PROMOTION 

ACROSS THE LIFE SPAN (R21)

Prazo: 2 Março 2010
http://www.cienciaportugal.net// index.
php?option=com_content&task=view&id=333
23&Itemid=50

NEUROSCIENCE RESEARCH ON DRUG ABUSE (R01)

Prazo: 2 Maio 2010
http://www.cienciaportugal.net// index.
php?option=com_content&task=view&id=333
22&Itemid=50

PILOT AND FEASIBILITY STUDIES ON ORAL HEALTH 

PROMOTION RESEARCH ACROSS THE LIFE SPAN (R21)

Prazo: 16 Março 2010
http://www.cienciaportugal.net// index.
php?option=com_content&task=view&id=333
21&Itemid=50

 APPLICATIONS OF IMAGING AND SENSOR TECHNOLO-

GIES FOR CLINICAL AGING RESEARCH (SBIR [R43/R44])

Prazo:2 Abril 2008
http://www.cienciaportugal.net// index.
php?option=com_content&task=view&id=331
89&Itemid=50

NOVEL APPROACHES TO ENHANCE ANIMAL STEM 

CELL RESEARCH (R21) 

Prazo: 3 Janeiro 2010
http://www.cienciaportugal.net// index.
php?option=com_content&task=view&id=333
20&Itemid=50

FEASIBILITY STUDIES FOR COLLABORATIVE INTERAC-

TION FOR MINORITY INSTITUTION/CANCER CENTER 

PARTNERSHIP

Prazo: 16 Abril 2009
http://www.cienciaportugal.net// index.
php?option=com_content&task=view&id=333
19&Itemid=50

STRESS MANAGEMENT INTERVENTIONS TO REDUCE 

RISK OF CORONARY ARTERY DISEASE (R01)

Prazo: 3 Janeiro 2010 
http://www.cienciaportugal.net// index.
php?option=com_content&task=view&id=333
29&Itemid=50

EARLY CAREER AWARD IN CHEMISTRY OF DRUG ABUSE 

AND ADDICTION (ECHEM) – NIDA (R03)

Prazo: 3 Janeiro 2010
http://www.cienciaportugal.net// index.
php?option=com_content&task=view&id=333
28&Itemid=50

DRUG ABUSE, RISKY DECISION MAKING AND HIV/

AIDS (R21)

Prazo: 3 Janeiro 2010
http://www.cienciaportugal.net// index.
php?option=com_content&task=view&id=333
27&Itemid=50

HYPERGLYCEMIC EXACERBATION OF ISCHEMIA/RE-

PERFUSION INJURY AFTER ISCHEMIC INSULT (R01)

Prazo: 7  Fevereiro 2009
http://www.cienciaportugal.net// index.
php?option=com_content&task=view&id=333
26&Itemid=50

ACADEMIC-INDUSTRIAL PARTNERSHIPS FOR DEVEL-

OPMENT AND VALIDATION OF IN VIVO IMAGING SYS-

TEMS AND METHO

Prazo: 6 Março 2010
http://www.cienciaportugal.net// index.
php?option=com_content&task=view&id=333
25&Itemid=50

DIET COMPOSITION AND ENERGY BALANCE (R01)

Prazo: 6 Março 2010
http://www.cienciaportugal.net// index.
php?option=com_content&task=view&id=333
24&Itemid=50
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WOMEN AND SEX/GENDER DIFFERENCES IN DRUG 

AND ALCOHOL ABUSE/DEPENDENCE (R01)

Prazo: 8 Maio 2010
http://www.cienciaportugal.net// index.
php?option=com_content&task=view&id=333
02&Itemid=50

DENTAL SCHOOL JOINT DDS OR DMD/MASTERS DE-

GREE NRSA RESEARCH TRAINING PROGRAM (T32)

Prazo: 26 Setembro 2009
http://www.cienciaportugal.net// index.
php?option=com_content&task=view&id=333
01&Itemid=50

MEDICATIONS DEVELOPMENT FOR THE TREATMENT 

OF AMPHETAMINE AND AMPHETAMINE-LIKE RELATED 

DISORDERS (R01

Prazo: 8 Maio 2010
http://www.cienciaportugal.net// index.
php?option=com_content&task=view&id=333
00&Itemid=50

INTERNATIONAL RESEARCH COLLABORATION – BASIC 

BIOMEDICAL (FIRCA-BB) (R03)

Prazo: 23 Janeiro 2008
http://www.cienciaportugal.net// index.
php?option=com_content&task=view&id=332
99&Itemid=50

DEVELOPMENT OF ANIMAL MODELS AND RELATED 

BIOLOGICAL MATERIALS FOR RESEARCH (R21)

Prazo: 8 Maio 2010
http://www.cienciaportugal.net// index.
php?option=com_content&task=view&id=332
98&Itemid=50

 HIV TREATMENT ADHERENCE RESEARCH (R34)

Prazo: 8 Maio 2010
http://www.cienciaportugal.net// index.
php?option=com_content&task=view&id=332
95&Itemid=50

MEDICATIONS DEVELOPMENT FOR THE TREATMENT 

OF AMPHETAMINE AND AMPHETAMINE-LIKE RELATED 

DISORDERS (R21

Prazo: 8 Maio 2010
http://www.cienciaportugal.net// index.
php?option=com_content&task=view&id=333
07&Itemid=50

TECHNOLOGIES AND SOFTWARE TO SUPPORT INTE-

GRATIVE CANCER BIOLOGY RESEARCH (SBIR) [R43/

R44]

Prazo: 8 Janeiro 2008
http://www.cienciaportugal.net// index.
php?option=com_content&task=view&id=333
06&Itemid=50

TECHNOLOGY DEVELOPMENT FOR THE DETECTION 

AND EVALUATION OF CHEMICAL AND BIOLOGICAL 

CARCINOGENS (SBIR

Prazo:  8 Janeiro 2008
http://www.cienciaportugal.net// index.
php?option=com_content&task=view&id=333
05&Itemid=50

AHRQ HEALTH SERVICES RESEARCH (R01)

Prazo:8 Janeiro 2010
http://www.cienciaportugal.net// index.
php?option=com_content&task=view&id=333
04&Itemid=50

DEVELOPMENTAL CENTERS FOR RESEARCH ON COM-

PLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE: PHASE I 

(DCRC I)[U19]

Prazo: 14 Agosto 2007
http://www.cienciaportugal.net// index.
php?option=com_content&task=view&id=333
03&Itemid=50

 GLOBAL RESEARCH INITIATIVE PROGRAM, BASIC/BIO-

MEDICAL SCIENCES (R01)

Prazo: 19 Dezembro 2008
http://www.cienciaportugal.net// index.
php?option=com_content&task=view&id=333
13&Itemid=50

MARC UNDERGRADUATE STUDENT TRAINING IN 

ACADEMIC RESEARCH, INSTITUTIONAL NATIONAL RE-

SEARCH SERVICE AW

Prazo: 26 Maio 2009
http://www.cienciaportugal.net// index.
php?option=com_content&task=view&id=332
94&Itemid=50

AHRQ HEALTH SERVICES RESEARCH DEMONSTRATION 

AND DISSEMINATION GRANTS (R18)

Prazo: 8 Janeiro 2010
http://www.cienciaportugal.net// index.
php?option=com_content&task=view&id=333
12&Itemid=50

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH RESEARCH 

(R01)

Prazo: 6 Março 2010
http://www.cienciaportugal.net// index.
php?option=com_content&task=view&id=333
11&Itemid=50

WOMEN AND SEX/GENDER DIFFERENCES IN DRUG 

AND ALCOHOL ABUSE/DEPENDENCE (R03)

Prazo: 8 Maio 2010
http://www.cienciaportugal.net// index.
php?option=com_content&task=view&id=333
09&Itemid=50

DEVELOPMENT OF ASSAYS FOR HIGH-THROUGHPUT 

DRUG SCREENING (R01)

Prazo: 8 Maio 2010
http://www.cienciaportugal.net// index.
php?option=com_content&task=view&id=333
08&Itemid=50
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tempo. Estes métodos aplicados ao estudo de di-
versos processos fisiológicos, regulados por um 
conjunto de mecanismos de controlo que operam 
em diferentes escala de tempo, mostraram que os 
valores da complexidade e do grau de irreversibi-
lidade são máximos em situações normais e se 
degradam com o envelhecimento e o grau de se-
veridade de uma patologia. Estas observações são 
relevantes não apenas para a modelação de pro-
cessos fisiológicos mas têm também aplicações 
práticas importantes, nomeadamente para o de-
senvolvimento de algoritmos de estratificação de 
risco. Os métodos em questão foram publicados 
em dois artigos da revista Physical Review Letters, 
a revista de maior impacto em Física, e os resulta-
dos da sua aplicação a sistemas fisiológicos foram 
noticiados em alguns jornais, entre os quais desta-
co a revista Nature - secção News and Views.
  
Actualmente estou a explorar as aplicações prá-
ticas destes algoritmos, nomeadamente a sua 
utilidade para detectar precocemente efeitos 
indesejáveis na dinâmica cardíaca causados por 
agentes farmacológicos e outros. A idea de uti-
lizar medidas de complexidade para este fim foi 
por nós recentemente patenteada. No momento 
estão a decorrer ensaios clínicos que nos permi-
tirão também testar as potencialidades dos re-
feridos métodos para estratificação de risco em 
pacientes com diversos tipos de patologias.    

Actualmente, participo também num projecto cha-

mado PhyioNet.   

Em 1999, o grupo em que trabalho liderado pelo 
Dr. Ary Goldberger, sob os auspícios do National 
Center for Research Resources, lançou um web-
site PhysioNet (www.physionet.org) para uso da 
comunidade científica que contém diversos ar-
quivos de sinais fisológicos, open-source softwa-
re para análise destes sinais, tutorials, e artigos 
científicos. O objectivo desta research resource é 
contribuir para o progresso das ciências biomé-
dicas, negativamente efectado pela não partilha 
de dados e software entre investigadores. Em re-
lação ao método MSE, qualquer pessoa pode ob-
ter sem custos os registos electrocardiográficos 
que usei para nas minhas publicações, o código 
e versão executável do algoritmo da multiscale 
entropy, um documento (tutorial) com exemplos 

Madalena Damásio da Costa

frustações e inseguranças, vejo a investigação não 
como um trabalho ou um emprego, no sentido 
usual do termo, mas uma enorme oportunidade 
de continuar a aprender e a exploar o desconhe-
cido. A área em que trabalho não é também para 
mim uma supresa. Já desde o liceu quando optei 
pela área científica, o que costumava acontecer 
no nono ano de escolaridade, que me interessava 
tanto pela física e matemática como pelas ciên-
cias da vida. Este interesse por ambas as áreas 
foi algo que não se desvaneceu com o tempo, 
embora na altura de decidir tenha acabado por 
optar por uma área mais quantitativa, a física.    

Quando e como é que decidiu que era 
este o seu caminho?
Dois anos antes de terminar a licenciatura, o De-
partamento de Física da Faculdade de Ciências 
de Lisboa, passou a oferecer duas disciplinadas 
de opção, Biofísica e, Física Médica e Engenharia 
Biomédica, que o Professor Euardo Ducla Soares, 
muito apreciados pelos alunos, leccionava. Ime-
diatamente me inscrevi e adorei os temas abor-
dados. Porém, o que realmente me fez decidir por 
uma carreira de investigação na área das ciências 
biomédicas foi o facto de perceber que este tipo de 
investigação, onde o progresso nos últimos anos 
tem sido tão acelerado, pode facilmente ter apli-
cações práticas muito importantes e um impacto 
quase imediato ao nível da melhoria das condi-
ções de vida e cuidados de saúde das pessoas, o 
que não acontece em outras áreas mais básicas. 

Que trabalho está a desenvolver actual-
mente? Quais os propósitos deste traba-
lho?
Durante o meu doutoramento, sob orientação 
dos Drs. Ary Goldberger e CK Peng do Beth Is-
rael Deaconess Medical Center/Harvard Medical 
School, desenvolvi dois algoritmos, the multisca-
le entropy (MSE) e multiscale time irreversibility 
(MTI), que permitem quantificar duas proprieda-
des fundamentais de processo dinâmicos, o seu 
grau de complexidade e de irreversibilidade. 

A originalidade de ambos os métodos consiste 
principalmente em integrar informação extraída 
da análise dos sinais em múltiplas escalas de 

Eu sou uma investigadora actualmente associada 

à Divisão de Medicina Interdisciplinar e Biotecno-

logia do Beth Israel Deaconess Medical Center/

Harvard Medical School. Sou também a directora 

associada do Margret and H. A. Rey Institute for 

Nonlinear Dynamics in Medicine para onde vim, 

fazer investigação, em 2001, ao abrigo de uma 

bolsa Fulbright. O meu trabalho de investigação 

é direccionado para o estudo da dinâmica de di-

versos sistemas fisiológicos e caracterização das 

suas alterações com a doença e o envelhecimento. 

Divido os meus tempos livres entre o desenho e a 

pintura, um interesse que me acompanha desde 

tenra idade, a leitura, essencialmente de autores 

portugueses, e mais recentemente actividades 

com o montanhismo e o skiing.

ACTIVIDADES
Qual a área de investigação em que se 
encontra inserido?
A minha investigação é em sistemas biológicos 
complexos, uma área interdisciplinar na inter-
face da física, matemática, medicina e ciências 
biológicas. Concretamente, nesta área utilizam-
se metodologias e conceitos desenvolvidos para 
o estudo de sistemas dinâmicos não lineares na 
caracterização de sistemas biológicos.

Esta é a sua vocação? 
Penso que sim, ser investigadora é a minha vo-
cação! O meu pai costuma contar que quando 
um dia me perguntou o que é que eu queria ser, 
deveria eu ter uns 10 anos, lhe respondi que que-
ria andar sempre a estudar! Apesar de algumas 

perfil            INVESTIGADOR
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Como é viver longe do seu país?
A experiência de trabalhar no Beth Israel tem sido 
para mim extremamente enriquecedora, não ape-
nas do ponto de vista profissional, mas também 
pessoal. Do ponto de vista profissional destaco, 
para além das óptimas condições de trabalho e 
meios materiais, o imenso previlégio que é cola-
borar e aprender com cientistas que estão entre 
os melhores do mundo nas respectivas áreas. Do 
ponto de vista pessoal, destaco o muito que tenho 
ganho pelo facto de conviver diariamente com pes-
soas, algumas das quais são minhas amigas, que 
foram educados em sociedades muito diferentes 
da Portuguesa e tem percursos completamente 
diferentes do meu. Fruto desta convivência sinto 
que sou hoje uma pessoa mais tolerante, aberta 
e curiosa em relação aos outros! Este crescimento 
e enriquecimento é com certeza algo que me mu-
dou e acompanhará para sempre. 

Naturalmente, é difícil viver longe da família e 
dos amigos. Porém, eu encaro este período como 
transitório e tento concertrar-me nos aspectos 
positivos. Assim para além das relações humanas 
de que já falei destaco o facto de Boston ser uma 
cidade agradável para se viver. Boston, é conside-
rada uma das cidades mais europeias dos Estados 
Unidos, é relativamente segura, não muito grande, 
e tem uma vida cultural intensa. Algo que aprecio 
incondicionalmente é a facilidade com que aqui se 
podem praticar actividades ou frequentar cursos 
extra-curriculares em horário pós-laboral. Gosto 
particularmente da School of the Museum of Fine 
Arts, onde há relativamente pouco tempo tirei as 
cadeiras de desenho e aguarela.  

Gostaria de voltar um dia e poder conti-
nuar o seu trabalho em Portugal?
Sim, gostava de regressar a Portugal e de ter a 
oportunidade de aí aplicar o que tenho apren-
dido ao longo destes anos, 6 no total desde que 
saí pela primeira vez para trabalhar fora do meu 
país. Ao mesmo tempo que sinto que ainda bene-
ficio como cientista da estadia no Estado Unidos, 
aguardo por um momento mais oporturno para 
regressar a Portugal, essencialmente em termos 
de posições que possam abrir em universidades 
e centros de investigação.

arritmogénicos que a conduzem à morte cardía-
ca súbita. Aí permaneci cerca de 6 meses até que 
em 2001, ao abrigo de uma bolsa Fulbright/FLAD 
Student Research Abroad Program, vim para os 
Estados Unidos, para trabalhar com os Drs. Ary 
Goldberger and CK Peng, no Institute for Nonli-
near Dynamics in Medicine, Beth Israel Deaco-
ness Medical Center/Harvard Medical School, 
Boston, onde ainda me encontro. 

Já teve experiências de trabalho noutros 
países? 
Sim, nomeadamente em Itália, Canadá e agora, 
Estados Unidos.

Porquê trabalhar no estrangeiro?
Considero que a experiência de investigação que 
tive em Portugal, essencialmente durante a re-
alização da minha tese de mestrado, foi muito 
positiva. Sob a orientação do Prof. Ducla Soares 
e em colaboração com a Dra. Iveta Pimentel, Dra. 
Teresa Santiago e Dr. Queiroz e Melo publiquei 
os meus dois primeiros artigos científicos em 
revistas internacionais. Pouco depois a Funda-
ção Calouste Gulbenkian atribuiu-me o prémio 
de incentivo a jovens investigadores na área da 
modelação matemática de processos biológicos. 
Porém, tendo terminado este ciclo e optado por 
prosseguir para doutoramento, decidi que era 
importante alargar os meus horizontes e con-
tactar com outros laboratórios no estrangeiro 
a desenvolver investigação em áreas similares. 
Penso que numa carreira de investigação é ab-
solutamente essencial a determinada altura ex-
pormo-nos a outras realidades, outras formas de 
organização, e de interagir com investigadores 
com outras formações e percursos. 

E porquê esse o país escolhido?
Os Estados Unidos pelo facto de possuírem al-
guns dos melhores centros de investigação do 
mundo exercem um certo fascínio na maioria 
dos jovens investigadores entre os quais me in-
cluo. Assim uma vez tomada a decisão de sair 
de Portugal, a oportunidade de vir trabalhar para 
um dos hospitais associados a Harvard Medical 
School foi-me simplemente irrecusável.  

práticos de como utilizar o método, suas van-
tagens e limitações e as publicações originais. 
Desde 2004, cerca de 4000 pessoas fizeram o do-
wnloads deste software e cerca de 8000 do res-
pectivo tutorial. Este website não contém apenas 
trabalhos dos elementos do nosso grupo. Pelo 
contrário, vive de contribuições de arquivos de 
sinais e software de outros investigadores. A Phy-
sioNet é também uma plataforma importante de 
comunicação entre cientistas que visam resolver 
determinados problemas, como aqueles que são 
anualmente lançados numa competição organi-
zada conjuntamente com a conferência interna-
cional Computers in Cardiology. 

Estudou em Portugal ou já realizou os 
seus estudos fora do seu país natal?
Eu estudei Física na Faculdade de Ciências de 
Lisboa. Na mesma instituição obtive o grau de 
mestre em Física Médica e Engenharia Biomédi-
ca, e o grau de doutor em Biofísica, tendo traba-
lho sob a orientação do Professor Ducla Soares, 
do Instituto de Biofísica e Engenharia Biomédica, 
e colaborado com a Dra. Teresa Santiago e o Dr. 
João Queiroz e Melo, do Instituto do Coração, e 
com a Prof. Iveta Pimentel, da Faculdade de Ci-
ências de Lisboa. 

Em que instituição se encontra a traba-
lhar neste momento?
Neste momento encontro-me no Institute for 
Nonlinear Dynamics in Medicine, Beth Israel De-
aconess Medical Center/Harvard Medical School, 
Boston, de que sou a directora associada. Per-
tenço também ao Department of Interdisciplinary 
Medicine and Biotechnology da mesma institui-
ção, criado em Julho de 2006.  

Por que outras instituições já passou em 
trabalho?
 A minha primeira estadia no estrangeiro foi no 
Hospital Luigi Sacco, em Milão, Itália, onde tra-
balhei brevemente com o grupo do Prof. Alber-
to Malliani. Posteriormente, fui aceite pelo Prof. 
Leon Glass do Center for Nonlinear Dynamics 
da McGill University, em Montreal, Canadá, para 
integrar um projecto de estudo dos mecanismos 

perfil            INVESTIGADOR
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J. Norberto Pires
Departamento de Engenharia Mecânica
da Universidade de Coimbra

Coluna TECNOLOGIA

The imagination of Nature is Far,
Far greater than the Imagination of Man1

ideia, o meu PDA que também é telefone con-
some 21.6 *10-3 watt em standby (ou seja, 
sem fazer nada) e esgota a bateria de 3.6 volts 
(1200 mAh) em 200 horas (8.3 dias). Se estiver 
a ser usado para telefonar dura poucos dias (3 
a 4 dias), ou seja, consome cerca de 60 * 10-3 
watts. E é um dispositivo limitado, com capa-
cidades de processamento muito inferiores ao 
meu ouvido interno.

Ou seja, estamos muito longe de construir 
sistemas comparáveis com o nosso cérebro, 
ou sistema auditivo, visão, tacto, locomoção, 

sentido de orientação, etc. Se fossemos capa-
zes de copiar a sua eficiência resolvíamos os 
problemas energéticos mundiais, para além 
de termos capturado a forma como os siste-
mas biológicos processam informação, o que 
constituiria em si uma enorme revolução. 

É interessante notar que grande parte do pro-
cessamento realizado pelos nossos sistemas 
neuronais é analógica, sendo a informação 
posteriormente digitalizada. O ouvido, por 
exemplo, realiza operações de filtragem, aná-
lise de frequência, compressão, etc., antes de 

O watt é a unidade de potência (energia/tem-
po), e é usada para especificar a variação de 
energia de um sistema por unidade de tempo. 
A energia é aqui apresentada como trabalho, 
ou seja, a energia consumida na realização 
de uma determinada tarefa. Por exemplo, 
enquanto escrevia este texto estive a ouvir a 
música “Safe from harm” dos Massive Attack 
(do álbum Massive Attack Collected). Durante 
esse tempo o meu ouvido interno esteve a re-
alizar o equivalente a um bilião de operações 
em vírgula flutuante por segundo. Fazendo 
equipa com o meu cérebro, o meu ouvido in-
terno (assim como o de um qualquer ser hu-
mano normal) consegue distinguir sons até 
120 dB, e identificar uma conversa particular 
no meio de uma multidão de pessoas (não é 
que eu seja cusco, mas é verdade). Nenhum 
sistema artificial actual, construído com a 
nossa mais sofisticada tecnologia, consegue 
fazer algo que se aproxime. E o que é verda-
deiramente espantoso é que o ouvido interno 
consegue esse processamento de forma muito 
eficiente consumindo somente 14*10-6 watts, 
isto é, poderia trabalhar durante 15 anos con-
secutivos com a energia fornecida por uma 
pequena pilha AA.

De facto, o corpo humano consome 100 watts, 
e o nosso cérebro somente 50 watts. Todo o 
nosso sistema biológico é altamente eficiente 
do ponto de vista energético, e nós sabemos 
que tem capacidades muito avançadas, mui-
to para além daquilo que conseguimos fazer 
com a nossa tecnologia. Só para terem uma 

O poder dos neurónios: elementos de processamento paralelo maciço. 
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TECNOLOGIA

transmitir a informação ao cérebro. As células 
do cérebro (neurónios) podem ser entendidas 
como um conversor analógico para digital 
(ADC) especial. Recebem informação de ou-
tros neurónios, integram essa informação de 
forma analógica, e disparam (1), ou não (0), 
impulsos nervosos para outros neurónios. 

Consequentemente, o nosso procedimento 
actual de digitalizar tudo e aplicar à informa-
ção obtida técnicas de processamento digital 
parece estar errado: a natureza não foi por 
aí. Sempre usamos como argumentos para 
evitar o processamento analógico a falta de 
precisão, a flutuação e variância com a tem-
peratura, etc., e consequentemente optar pelo 
processamento digital, mais estável e menos 
dependente da precisão dos componentes 
elementares. No entanto, os nossos olhos 
e ouvidos proporcionam informação de alta 
qualidade usando elementos analógicos pou-
co precisos. Como resolveram esse problema? 
Que mecanismo(s) engenhoso(s) realizaram 
para interligar esses elementos produzindo 
um resultado muito eficaz e verdadeiramente 
fabuloso?

Temos muito a aprender com a natureza para 
projectar soluções mais eficazes e eficientes, 
nomeadamente aprendendo como os siste-
mas biológicos fazem funcionar a estratégia 
de utilizar o processamento analógico (ener-
geticamente muito eficiente) antes de proce-
derem à digitalização da informação. Temos 
de perceber como conseguem ser eficientes 
e robustos usando dispositivos pouco precisos 
e com muito ruído, quando usados em larga 
escala. Temos de perceber como são capazes 
de trabalhar em vários períodos de proces-
samento (que variam entre milissegundos e 
dias) e com distâncias variáveis (que variam 
do micrómetro ao centímetro). Hoje, com a 
nossa electrónica sofisticada, não consegui-
mos nada que se aproxime e seja estável. Pre-
cisamos de perceber como fazem esse pro-
cessamento paralelo tão maciço. Uma célula 
humana do cérebro é capaz de integrar in-
formação de várias outras células, e produzir 
informação para várias células numa cadeia 
de processamento paralelo em larga escala. 

A nossa capacidade actual é muito inferior e 
limitada pelo número de ligações que conse-
guimos colocar num chip electrónico.
 

Visão do futuro?

Perceber os mecanismos da natureza, a for-
ma com resolveu os problemas que se lhe co-
locaram, nos vários seres biológicos, criando 
soluções robustas e eficientes, é o objectivo 
de uma nova área da engenharia que se deno-
mina “neuromorphic engineering”. 

Imaginem uma simples célula humana; o 
conjunto de interligações químicas que lá 
ocorrem formam um fabuloso computador 
que regula o seu crescimento, estrutura, re-
produção, ligação com outras células, etc.
Imaginem que dominávamos esse poder. Po-
deríamos criar redes de computadores ca-
pazes de aplicações que estão ainda fora da 
nossa imaginação.

Pois é... a imaginação da natureza é bem 
maior que a imaginação humana. 

Dá que pensar não é?
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INVESTIGADOR DA FMUP INTEGRA 
“EUROPEAN MANUAL OF MEDICINE” 
Armando Mansilha, cirurgião, docente e in-
vestigador do Serviço de Angiologia e Cirur-
gia Vascular da Faculdade de Medicina da 
Universidade do Porto (FMUP) foi convidado 
a integrar o European Manual of Medicine 
sobre Cirurgia Vascular. Trata-se de um livro, 
promovido pela Section and Board of Vascular 
Surgery da Union Européenne des Médicinis 
Spécialistes e é um manual de procedimentos 
médicos reconhecido e distribuído por todos 
os cirurgiões a nível europeu. 

Segundo a FMUP, entre as temáticas aborda-
das pelo especialista da FMUP, encontram-
se a Síndrome de Raynaud e a Hiperhidrose 
– duas patologias crónicas, mas tratáveis. A 
síndrome de Raynaud é particularmente fre-
quente em tempo frio e caracteriza-se por 
alterações da coloração (palidez, cianose e 
rubor) mais frequentemente das mãos. Esta 
patologia pode afectar pessoas que usam de 
forma repetida e contínua os dedos (uso de 
computador, piano, etc.). A utilização de fer-
ramentas de alta-frequência, como serras 
eléctricas e pneumáticos, potenciam tam-

bém a obstrução arterial da mão e, conse-
quentemente, a Síndrome de Raynaud. Em 
casos raros, se não for tratada, esta doença 
pode levar à amputação das extremidades 
dos dedos. 

A hiperhirose caracteriza-se por uma ex-
cessiva produção de suor, fundamental-
mente das mães e axilas. Embora se trate 
de uma doença benigna, é extremamente 
incapacitante do ponto de vista social, pro-
fissional e pessoal, sendo muitas vezes 
causadora de perturbações de carácter 
psicológico por dificuldades de relaciona-
mento, como consequência do receio de 
tocar ou cumprimentar pessoas. Actos tão 
vulgares como escrever ou conduzir, por 
exemplo, são também verdadeiros proble-
mas para aqueles a quem a hiperhidrose 
afecta a palmas das mães. 

Entre as possíveis soluções para a hiperhi-
drose está a cirurgia. Uma pequena inter-
venção minimamente invasiva, denominada 
toracoscopia, é agora utilizada para inter-
romper o canal simpático. Com uma dura-
ção de 10/ 15 minutos esta metodologia re-
duz o excesso de transpiração em cerca de 
95 por cento e possibilita a saída da unidade 
hospitalar em 24 horas.

INEBUPORTO

PRÉMIO PULIDO VALENTE
CIÊNCIA DISTINGUE INVESTIGAÇÃO 
EM BIOMATERIAIS 
O Prémio Pulido Valente Ciência 2006 dis-
tinguiu a investigadora Inês Gonçalves, de 
25 anos, do Laboratório de Biomateriais do 
Instituto Nacional de Engenharia Biomédica 
(INEB) da Universidade do Porto. 

Este foi o segundo prémio da carreira da jo-
vem, desta vez por ter encontrado uma for-

ma de melhorar biomateriais que contactam 
com o sangue humano, como explicou num 
artigo publicado em 2005 na revista interna-
cional “Biomaterials”. 

O trabalho teve como objectivo “construir 
uma superfície que, em contacto com o san-
gue, atraísse uma proteína chamada albu-
mina, evitando, desta forma, o contacto com 
outras proteínas que podem ser prejudiciais 
ao organismo”, referiu a cientista. Sempre 

que é necessário colocar um dispositivo 
médico - que tem de ficar em contacto com 
o sangue - uma das primeiras coisas que 
acontece é a absorção de proteína. 

De acordo com a investigação há proteínas 
que podem activar o sistema de coagulação 
ou desencadear processos de inflamação, 
enquanto que outras, como a albumina, es-
pécie de proteína protectora pode, por exem-
plo, evitar a formação de um coágulo. 
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FCTUCOIMBRA

FCTUC DESENVOLVE INVESTIGAÇÃO 
PARA PREVENÇÃO E CONTROLO
DE DOENÇAS HEPÁTICAS 
Uma equipa de oito investigadores do De-
partamento de Zoologia da Faculdade de 
Ciências e Tecnologias da Universidade 
de Coimbra (FCTUC) testou, com suces-
so, compostos terapêuticos para uma nova 
geração de fármacos, capazes de prevenir 
e controlar doenças hepáticas, evitando a 
progressão para estados mais graves como 
hepatites ou cancro do fígado. 

De acordo com a Faculdade, este é o re-
sultado de sucessivos e complexos estudos 
desenvolvidos ao longo da última década 
pela equipa liderada por Carlos Palmeira e 
Anabela Rolo, em colaboração com o serviço 
de Gastrenterologia dos Hospitais da Univer-
sidade de Coimbra. 

Sendo o fígado um órgão de importância 
fundamental para o organismo e que pode 
ser acometido por muitas doenças diferen-
tes, os resultados desta investigação são 
muito animadores. De acordo com Carlos 
Palmeira, “o conhecimento dos mecanis-
mos associados ao aparecimento e avanço 
destas patologias permite o desenvolvi-
mento de novas abordagens terapêuticas e 
aplicações clínicas tendo em vista melhoria 
da qualidade de vida dos pacientes”. O pro-
fessor acrescenta ainda que “o nosso estudo 
focou-se em perceber o mecanismo celular 
com o objectivo claro de trazer benefícios 
para a saúde dos cidadãos”. 

O trabalho experimental desenvolvido na 
FCTUC engloba uma abordagem molecular 
e bioquímica, com particular relevância para 
o papel da mitocôndria, organito intracelular 

que tem um papel central no metabolismo. 
Dito de uma forma simples: através da in-
dução de doenças (esteatose e colestase 
hepáticas) e administração de compostos 
terapêuticos, os investigadores estudaram 
e avaliaram os vários comportamentos, res-
postas e alterações da mitocôndria. 

A esteatose hepática, vulgarmente conheci-
do como fígado gordo, é uma doença asso-
ciada a obesidade e/ou abuso no consumo 
de álcool e doenças metabólicas. Esta pro-
blemática alcançou proporções epidémicas, 
com uma incidência de 20 por cento a 30 por 
cento nos países ocidentais. 

Compreendido o funcionamento da célula, 
poderá ser encontrada uma resposta tera-
pêutica para prevenir e controlar estas pa-
tologias. 

UAVEIRO E GALP

UA E GALP ENERGIA ASSINAM 
PROTOCOLO PARA CRIAR SISTEMAS 
ENERGÉTICOS SUSTENTÁVEIS 
Com o objectivo de incentivar uma maior 
ligação entre o mundo académico e o 
mundo empresarial, através do apoio ao 
desenvolvimento e investigação de novas 
ideias no campo da eficiência energéti-
ca (sistemas energéticos sustentáveis), 
a Universidade de Aveiro (UA) e a Galp 
Energia assinaram no passado dia 12 de 
Março, na Universidade de Aveiro, um 
protocolo que será válido até 2010. 

A assinatura pela reitora, Maria Helena 
Nazaré, e pelo presidente da Comissão 
Executiva da Galp Energia, Manuel Fer-
reira de Oliveira, realizar-se-á às 16.30h, 
na Sala de Actos da Reitoria da Universi-
dade de Aveiro, no âmbito do programa 
da visita do Presidente da República à UA 

a propósito das “2.as Jornadas do Roteiro 
da Ciência”, dedicadas ao tema das Tec-
nologias Limpas. 

De acordo com a universidade de Aveiro, 

esta parceria entre as duas instituições 
visa aproximar o mundo académico do 
mundo empresarial, através do desen-
volvimento de trabalhos de investigação 
e propostas adaptadas às necessidades 
reais do mercado, no âmbito da eficiên-
cia energética e dos sistemas energéti-
cos sustentáveis. 

A celebração deste protocolo insere-se 
na política de responsabilidade social na 
vertente da protecção ambiental promo-
vida pela Galp Energia, tendo como con-
trapartida, a promoção de novas ideias 
nas áreas abrangidas. Dá também pros-
seguimento à estratégia que a Universi-
dade de Aveiro tem vindo a desenvolver 
de formação em contexto de investigação 
e em meio empresarial, dando resposta 
às necessidades do mercado e da socie-
dade. 
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IST LIDERA PROJECTO EASY
DE VIGILÂNCIA ONLINE DA COSTA 
NORTE ATLÂNTICA 
Portugal, Espanha e França estão desde Janeiro 
a produzir informação utilizável em tempo real 
para a costa norte atlântica através do Projecto 
EASY – European Atlantic Forecasting System – 
liderado pelo Instituto Superior Técnico (IST). O 
Projecto, que agora se inicia, será desenvolvido 
até Junho de 2008, engloba cinco instituições e 
visa criar uma infra-estrutura permanente de 
recolha e produção de informação em tempo 
real aplicada à Segurança Marítima, com da-
dos sobre condições climatéricas, estado mar 
e correntes de superfície, de qualquer área ou 
local na orla costeira norte atlântica. 

Neste consórcio, além do IST que lidera e é 
responsável pela manutenção e actualização 
do website, participam por Portugal a Universi-
dade dos Açores, pela França a organização de 
interesse público Mercator Ocean, e pela Espa-
nha (Galiza) a Intecmar – entidade de controlo 
de Pesca e a MeteoGalicia, da Direcção de De-
senvolvimento Sustentável da Xunta da Galiza.

A inovação presente no Projecto EASY traduz-
se na capacidade desta infra-estrutura, agora 
em testes, operar à escala local e regional e 
inclui um interface bidireccional acessível 
através da Internet que permite aos utilizado-
res aceder ao sistema em casos de situações 
de emergência. A previsibilidade das condi-
ções do mar é outra inovação do sistema. 

De acordo com o IST, a Universidade dos Aço-
res disponibiliza os dados das suas estações 
de meteorologia e de registo de ondas para a 
actual monitorização das condições do mar 
e de tempo da região e o IST implementa um 

modelo de previsão das correntes oceânicas e 
de transporte de poluentes descarregados em 
situações de emergência. 

De carácter transnacional, o EASY vai contri-
buir também para a coesão do Espaço Arco 
Atlântico indo ao encontro das prioridades defi-
nidas pelo programa da Comunidade Europeia 
INTERREG IIIB, nomeadamente a criação de 
uma infra-estrutura policêntrica; a utilização 
das mais modernas tecnologias de sistemas; 
o aproveitamento dos resultados para melho-
rar a segurança marítima; e integra tecnolo-
gias desenvolvidas pelos países-alvo de forma 
a serem conhecidas em todo o mundo. 

A equipa do EASY espera que a tecnologia em 
desenvolvimento e em aplicação permita ace-
der às condições de tempo e de mar de qual-
quer local da orla costeira, contribuindo para 
a segurança marítima e para a mitigação da 
poluição marítima ocorrida no mar ou junto 
à costa. Aliás, a previsibilidade daquelas con-
dições e o alerta de situações de risco são a 
grande mais valia do Projecto. 

UTAD

UTAD VAI OFERECER
MICROSCÓPIOS ÀS ESCOLAS 
A Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro (UTAD) entregou este mês, no Labo-
ratório da Unidade de Microscopia Electró-
nica (edifício de Ciências Florestais), 12 mi-
croscópios ópticos a três escolas da Região 
(São Pedro e Morgado de Mateus, em Vila 
Real, e João de Araújo Correia, na Régua), 
no âmbito de um projecto Ciência-Viva que 
visa a formação e auto-aprendizagem dos 
jovens em Biologia. 

A UTAD pretende implementar nas esco-
las contempladas técnicas de preparação 
e observação de amostras biológicas em 

microscopia óptica, complementadas com 
observações em microscopia electrónica de 
varrimento em modo ambiental, através de 
visitas dos alunos aos respectivos laborató-
rios da Universidade. 

Os destinatários deste projecto, cerca de 
1500 alunos, vão do 7.o ao 11.o ano de es-
colaridade, e os temas a abordar fazem 
parte integrante dos programas oficiais 
do Ministério da Educação. Os trabalhos 
decorrerão quer durante a normal lec-
cionação da disciplina de biologia, quer 
em actividades extra-curriculares como 
sejam as aulas de substituição ou clubes 
temáticos. 

É de referir que o ensino da Biologia ao nível 
microscópico constitui uma área fascinante 
de estudo e de investigação e até de aprofun-
damento de diversos conceitos científicos que 
podem motivar os alunos para a aprendiza-
gem de novas matérias e a descoberta da ci-
ência, como algo de fascinante que os rodeia, 
sem eles se darem conta. Por outro lado, a 
utilização de tecnologias recentemente de-
senvolvidas (nomeadamente o Microscópio 
Electrónico de Varrimento em modo Ambien-
tal adquirido pela UTAD), permite desenvolver 
competências variadas, tanto no mundo vege-
tal como animal, dentro da ecologia, ambiente 
e biologia, que de outra forma nunca estariam 
acessíveis aos alunos do secundário. 
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MINI-CURSOS EM PRODUÇÃO 
ANIMAL NA ESCOLA SUPERIOR 
AGRÁRIA DE CASTELO BRANCO 
A Escola Superior Agrária do Instituto Po-
litécnico de Castelo Branco (IPCB) alar-
gou o âmbito dos seus cursos de fim-de-
semana, sendo agora dirigidos a todos os 
que se dedicam à criação de animais. Os 
mini-cursos de formação em produção 
animal, são acções destinadas aos cria-
dores, técnicos, tratadores de animais e 
aos que praticam a pequena agricultura 
ou a agricultura de lazer e que pretendem 
melhorar os conhecimentos sobre o ma-
neio de animais. 

De acordo com a escola, os mini-cursos têm 
como principal objectivo a aprendizagem de 
técnicas que ajudarão a melhorar o maneio 
dos animais existentes na exploração, sendo 
cursos com grande componente prática, isto 
é, aprender fazendo. 

Os cursos, estruturados em oito módulos e 
com uma duração que varia entre quatro e 
oito horas, serão realizados na ESA – Quin-
ta da Sr.a de Mércules, aos sábados entre 
Fevereiro e Outubro de 2007. As inscrições 
terminam na semana anterior à realização 

de cada módulo e o preço de Inscrição é de 
25 euros. 

Para ter acesso a todos os cursos consulte 
a página http://www.esa.ipcb.pt/t_agenda_
cursos_p_animal.html 

UTAD

UTAD COMEMORA
O 21.O ANIVERSÁRIO 
A Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro (UTAD) comemorou este mês (dia 22 
de Março) o seu 21.o Aniversário com uma 

sessão solene que terá início às 15 h na 
Aula Magna. 

Nesta sessão, para além das intervenções 
do reitor, do presidente da Associação 

Académica e de um representante do Go-
verno, foi proferida a Oração de Sapiência 
intitulada “Universidades e Competitivi-
dade Territorial” pelo professor Adriano 
Lopes Gomes Pimpão (ex-reitor da Uni-
versidade do Algarvee ex-presidente do 
Conselho de Reitores das Universidades 
Portuguesas). 

Esta foi ainda ocasião para a entrega de 
Cartas Doutorais/ 2006, atribuição de me-
dalhas aos funcionários com 20 anos de 
serviço na Instituição, entrega de Cartas de 
Curso e de prémios escolares aos licencia-
dos com mais alta classificação. 

A solenidade destes actos foi também en-
riquecida com a interpretação de diversas 
peças musicais pelo Coro Misto da UTAD.
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UMINHO APRESENTA
‘UM DICIONÁRIO DOS JORNAIS
DO SÉCULO XX’ 
A Biblioteca Pública de Braga, unidade cultural 
da Universidade do Minho, promoveu este mês 
a sessão de apresentação de ‘Um dicionário 
dos jornais do século XX’, no Museu Nogueira 
da Silva. 

A obra é da autoria de Mário Matos e Lemos, 
sendo editada pela Ariadne Ed. e pelo CEIS20 
(Centro de Estudos Interdisciplinares do Século 
XX da U. Coimbra). O dicionário reúne 313 en-
tradas, correspondente ao número de títulos 
publicados no séc. passado. Para cada jornal é 
elaborada uma espécie de Bilhete de Identida-
de que refere, entre outros itens, uma síntese 
sobre a história de cada periódico. 

Na nota de apresentação de Isabel Nobre Var-
gues, professora da Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra, em que é ampla-
mente referida a bibliografia portuguesa sobre 

o tema, a autora refere que “este dicionário 
passará a constituir um instrumento de grande 
utilidade a todo o investigador que queira fazer 
a história da imprensa escrita em Portugal na-
quele século”. 

A anteceder o dicionário, Mário Matos e Lemos 
apresenta um breve estudo sobre a história da 
imprensa diária em Portugal no século XX e re-
fere os critérios seguidos na organização desta 
obra. 

O dicionário reúne 313 entradas, o que cor-
responde ao número de títulos publicados no 
século passado. Para cada jornal é elaborada 
uma espécie de Bilhete de Identidade que refe-
re as datas limites de publicação, o subtítulo, o 
formato, a tendência, a localidade (e o respec-
tivo endereço), os directores, os editores e pro-
prietários, por vezes os colaboradores e ainda 
uma síntese sobre a história de cada periódico. 

A obra é enriquecida com diversos índices, de 
entre os quais se destacam o onomástico e 
o cronológico, com dados extremamente in-
teressantes e de grande utilidade. Ficamos a 
saber, por exemplo, que em Lisboa se publi-
caram 193 diários, no Porto 44 e que as cida-
des insulares apresentam números surpre-
endentes (51 no total), à frente das restantes 
cidades portuguesas. 

Em Braga publicaram-se três diários: o “Echos 
do Minho”, de tendência católica (depois sido-
nista e monárquico), bissemanário entre 1911 e 

1914 e diário até 1919; o “Diário do Minho”, que 
começou a publicar-se em 1919 e o “Correio do 
Minho” desde 1926. Estes dois últimos englo-
bam-se entre os 20 diários que passaram do 
séc. XX para o XXI, enquanto existem oito títulos 
que se publicam desde o século XIX. 

Com o precioso acervo aqui reunido os historia-
dores, os investigadores e outros interessados 
na história da imprensa portuguesa passaram 
a dispor de um instrumento de consulta indis-
pensável para conhecer jornais diários do sé-
culo XX. 

O autor, Mário Matos e Lemos é licenciado em 
História, foi jornalista em vários meios de co-
municação e entre 1972 e 1998 desempenhou 
funções de Conselheiro de Imprensa e Cultural 
em diversas embaixadas portuguesas. Além 
de numerosos artigos publicados em jornais 
e revistas portuguesas e estrangeiras, é autor 
de várias obras, designadamente, “Liberdade 
de Imprensa e Outros Ensaios”; “O 25 de Abril, 
uma Síntese, uma Perspectiva”; Um Vespertino 
do Porto”; e “Dicionário de História Universal”.
 
A obra será apresentada pelo Doutor Manuel 
Pinto, professor associado do Departamento 
de Ciências da Comunicação do Instituto de 
Ciências Sociais da Universidade do Minho, ele 
próprio antigo jornalista e provedor do leitor no 
“Jornal de Notícias”, e por Luís Reis Torgal, pro-
fessor catedrático da História da Faculdade de 
Letras da Universidade de Coimbra e coordena-
dor científico do CEIS20. 

ESEIPVC

TRABALHO DA FEUP GALARDOADO 
COM PRÉMIO SECIL 
Foi feita este mês a divulgação dos vencedo-
res do Prémio Secil Universidades 2006, ten-
do sido galardoado o trabalho “Reconstrução 
da Ponte Pensil entre as Ribeiras do Porto e 

Gaia”, no âmbito da disciplina “Projecto em 
Estruturas” do 5.o ano da Licenciatura em 
Engenharia Civil da Faculdade de Engenha-
ria da Universidade do Porto (FEUP). 

Na sequência do trabalho foi desenvolvido 

um website – http://www.alvaroazevedo.
com/pensil – que descreve o projecto ven-
cedor. De acordo com Álvaro Azevedo, pro-
fessor da FEUP e orientador deste projecto, 
a cerimónia de entrega dos prémios Secil 
realiza-se hoje (30 de Março). 
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UAVEIRO

UA INVESTIGA SOLUÇÕES
PARA A CONCRETIZAÇÃO
DO SONHO DE SER PAI 
Ser pai é uma experiência única para uns, um 
sonho difícil de concretizar para cerca de 25 
por cento dos homens. A infertilidade mascu-
lina é, cada vez mais, uma realidade presente 
na vida de alguns casais. As causas são múl-
tiplas, sendo uma delas a falta de mobilidade 
dos espermatozóides. Para os homens que 
sofrem desta patologia, o Centro de Biologia 
Celular da Universidade de Aveiro (UA) traz 
agora algumas esperanças com os resultados 
optimistas já obtidos numa investigação que 
vem aprofundando o conhecimento sobre as 
proteínas envolvidas nessa função. O projecto 
tem ainda por objectivo facilitar o desenvolvi-
mento de um contraceptivo oral para homens. 

Muitos factores influenciam a fertilidade 
de um casal: idade do homem e da mulher, 
frequência e técnica do coito, uso de lubrifi-
cantes vaginais, poluição, coexistência de al-
gumas doenças, várias causas específicas de 
infertilidade e outras tantas desconhecidas. 
Assim, e de acordo com a Universidade de 
Aveiro, o Laboratório de Transdução de Sinais 
do Centro de Biologia Celular da UA, pioneiro 
na investigação em torno da estrutura mole-
cular dos mecanismos de transdução de si-
nais no espermatozóide, pretende dar o seu 
contributo, especificamente, na resolução de 
problemas relacionados com a sua mobili-
dade, como explica o professor Edgar Cruz e 
Silva, responsável pelo projecto. 

“A infertilidade afecta um número crescente 
de indivíduos, pensando-se que defeitos na 
mobilidade do esperma sejam um factor im-
portante em muitos casos. Novas abordagens 
bioquímicas e moleculares têm revelado im-
portantes detalhes do controlo da mobilidade 
dos espermatozóides e da (in)fertilidade, em 
várias espécies de mamíferos. Assim, o foco 
principal da nossa investigação tem incidido 

sobre o papel que a proteína PP1 tem na in-
tegração das acções de diversos mediadores 
na modulação da mobilidade dos espermato-
zóides e na (in)fertilidade. Temos vindo a de-
senvolver um trabalho de caracterização da 
regulação bioquímica das suas funções, no-
meadamente ao nível das bases moleculares 
da mobilidade do esperma em relação a com-
plexos de sinalização de PP1 e ao seu papel 
na (in)fertilidade. Entretanto, descobrimos que 
existem outras proteínas, reguladoras da PP1, 
que, provavelmente, serão o alvo terapêutico 
mais adequado para abordar estes problemas. 
Algumas destas proteínas, previamente des-
conhecidas, foram descobertas e caracteriza-
das na UA”, cita o comunicado da UA. 

Concretamente, é seu objectivo identificar 
e caracterizar as moléculas que estão en-
volvidas no controlo da mobilidade da cauda 
do espermatozóide, como funcionam e quais 
são os sinais celulares que controlam o de-
senvolvimento deste movimento, como refere 
o investigador. “Em experiências que já rea-
lizámos, verificamos que substâncias inibi-
doras de PP1, aumentam dramaticamente 
a mobilidade dos espermatozóides. Por isso, 
acreditamos que o que acontece ao longo do 
seu trajecto desde o canal reprodutor mascu-
lino para o feminino está relacionado com a 
actividade da PP1. Pensamos que ao compre-

ender como é que a PP1 afecta a mobilidade, 
onde e sobre que proteínas é que actua na 
cauda do espermatozóide, isso pode ser útil 
do ponto de vista clínico e terapêutico”. 

Para além de importantes alternativas para 
o desenvolvimento de novas terapias da in-
fertilidade humana, os resultados obtidos 
deverão contribuir, ainda, para o desenho de 
estratégias racionais de desenvolvimento de 
um método contraceptivo oral para Homens. 
Uma tarefa que não dispensará uma estreita 
colaboração com a indústria farmacêutica, 
na opinião do responsável. “Existe um gran-
de interesse, tanto do ponto de vista científico 
como do ponto de vista da indústria farma-
cêutica, na compreensão destes mecanismos 
moleculares básicos para que se possam de 
um maneira racional desenvolver estratégi-
cas terapêuticas para a infertilidade ou para 
o desenvolvimento de métodos anticoncepti-
vos não hormonais. Seria óptimo se no futuro 
pudéssemos ter alguma colaboração com a 
indústria farmacêutica. A infertilidade está a 
aumentar e as causas continuam um pouco 
obscuras. Há um decréscimo da qualidade 
do sémen e o aumento brutal da infertilidade 
faz com que estas questões relacionadas com 
actividades de controlo da mobilidade dos es-
permatozóides sejam importantes nas duas 
perspectivas”, refere ainda o documento. 
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ESTG-IPVC

ESTG-IPVC PROMOVE
PÓS-GRADUAÇÃO EM “QUALIDADE 
EM LABORATÓRIOS” 
A Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
do Instituto Politécnico de Viana do Castelo 
(ESTG-IPVC) vai promover uma Pós-Gradua-
ção em “Qualidade em Laboratórios”, refor-
çando assim a oferta formativa desta institui-
ção de ensino superior. 

“Formar técnicos qualificados com compe-
tências específicas na Gestão da Qualidade 
de laboratórios de ensaios e de análises clí-
nicas e habilitar os formandos para a concep-
ção e implementação de Sistemas de Gestão 
em laboratórios são os principais objectivos 
desta Pós-Graduação”, revelou Joana Santos 
Guerreiro, Coordenadora da Qualidade da 
Unidade de Microbiologia Aplicada, estrutura 
integrante daquela Escola Superior, única no 
distrito, acreditada como Laboratório de En-
saios Microbiológicos de Águas e Alimentos. 

Tendo como destinatários quadros profissio-
nais, com grau de bacharel ou licenciatura, 
de laboratórios de ensaio ou de análises clí-
nicas de instituições públicas e privadas, a 
Pós-Graduação funcionará em regime pós-
laboral, num total de 240 horas distribuídas 
ao longo de 30 semanas, iniciando-se na 
primeira quinzena de Maio, sendo que são 
admitidas candidaturas até ao próximo dia 20 
de Abril. 

“Para as organizações cuja principal ac-
tividade é a prestação de serviços analí-
ticos através da realização de ensaios la-
boratoriais a certificação não é suficiente. 
A adopção dos requisitos constantes nas 
normas de acreditação permite garantir 
o cumprimento de boas práticas ao nível 
da gestão e organização mas, também, e 
acima de tudo garantir a fiabilidade dos 
resultados através do cumprimento de um 
amplo conjunto de requisitos técnicos cuja 

adopção leva à existência de um rigoroso 
controlo da qualidade dos ensaios realiza-
dos e das condições em que os mesmos se 
realizam”, afirmou Joana Santos Guerreiro 
referindo-se à necessidade desta Pós-Gra-
duação. 

“A implementação de Sistemas de Gestão 
de acordo com as normas referidas cons-
titui naturalmente uma mais-valia funda-
mental considerando que os resultados são 
normalmente utilizados como ferramentas 
de grande importância na tomada de deci-
são e com influência particular na área de 
grande sensibilidade como a saúde indivi-
dual, saúde pública, qualidade ambiental, 
etc. No entanto, a concepção do sistema e 
a adopção dos requisitos necessários ne-
cessita do apoio e intervenção de pessoal 
qualificado com conhecimentos específicos 
em Sistemas de Gestão para laboratórios”, 
disse ainda. 

UFERNANDO PESSOA

CSI CRIMINAL NA UNIVERSIDADE 
FERNANDO PESSOA 
A Faculdade de Ciências da Saúde da Univer-
sidade Fernando Pessoa (UFP) promove, a 
partir do próximo dia 3 de Abril, o curso sinté-
tico de Investigação (CSI) Criminal, onde se-
rão abordados temas como a Genética Foren-
se, a Criminalística Biológica e Identificação 
Genética Individual, a Análise de Documentos 
e de Escrita, a Balística, a Lofoscopia (em 
especial a análise de impressões digitais) e a 
Queiloscopia (análise da mucosa externa dos 
lábios), entre outros. 

Com duração de 30 horas, e constituído por 
três módulos – Genética & Investigação Cri-
minal, Criminalística Biológica e Identifica-
ção Genética Individual e Criminalística não 
Biológica – o CSI vai decorrer nas instala-

ções da UFP (Rua Carlos da Maia, 296), às 
terças e quintas feiras, entre as 17h00 e as 
19h00, e termina a 29 de Maio. 

De acordo com a UFP, aberto ao público em 
geral, o CSI pretende transmitir aos partici-
pantes uma perspectiva realista da investi-
gação na cena de crime e os subsequentes 
passos até à elaboração do relatório pericial, 
colocando-os em contacto com situações 
práticas que lhes permitirão adquirir espíri-
to crítico na interpretação de resultados. 

Ao mesmo tempo, o curso pretende dotá-
los de conhecimentos na área da Genética 
Forense com aplicação prática desta área à 
resolução de perícias no âmbito da Crimi-
nalística Biológica (homicídios, agressões 
sexuais, entre outras) e Identificação de 

Genética Individual, em especial de restos 
cadavéricos. 

Para além disto, os alunos terão ainda a 
oportunidade de adquirir conhecimentos na 
área da Criminalística não Biológica – Lofos-
copia, Queiloscopia, Análise de Documentos, 
Análise de Escrita e Balística. 

O corpo docente é constituído por um conjunto 
de especialistas que integra elementos do Ins-
tituto Nacional de Medicina Legal, da Polícia 
Judiciária, da Faculdade de Medicina da Uni-
versidade do Porto, e da Faculdade de Ciências 
da Saúde da Universidade Fernando Pessoa. 

As inscrições estão abertas até hoje, 30 de Mar-
ço, na secretaria da Faculdade de Ciências da 
UFP (Rua Carlos da Maia, 296 / 4200-150 Porto). 
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APLICAÇÃO DE CORTIÇA
NA INDÚSTRIA AUTOMÓVEL
AUMENTA SEGURANÇA
DOS OCUPANTES EM CASO
DE ACIDENTE 
Os investigadores José Maria Cirne e 
Celina Gameiro do Departamento de En-
genharia Mecânica da Faculdade de Ci-
ências e Tecnologia da Universidade de 
Coimbra (FCTUC) estão a estudar a apli-
cação de cortiça na indústria automóvel 
com o objectivo de aumentar a protecção 
dos ocupantes da viatura, em caso de aci-
dente. De acordo com os primeiros resul-
tados deste estudo, em situações de im-
pacto frontal, a cortiça apresenta elevada 
capacidade de absorção de energia. 

De acordo com a FCTUC, a investigação 

visa a utilização da cortiça como material 
de absorção da energia gerada em caso 
de choque. É sabido que, quando ocorre 
um acidente de viação, o impacto gera 
uma elevada produção de energia, que 
deve ser absorvida pela estrutura do veí-
culo de forma a proteger os passageiros. 
Assim, a investigação em curso prevê o 
uso da cortiça, incorporada nas estru-
turas tubulares usadas como absorso-
res de energia pela indústria automóvel, 
aproveitando as suas propriedades para 
aumentar significativamente a protecção 
dos ocupantes. 

Com base nos primeiros resultados deste 
estudo, pode-se afirmar que, em situa-
ções de impacto frontal, a cortiça apre-
senta elevada capacidade de absorção 

de energia. Em ganhos de segurança, 
dependendo do tipo de acidente e do tipo 
de estrutura do automóvel, a aplicação da 
cortiça pode permitir um aumento consi-
derável da protecção dos ocupantes. 

“Sendo Portugal o primeiro produtor 
mundial de cortiça – um material natural 
reaproveitável – esta investigação poderá 
representar uma excelente oportunidade 
para a economia nacional. A introdução 
de cortiça na indústria automóvel per-
mite, também, a redução dos custos de 
produção porque é muito mais económi-
ca em comparação com outros materiais 
inovadores empregados nas estruturas 
dos automóveis, com a mesma função de 
absorção de energia”, afirma o orientador 
da investigação, José Maria Cirne. 

Ainda segundo a FCTUC, nesta investiga-
ção, iniciada em 2004, começou-se por 
dar ênfase à caracterização da cortiça, 
uma vez que o seu comportamento sob 
solicitações dinâmicas era até então pra-
ticamente desconhecido. Os resultados 
obtidos experimentalmente permitiram 
que numa fase posterior se recorresse 
à simulação numérica como forma de 
analisar o comportamento ao choque de 
diversos componentes estruturais que 
incorporam cortiça. 

Os resultados desta investigação, já pu-
blicados em revistas de renome e apre-
sentados em conferências internacionais, 
têm vindo a suscitar grande interesse na 
Comunidade Cientifica. 

Para além do sector automóvel, os inves-
tigadores da FCTUC consideram que a 
cortiça apresenta grandes potencialida-
des de aplicação nas indústrias ligadas à 
defesa, como as da aeronáutica e da ae-
roespacial. 
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FEUP

FEUP ASSOCIA-SE AO WORLD
COMMUNITY GRID 
A Faculdade de Engenharia da Universidade 
do Porto (FEUP) assinou este mês um pro-
tocolo com a IBM Corporation, que forma-
liza o facto de esta faculdade se ter tornado 
a primeira instituição de ensino superior e 
investigação a nível ibérico a associar-se ao 
World Community Grid. 

Esta é uma comunidade que utili-
za tecnologia grid desenvolvida pela 
IBM e que congrega o poder compu-
tacional colectivo de milhões de uti-
lizadores pessoais e institucionais, 
contribuindo para a resolução de pro-
blemas humanitários ligados a doen-
ças e genética ou desastres naturais. 
A utilização do World Community Grid 

é simples e segura. Após a adesão 
em www.worldcommunitygrid.org, os 
computadores – em estado inactivo 
e sem prejuízo do seu desempenho 
– solicitam e recebem trabalho do 
servidor associado ao programa, exe-
cutando, uma após outra, as tarefas 
relativas às categorias seleccionadas 
pelo utilizador. 

ISEG

ISEG PROMOVE “SUMMER SCHOOL” 
O Departamento de Economia do ISEG 
– Instituto Superior de Economia e Ges-
tão (Universidade Técnica de Lisboa) 
promove, em Setembro, a realização de 

uma “Summer School” para formação 
avançada. Trata-se de uma iniciativa de 
formação avançada que funcionará este 
ano pela nona vez consecutiva, destinada 
a alunos de mestrado e de doutoramen-

to, docentes e investigadores universi-
tários e outros quadros executivos nos 
sectores da Administração Pública e do 
sector empresarial do Estado e do sector 
privado. 

FEUP

ÉVORA PROMOVE PROJECTO
DE CONSERVAÇÃO
DOS ECOSSISTEMAS 
O projecto AviSkola – A avifauna do Alen-
tejo num voo pela conservação dos ecos-
sistemas” tem por base as actividades de 
investigação desenvolvidas no Laboratório 
de Ornitologia da Universidade de Évora, 
no âmbito da ecologia e conservação das 
Aves. Pretende utilizar alguns estudos 
sobre Aves realizados no LabOr como ins-
trumento de sensibilização ambiental e 
constituir uma ponte entre investigadores 
e comunidade não científica, em particular 
as Escolas do 3.o Ciclo do Ensino Básico e 
Secundário. 

De acordo com a Universidade de Évora, os 
conteúdos a produzir dividem-se em dois 
tipos: conteúdos específicos de apoio às 
acções (guias das visitas, sinalização dos 
percursos de interpretação, guião do Pro-
fessor), e publicações de divulgação e difu-

são científica. No segundo grupo incluem-
se três elementos essenciais: um portal, já 
disponível em www.aviskola.uevora.pt, uma 
colecção de brochuras com os resultados 
de pequenos projectos de investigação em 
ornitologia, e um CD-ROM que apresenta 
um “Atlas das Aves Nidificantes na Herda-
de da Mitra”. 

O público-alvo do Projecto AviSkola con-
siste nos Professores e Alunos do 3.o Ciclo 
do Ensino Básico e do Ensino Secundário. 
Serão as Escolas a organizar as visitas de 
estudo à base do Projecto, o Centro de Es-
tudos e Experimentação da Mitra, um Pólo 
da Universidade de Évora situado nas pro-
ximidades de Évora. 
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ESTIMULANTE CEREBRAL USADO 
NO TRATAMENTO DA SÍNDROME
DE DOWN 
Investigadores nos Estados Unidos des-
cobriram uma substância que pode aliviar 
as dificuldades de aprendizagem causa-
das pela síndrome de Down. De acordo 
com os cientistas, a droga pentylenete-
trazole (PTZ) melhora a capacidade de 
aprendizagem e a memória em ratos com 

Down quando administrada uma vez por 
dia, por um curto período. 

O fármaco, desenvolvido inicialmente há 
50 anos como um tónico para melhorar a 
actividade cerebral em idosos, viu a sua 
produção suspensa por causar ataques 
epilépticos. 

Agora, o estudo realizado pelo Centro de 
Pesquisa da Síndrome de Down da Escola 
de Medicina da Universidade de Stanford 
e publicado na revista ‘Nature Neuros-
cience’, revela as suas potencialidades 
no tratamento da síndrome de Down. “As 
nossas descobertas abrem uma nova 
avenida para o tratamento da disfunção 
cognitiva em indivíduos com a síndrome 
de Down”, disse Craig Garner, co-autor do 
estudo, acrescentando que “basicamente 
nós temos algo que poderá ser parte de 
várias intervenções médicas e ambientais 
para permitir que crianças com síndrome 
de Down vivam de forma mais normal”. 

Neste estudo, os cientistas descobri-

ram que, quando aplicada em ratos com 
Down, a droga PTZ melhora a capacidade 
de identificar objectos e realizar tarefas 
que simulam as dificuldades enfrentadas 
por crianças e adultos com a síndrome. 
Tal como explicam os especialistas, os 
efeitos foram observados após 17 dias de 
tratamento, levando a crer que este fár-
maco bloqueia a acção de um mensageiro 
químico chamado GABA, que prejudica 
a actividade cerebral. Acredita-se que 
os pacientes com Down sofram de um 
excesso de actividade desta substância. 
A droga deverá passar agora por testes 
clínicos para determinar se tem o mesmo 
efeito em seres humanos. 

A síndrome de Down, que causa uma de-
ficiência mental, além de ser ligada com 
outras condições como doenças cardía-
cas, leucemia e Alzheimer em crianças, 
ocorre quando uma criança possui três 
cópias do cromossoma 21, ao invés das 
duas usuais. 

Nature

CIENTISTAS DESCOBREM
O MAIS ANTIGO OBSERVATÓRIO 
SOLAR NO PERU 
Foi descoberto no Peru o mais antigo ob-
servatório solar das Américas, sugerindo a 
existência de um antigo e sofisticado culto ao 
Sol. De acordo com os cientistas, que publi-
caram o estudo na revista científica ‘Science’, 
o observatório é formado por um grupo de 
estruturas com 2.300 anos de idade, conhe-
cido como as Treze Torres, localizado no sítio 
arqueológico de Chankillo, no Peru. 

Segundo os investigadores estas torres 
marcam movimentos cíclicos do sol. “Sabe-
se que estas torres existem há cerca de um 
século”, afirma Clive Ruggles, professor 

de arqueoastronomia na Universidade de 
Leicester, na Grã-Bretanha, manifestando 
algum espanto pelo facto de estas nunca te-
rem sido reconhecidas pelo que foram por 
tanto tempo. “Fiquei impressionado quando 
as vi pela primeira vez – a ordem das torres 
cobre todo o arco solar”, explica. 

As Treze Torres de Chankillo estendem-se 
de norte a sul pela ponta de uma colina bai-
xa dentro do sítio arqueológico; estão relati-
vamente bem preservadas e cada uma tem 
um par de escadas suplementares levando ao 
topo. As suas estruturas rectangulares têm 
entre 75 e 125 metros quadrados e espaçadas 
regularmente e formam um horizonte ‘denta-
do’ com intervalos estreitos e regulares. 

A cerca de 230 metros para o leste e o 
oeste estão o que os cientistas acredi-
tam ser dois pontos de observação. Tal 
como descrevem os investigadores, des-
tes pontos é possível ver os 300 metros 
pelos quais as torres se espalham pelo 
horizonte, que correspondem de manei-
ra muito próxima às posições do nasci-
mento e pôr-do-sol ao longo do ano. 

Registos escritos sugerem que os incas fa-
ziam observações solares por volta dos anos 
1500 da era cristã, sendo a sua religião cen-
trada na adoração ao Sol. 

Science
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POLUIÇÃO FAZ COM
QUE TEMPESTADES SEJAM
MAIS VIOLENTAS 

O aumento da poluição na Ásia está a tornar 
mais violentas as tempestades no norte do 
oceano Pacífico durante o Inverno. Estas são 
as conclusões de um estudo publicado hoje 
em Washington. 

Verificou-se um aumento no volume das 
nuvens de tempestade (cumulonimbus) de 
20 para 50 por cento (1994 e 2005), em com-
paração com a década anterior, segundo 
revelam dados de satélites analisados por 
climatologistas norte-americanos. 

A investigação considera que fenómeno 
não parece estar associado a outros facto-
res climáticos, como a mudança das tem-
peraturas à superfície dos oceanos ou à 
corrente El Niño. Ao contrário, os modelos 
informáticos sugerem que o fenómeno se 

deva ao aumento da poluição atmosférica 
na Ásia, disse Renyi Zang, principal autor 
do estudo publicado na revista “Proceedin-
gs of the National Academy of Sciences” 
(PNAS). 

A rapidez da urbanização e da industrializa-
ção em determinadas regiões nomeadamen-
te na China e na Índia, estão a provocar um 
aumento bastante significativo de aerossóis, 
que são partículas em suspensão na atmos-
fera (nomeadamente de enxofre e fuligem), 
resultantes da combustão de hidrocarbone-
tos e de carvão. Os cientistas alertas para o 
perigo do fenómeno vir a provocar um maior 
aquecimento das regiões polares.

Proceedings of the National Academy
of Sciences

CORRENTES ELÉCTRICAS AJUDAM 
NA CICATRIZAÇÃO 
As correntes e os campos eléctricos natu-
rais dos tecidos têm um papel muito impor-
tante no processo de cicatrização de feridas, 
porque atraem células reparadoras às zonas 
afectadas, segundo concluem os investiga-
dores Josef Penninger, director científico do 
Institute of Molecular Biotechnology of the 
Austrian Academy of Sciences (IMBA), e Min 
Zhao, da University of Aberdeen, Reino Uni-
do, depois de identificarem os genes envolvi-
dos no processo. 

De acordo com a investigação, publicada 
na revista New Scientist, os cientistas cul-
tivaram em laboratório camadas de células 
de ratinhos e tecidos maiores, como córne-
as. Depois de “ferirem” propositadamente 
os tecidos, aplicaram-lhes campos eléc-
tricos e descobriram que podiam acelerar 
ou suspender completamente o processo 
de cura conforme a orientação e força do 
campo. 

De seguida, os especialistas descobriram 
quais os genes envolvidos no processo. Para 
isso procuraram primeiro os que fazem migrar 
as células reparadoras, que já são conhecidos, 
e descobriram que o seu nível de expressão 
podia ser influenciado por campos eléctricos. 

A sua atenção foi depois centrada num 
gene em particular que repara as células 
para a migração e noutro que a faz parar. 

Ao neutralizarem o gene “promotor” da 
migração, os cientistas repararam que as 
feridas expostas a campos magnéticos se 
curavam mais devagar. O contrário passou-
se depois de neutralizarem o gene “bloque-
ador”. A etapa seguinte será a de investigar 
meios de manipular o fenómeno para ace-
lerar a cura e a cicatrização de feridas. 

???????????????????
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CACAU PODE PROTEGER CONTRA
O CANCRO 
Investigadores norte-americanos sugerem 
que um nutriente chamado epicatequina, 
presente no cacau, parece reduzir o risco de 
desenvolvimento de várias doenças mortais. 

Actualmente, a ciência não vê a epicatequi-
na como um composto com um papel essen-
cial, mas há muitas evidências que sugerem 
que ela pode ter um efeito de protecção do 
organismo. 

A epicatequina pertence ao grupo dos fla-
vonóides, e também pode ser encontrada 
em chás, vinho, chocolate e algumas frutas 
e legumes. Os cientistas acreditam que um 
dos seus efeitos é a elevação dos níveis de 
óxido nítrico no sangue, que ajuda a relaxar 
os vasos sanguíneos e melhora a circulação, 
podendo as suas propriedades antioxidantes 
explicar como pode impedir o cancro. 

Habitualmente, os flavonóides como a epi-
catequina são removidos do cacau comer-
cial porque tendem a apresentar um gosto 
amargo. 

Os especialistas também questionam se 
será recomendável a uma pessoa consumir 
quantidades suficientemente abundantes 
de alimentos que contenham epicatequina, 
como o vinho e o chocolate. Contudo, Hol-
lenberg, consultor científico de vários labo-
ratórios farmacêuticos e que recebeu apoio 
financeiro para o seu estudo da empresa 
que produz chocolate e doces M&M/Mars, 
acredita que há possibilidade de empresas 
da área de nutrição desenvolverem suple-

mentos de epicatequina, na forma de barras 
de chocolate. 

A planta do cacau foi cultivada pela primeira 
vez no período 250-900 da era Cristã, pela 
civilização Maia que oferecia as sementes 
aos seus deuses e usava-as como moeda e 
com fins medicinais, para combater a fadiga 
e problemas no aparelho digestivo.

???????????????????

CIENTISTAS ENCONTRAM
PROVAS DE MASSACRE
NA ERA NEOLÍTICA 
Cientistas britânicos realizaram exames a os-
sos encontrados num cemitério pré-histórico 
que indicam que estes deveriam pertencer a 
vítimas de um massacre ocorrido na era Neo-
lítica. Assim, e de acordo com os investigado-
res, estas descobertas sugerem que o período 
Neolítico foi mais violento do que se pensava. 

Os restos mortais de 14 pessoas, encon-
trados nos anos 60 em Wayland’s Smithy, 
Oxfordshire, foram identificados como sen-
do de entre 3590 a.C. e 3560 a.C, depois de 

analisados através de novas tecnologias por 
cientistas da organização English Heritage e 
da Universidade de Cardiff e Universidade de 
Central Lancashire. 

De acordo com os especialistas, as vítimas, 
três delas provavelmente mortas com fle-
chas, podem ter sido assassinadas em dis-
putas por terras ou animais. “Nós sabemos 
que uma pessoa foi atingida no abdómen 
porque encontrámos uma pequena ponta de 
flecha de pedra incrustada na pélvis”, disse 
Michael Wysocki, um dos participantes no 
estudo. Segundo Wysocki é ainda sabido 
que “os corpos de duas pessoas foram par-

cialmente devorados e desmembrados por 
cães ou lobos antes que os restos fossem 
enterrados”, acrescentando que “todas es-
tas novas evidências sugerem que o período 
entre 3625 a.C. e 3590 a.C. pode ter sido de 
crescente tensão e reviravolta”. 

Por sua vez, Alex Bayliss, da English Heritage, 
conclui que “com este estudo, nós podemos 
agora pensar no período Neolítico em termos 
de indivíduos e comunidades e fazer compa-
rações úteis e reveladoras sobre as escolhas 
e comportamentos no passado remoto”. 

???????????????????
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TRABALHAR SENTADO
AUMENTA RISCO DE COÁGULO
NO SANGUE 
Os trabalhadores que passam demasiado 
tempo sentados em secretárias podem colo-
car a sua vida em risco, pois podem desen-
volver coágulos no sangue potencialmente 
fatais. As conclusões surgem num estudo 
realizado por especialistas do Instituto de 
Investigação Médica da Nova Zelândia, pu-
blicado no ‘New Zealand Medical Journal’. 

Segundo os investigadores, um terço dos 
pacientes que dão entrada em hospitais com 
trombose venosa profunda (TVP) são fun-
cionários de escritórios que passam horas 
diante de um computador. 

TVP é a formação de um coágulo sanguíneo 

numa veia profunda, mais frequentemente 
nas pernas. Segundo os especialistas, os 
coágulos podem chegar até o coração, pul-
mões ou cérebro, causando dores no peito, 
respiração difícil ou, possivelmente, ataques 
cardíacos ou derrames. 

A equipa de investigadores da Nova Zelândia 
examinou uma amostra de 62 pessoas hos-
pitalizadas com coágulos no sangue, consta-
tando que 34 por cento tinham um trabalho 
que os obrigava a estar sentados durante 
longos períodos de tempo. Richard Beasley, 
líder da investigação, disse que alguns tra-
balhadores de escritórios que desenvolvem 
coágulos no sangue sentam-se à secretária 
cerca de 14 horas por dia, sendo que alguns 
deles “ficam três ou quatro horas de seguida 
sem levantar”. 

Ainda segundo Beasley, o problema incide 
mais ainda na indústria de tecnologias da 
informação e em centrais de atendimento 
telefónico. 

Por sua vez, Cary Cooper, um especialista 
em psicologia organizacional e saúde da 
Universidade de Lancaster, na Grã-Breta-
nha, refere que, actualmente, as pessoas 
trabalham mais horas do que nunca, sem 
fazer sequer intervalo para o almoço, prefe-
rindo, ao invés disso, comer um sanduíche à 
secretária enquanto respondem a e-mails. 

Os números indicam que a TVP afecta cerca 
de cem mil pessoas e leva à morte de mil 
pessoas na Grã-Bretanha, por ano. 

New Zealand Medical Journal

WWF ANUNCIAM DESCOBERTA DE 
NOVA ESPÉCIE DE LEOPARDO 
Análises genéticas identificaram diferenças 
entre o leopardo nebuloso da região sudes-
te do continente asiático e a mesma espécie 
que vive nas florestas das ilhas do Bornéu e 
Sumatra. Segundo os cientistas da organiza-
ção WWF, estas diferenças permitem selar a 
descoberta de uma nova espécie – o maior 
predador daquelas ilhas indonésias. 

Tal como publica o jornal Público, citando Stu-
art Chapman, coordenador do programa Co-
ração do Bornéu da organização WWF (Fundo 
Mundial da Natureza), “durante mais de cem 
anos estivemos a olhar para este animal e 
nunca compreendemos como era único”. 

A diferença entre os felinos – comparáveis às 
diferenças entre outras espécies como o leão, 
o tigre, o leopardo, o jaguar e o leopardo das 
neves – foi identificada por investigadores do 
laboratório de diversidade genética do insti-
tuto americano do cancro. Segundo Stephen 

O’Brien, director do laboratório americano, 
“os resultados genéticos mostram, clara-
mente, que os leopardos nebulosos do Bor-
néu devem ser considerados uma espécie 
diferente”, acrescentando que “os testes ao 
ADN salientaram cerca de 40 diferenças entre 
as duas espécies”. 

Estes resultados genéticos são suportados 
por investigações sobre a variação geográ-
fica da espécie, baseada principalmente nos 
padrões do pelo e coloração da pele. “Quando 
começámos a comparar as peles do leopardo 
do continente com as do leopardo do Bornéu, 

era claro que estávamos a comparar duas 
espécies diferentes”, disse Andrew Kitchener, 
do Departamento de Ciências Naturais dos 
Museus Nacionais da Escócia. 

De acordo com os cientistas, o leopardo do 
Bornéu, Neofelis diardi, é mais escuro do que 
o leopardo do continente, Neofelis nebulosa, 
e tem uma tira dupla dorsal e pêlo cinzento, 
com pequenas manchas. A espécie do conti-
nente tem manchas maiores, pêlo mais claro 
e uma tira dupla dorsal parcial. 

Ainda segundo o jornal Público, a WWF es-
tima que existam entre cinco mil e onze mil 
leopardos no Bornéu e entre três mil e sete 
mil em Sumatra. O seu habitat é uma região 
montanhosa no interior do Bornéu, com 220 
mil quilómetros quadrados – cerca de cinco 
vezes o tamanho da Suíça –, coberta de flo-
resta tropical. A maior ameaça à espécie é a 
destruição do seu habitat. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Internacional em RevistaInternacional em Revista



140. www.cienciapt.net/mundusMarço 2007 | Mundus

Internacional em Revista

MARS EXPRESS MEDE
A QUANTIDADE DE ÁGUA EM TORNO 
DO PÓLO SUL DE MARTE 
A quantidade de água retida em camadas 
congeladas na região polar sul de Marte é 
equivalente a uma camada líquida com cer-
ca de 11 metros de profundidade cobrindo 
o planeta. Esta nova estimativa deve-se ao 
mapeamento da espessura do gelo árido 
realizado pelo radar da Mars Express, que 
efectuou mais de 300 imagens virtuais atra-
vés dos depósitos em camadas que cobrem 
o pólo. 

De acordo com a Agência Espacial Euro-
peia (ESA), o radar da Mars Express observa 
através das camadas geladas até à fronteira 
inferior, que em alguns locais chega a atin-
gir 3,7 quilómetros abaixo da superfície. O 
instrumento, denominado Mars Advanced 
Radar for Subsurface and Ionospheric Soun-

ding (MARSIS), está também a mapear a es-
pessura de depósitos idênticos no pólo norte 
de Marte. 

“Para além de fornecer as primeiras 
imagens da subsuperfície de Marte nas 
profundidades já referidas, os pormeno-
res que o MARSIS oferece são verdadei-
ramente espantosos. Estamos à espera 
de resultados ainda melhores quando 
concluirmos uma sofisticada e contínua 
optimização dos nossos métodos de pro-
cessamento de dados. Isto irá permitir-
nos compreender ainda melhor a com-
posição da superfície e da subsuperfície”, 
refere Giovanni Picardi da Universidade 
de Roma ‘La Sapienza’, Investigador Prin-
cipal do instrumento. 

Ainda segundo a ESA, os depósitos polares 
em camadas contêm a maior parte da água 

conhecida no Marte actual, apesar de outras 
áreas do planeta parecerem ter sido já muito 
húmidas por vezes no passado. A compreen-
são da história e do destino da água em Mar-
te é uma questão chave para sabermos se 
alguma vez existiu vida em Marte, uma vez 
que toda a vida que conhecemos depende da 
água em estado líquido. 

Na edição online da revista Science desta 
semana, Plaut, Picardi e outros 22 investi-
gadores relatam a análise das observações 
do pólo sul de Marte realizadas pelo radar 
da Mars Express. 

Os depósitos polares em camadas esten-
dem-se ao longo de uma capa polar de água 
e dióxido de carbono congelados de aspecto 
branco brilhante no pólo sul de Marte. A po-
eira escurece muitas das camadas. No en-
tanto, a força do eco que o radar recebe da 
superfície rochosa por baixo dos depósitos 
em camadas sugere que a sua composição é 
de pelo menos 90 por cento de água congela-
da. Uma área com um reflexo especialmente 
brilhante na base dos depósitos confunde os 
investigadores. Faz lembrar como uma fina 
camada de água líquida pode parecer ao 
radar, mas as condições são tão frias que 
a presença de água derretida é considerada 
altamente improvável. 

A detecção da forma da superfície do solo 
por baixo dos depósitos de gelo fornece in-
formações sobre uma estrutura ainda mais 
profunda de Marte. “Não sabíamos real-
mente onde se encontrava a parte inferior 
do depósito”, afirma Plaut. “Podemos agora 
observar que a crosta não foi comprimida 
devido ao peso do gelo como seria na Terra. 
A crosta e o manto superior de Marte são 
mais rígidos do que na Terra, provavelmen-
te porque o interior de Marte é muito mais 
frio”, conclui. 

xxxxxxxxxxxxxxxxx
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DIA MUNDIAL DA METEOROLOGIA

A propósito deste dia, damos-lhe conta de 
que o Instituto de Meteorologia (IM), auto-
ridade nacional em Portugal com a missão 
de prosseguir as políticas nacionais nos 
domínios da Meteorologia, da Climatolo-
gia e da Geofísica, adquiriu recentemente 
uma arquitectura de supercomputação que 
visa optimizar o desempenho do Modelo 
Matemático de Simulação de Previsões 
Meteorológicas do Instituto – que fornece 
previsões para diferentes variáveis atmos-
féricas, tais como a temperatura, a pressão 
atmosférica, o vento e a precipitação. A so-
lução foi desenvolvida em parceria entre a 
IBM e o grupo Informática El Corte Inglés, 
SA (IECISA).

A solução adquirida pelo IM procura dar 
resposta à necessidade específica de maior 
celeridade da instituição na preparação e 
divulgação das previsões meteorológicas, 
com retorno positivo para as entidades que 
lidam directamente com o organismo públi-
co, como, por exemplo, a Protecção Civil, as 
Forças Armadas (em particular Força Aérea 
e Marinha), a Marinha Mercante, o Ministério 

da Agricultura e Pescas, o Ministério do Am-
biente, a Aviação comercial, entre outros.

Com base na optimização dos modelos de 
previsão – uma ferramenta que recorre ao 
potencial de cálculo dos computadores para 
uma antevisão do estado futuro da atmosfe-
ra –, a implementação desta tecnologia de 
supercomputação proporciona um conjunto 
de vantagens práticas, nomeadamente, a 
maximização dos tempos de processamento 
de informação, resultando numa redução do 

tempo de cálculo do Modelo de Simulações 
de Previsões Meteorológicas na ordem dos 
dez minutos; a aferição das condições at-
mosféricas com maior precisão e eficácia, a 
curto e a médio prazo, em sequência de um 
acréscimo do número de áreas analisadas 
com dimensões mais reduzidas; e a pres-
tação de serviços de forma mais eficiente e 
célere a organizações que requisitem infor-
mação analisada pelo Instituto ou que dela 
dependam para a sua actividade.

A tecnologia implementada pela IBM, uma 
infra-estrutura de supercomputação IBM 
Cluster 1600 assente em servidores IBM 
System p Modelo 575, tem como particulari-
dade suportar diferentes versões dos siste-
mas operativos AIX e LINUX em simultâneo 
na mesma máquina. Trata-se de uma solu-
ção modular que poderá crescer até vários 
milhares de processadores e que permite 
correr o programa ALADIN 29, um aplicativo 
de cálculo intensivo de previsão numérica do 
clima através da simulação do comporta-
mento do tempo. Desta solução fazem ainda 
parte um conjunto de serviços de implemen-
tação, formação e manutenção.

Esta será ainda ocasião para a entrega de 
Cartas Doutorais/ 2006, atribuição de meda-
lhas aos funcionários com 20 anos de servi-
ço na Instituição, entrega de Cartas de Curso 
e de prémios escolares aos licenciados com 
mais alta classificação. 

A solenidade destes actos será também en-
riquecida com a interpretação de diversas 
peças musicais pelo Coro Misto da UTAD. 

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro tem as suas origens no Instituto 
Politécnico de Vila Real, mais tarde Insti-

14 de Março

CURIOSIDADES

UTAD COMEMORA O 21.o ANIVERSÁRIO

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro (UTAD) comemorou este mês o seu 
21o Aniversário. 

Nesta sessão, para além das intervenções 
do reitor, do presidente da Associação Aca-
démica e de um representante do Governo, 
será proferida a Oração de Sapiência intitu-
lada “Universidades e Competitividade Terri-
torial” pelo professor Adriano Lopes Gomes 
Pimpão (ex-reitor da Universidade do Algar-
ve e ex-presidente do Conselho de Reitores 
das Universidades Portuguesas). 

tuto Universitário de Trás-os-Montes e Alto 
Douro (1979). Em apenas dez anos, como 
reconhecimento da intensa actividade de 
ensino e investigação científica e tecnoló-
gica, o Governo concedeu-lhe o estatuto de 
universidade.

A flexibilidade da UTAD, demonstrada pela 
sua capacidade de se adaptar a novas situa-
ções, conciliando os meios disponíveis com 
a modernidade do ensino e sendo capaz de 
propor novas formas de aprendizagem e de 
transmissão científica, é prova irrefutável da 
sua vitalidade.

22 de Março
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DIA MUNDIAL DA TUBERCULOSE

A 24 de Março de 1882 foi descoberto, por 
Robert Koch, o microorganismo respon-
sável pela tuberculose, posteriormente 
baptizado de bacilo de Koch. A partir daí, 
este dia passou a ser assinalado como Dia 
Mundial da Tuberculose.

Apesar de o bacilo ter sido identificado no 
século XIX, só no século posterior é que 
foi descoberto um microrganismo capaz 
de resistir e prevenir a doença. Em 1913, 
Albert Calmette e Camile Guerin identi-
ficaram o BCG (abreviatura de bacilo de 
Calmette e Guerin), dando um importante 
passo para a prevenção da tuberculose. 

No entanto, a doença permaneceu incu-
rável até 1994, altura em que foi desco-
berta a estreptomicina. A partir de então 
tornou-se possível utilizar antibacilares 
que, quando associados a esta substân-
cia, permitiam a cura de quase todos os 
casos. 

De acordo com a Organização Mundial 
de Saúde, cerca de 10 milhões de tuber-
culosos completaram, com sucesso, o 
tratamento ao abrigo da estratégia DOTS 
(‘Directly Observed Therapy Short-Cour-
se’), sendo uma das iniciativas de saúde 
pública mais bem sucedidas, com baixos 
custos, que para além de salvar vidas 
ajudou ainda a reduzir a propagação da 
infecção.

O número de países que estão a adoptar e a 
implementar a estratégia DOTS aumentou 
para 155, cobrindo mais de 60 por cento da 
população mundial. A Parceria Global para 
Conter a Tuberculose (“Global Partnership 
to Stop TB”), lançada pela Organização 
Mundial da Saúde em 2000, cresceu rapi-
damente, incluindo mais de 250 organiza-
ções, que coordenaram os seus esforços 
em grupos de trabalho, debruçando-se 
sobre a expansão da DOTS, a infecção con-
junta de tuberculose e HIV, a tuberculose 
resistente a medicamentos múltiplos e 

a investigação sobre novos diagnósticos, 
remédios e vacinas para a tuberculose. O 
“Global Drug Facility” – um mecanismo 
cujo objectivo é garantir o acesso universal 
a remédios para a tuberculose – recebeu 
subsídios para o tratamento de 1,8 milhões 
de doentes em países em desenvolvimento, 
desde o seu lançamento em 2001. 

Estes e outros progressos no âmbito da 
luta contra a tuberculose, que pode ser 
controlada, curada e prevenida. Actual-
mente, com os avanços científicos e tec-
nológicos nesta área, aliados à existência 
de uma vacina e de um tratamento eficaz, 
é já possível controlar a doença, embora 
esta continue a ser um grave problema a 
nível mundial, causando a morte a cerca 
de três milhões de pessoas por cada ano. 
Morrem mais pessoas de tuberculose em 
todo o mundo do que de qualquer outra 
doença infecciosa curável, havendo um 
terço da população mundial infectada 
pelo bacilo da tuberculose.

24 de Março

CURIOSIDADES
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QUALIDADE DO AR INTERIOR EM 
EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS
Integrado no programa de seminários 
do Instituto Ricardo Jorge terá lugar no 
próximo dia 26 de Abril de 2007, pelas 
12,30 horas, no Auditório do Instituto, a 
conferência intitulada “Qualidade do ar 
interior em edifícios administrativos” por 
Maria Manuela Cano - Centro de Saúde 
Ambiental e Ocupacional.
http://www.cienciapt.net/admin/semina-
riosdesc.asp?id=5808

A não perder

MARÇO

 conferências

seminários

encontros

IMPACIÊNCIAS – CAFÉ
DE CIÊNCIA
COMO ESTUDAMOS O CÉREBRO
Nesta sessão vamos ser elementares, 
vamos ver como aprendemos o que já 
sabemos. Que técnicas usamos para 
estudar o cérebro e os seus componen-
tes?  

O cérebro continuará a ser enigmático, 
mas cada vez menos! O grande triunfo 
dos cientistas foi ter descoberto como 
estudá-lo sob vários pontos de vista 
com técnicas muito poderosas, que vão 
desde a Biologia Molecular à Imagiolo-
gia. ”Como estudamos o cérebro”, com 
Arsélio Pato de Carvalho, no dia 14 de 
Abril de 2007,Sábado, entre as 15h00 
e as 16h30m, a entrada é gratuita no 
ImpaCiências e nas actividades parale-
las de ocupação das crianças acompa-
nhantes.
http://www.cienciapt.net/admin/semi-
nariosdesc.asp?id=5805

SEMINÁRIO INTERNACIONAL
CIDADANIA, POLÍTICAS PÚBLI-
CAS E REDES SOCIAIS
O Seminário “Cidadania, Políticas Públi-
cas e Redes Sociais” apresenta as refle-
xões de um conjunto de investigadores 
portugueses e da América Latina que 
se questionam sobre esta problemática, 
possibilitando um diálogo entre narrati-
vas disciplinares diversas e o confronto 
de investigações provenientes de dife-
rentes sociedades. Este evento surge na 
sequência de outras reuniões científicas 
em que os oradores estiveram envolvi-
dos, nomeadamente, o Simpósio “Fa-
mília, Redes Sociais e Saúde” realizado 
em Hamburgo em Abril de 2005 e o In-
ternacional Forum on the Social Science 
– Policy Nexus, promovido pela UNESCO 
e realizado em Buenos Aires em Feverei-
ro de 2006, no qual a maioria dos investi-
gadores participantes foram oradores da 
mesa Thinking Politics in Civil Society. O 
Seminário “Cidadania, Políticas Públicas 
e Redes Sociais” pretende ser uma oca-
sião para apresentar os trabalhos mais 
recentes deste grupo de investigadores, 
associar outros investigadores que não 
participaram nos encontros anteriores 
e partilhar a investigação realizada com 
um público mais amplo. O seminário terá 
lugar a 26 de Abril, na Faculdade de Eco-
nomia da Universidade de Coimbra, Sala 
Keynes.
O prazo de inscrição termina a 12 de 
Abril.
http://www.cienciapt.net/admin/semina-
riosdesc.asp?id=5799

CEROIDO-LIPOFUSCINOSE NEU-
RONAL: UM GRUPO DE DOENÇAS 
GENÉTICAS NEURODEGENERATI-
VAS LISOSSOMAIS?
Integrado no programa de seminários do 
Instituto Ricardo Jorge terá lugar no pró-
ximo dia 19 de Abril de 2007, pelas 12.30 
horas, no Auditório do Instituto, a confe-
rência intitulada “Ceroido-lipofuscinose 
Neuronal: um grupo de doenças gené-
ticas neurodegenerativas lisossomais?” 
por Maria Gil Ribeiro - Instituto de Gené-
tica Médica Dr. Jacinto de Magalhães.
http://www.cienciapt.net/admin/semina-
riosdesc.asp?id=5806
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I ENCONTRO NACIONAL
DE ESTUDANTES DE
ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA 
O I Encontro Nacional de Estudantes 
de Engenharia Electrotécnica (ENE3), 
que se realiza de 2 a 5 de Abril na Uni-
versidade de Coimbra, vai reunir, pela 
primeira vez, os estudantes de Enge-
nharia Electrotécnica de todas as uni-
versidades e politécnicos do país. O 
evento pretende, por um lado, aproxi-
mar as empresas dos estudantes atra-
vés de palestras, showroom, divulga-
ção e oportunidades de recrutamento 
e, por outro, unificar os laços entre es-
tudantes através do convívio e troca de 
ideias e, assim, permitir a criação de 
uma plataforma de comunicação entre 
estudantes desta área.
http://www.cienciapt.net/admin/se-
minariosdesc.asp?id=5772

IV CONGRESSO
LUSO-BRASILEIRO
DE POLÍTICA E ADMINISTRAÇÃO 
DA EDUCAÇÃO E III CONGRESSO 
NACIONAL DO FÓRUM
PORTUGUÊS DE ADMINISTRAÇÃO 
EDUCACIONAL
“O Governo das escolas: os novos refe-
renciais, as práticas e a formação”, na 
Faculdade de Psicologia e de Ciências da 
Educação da Universidade de Lisboa.
http://www.cienciapt.net/admin/semina-
riosdesc.asp?id=5785

conferências_seminários_encontros A não perder

II CICLO ANUAL JOVENS CIEN-
TISTAS SOCIAIS 2006-2007
Coordenação Científica:
Marta Araújo, José Manuel Mendes e 
Marisa MatiaS
Entrada livre 
http://www.cienciapt.net/admin/semina-
riosdesc.asp?id=5798

II CONGRESSO VIRTUAL DO DLR 
- EDIÇÃO DE TEXTO
Na Faculdade de Letras da Universidade 
de Lisboa. O II Congresso Virtual do DLR 
pretende promover a discussão entre os 
especialistas que, em todo o mundo, se 
ocupam da edição de textos de todas as 
épocas. Em cada dia do congresso, os 
trabalhos terão início com conferências 
assinadas pelos especialistas convi-
dados. Além de comunicações, haverá 
também lugar, neste congresso, para a 
publicação de edições inéditas de textos. 
O debate sobre cada um dos textos (con-
ferências, comunicações e edições de 
texto) será aberto imediatamente a se-
guir à respectiva publicação e prolongar-
se-á por quatro semanas, altura em que 
o congresso será encerrado e retirado da 
Internet. Prevê-se a publicação das actas 
do encontro em CD-ROM.
http://www.cienciapt.net/admin/semina-
riosdesc.asp?id=5733

WORKSHOP ON SEMIGROUPS 
AND APPLICATIONS
O Workshop organizado por Gracinda 
M.S. Gomes (CAUL / Universidade de Lis-
boa, Portugal) e António Malheiro (CAUL/  
Universidade Nova de Lisboa, Portugal) 
terá lugar no Centro de Álgebra da Uni-
versidade de Lisboa - Complexo Inter-
disciplinar da Universidade de Lisboa na 
Av. Prof. Gama Pinto 2 em Lisboa, a 27 
de Abril.
http://www.cienciapt.net/admin/semina-
riosdesc.asp?id=5764

I WORKSHOP LUSO-BRASILEIRO 
- VIOLÊNCIAS CONTRA
AS MULHERES E POLÍTICAS 
PÚBLICAS
O debate sobre violência doméstica 
tem ocupado recentemente um lugar 
de destaque nas agendas públicas de 
diversos países.  Em Portugal, a Co-
missão para a Igualdade e para os Di-
reitos da Mulher (CIDM) tem priorizado 
esta questão, como ilustra o II Plano 
Nacional contra a Violência Doméstica 
(2003-2006).  No Brasil, em Agosto de 
2006 foi aprovada e sancionada uma im-
portante lei sobre a violência doméstica.  
É necessário conhecer os contextos em 
que surgiram estas medidas políticas 
e legais, os seus conteúdos e alcance, 
assim como debater a sua aplicabili-
dade.  Um diálogo entre os dois países 
sobre esta temática pode, sem dúvida, 
contribuir para o aperfeiçoamento das 
suas legislações e políticas públicas, 
bem como para a elaboração de outras 
medidas de prevenção deste tipo de vio-
lência.O Workshop terá lugar nos dias 
10 e 11 de Abril de 2007, na Sala de se-
minários (piso 2) do CES.
http://www.cienciapt.net/admin/semi-
nariosdesc.asp?id=5797
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UNEQUAL CENTROSOME
BEHAVIOUR IN ASYMETRICALLY 
DIVIDING NEURAL STEM
CELLS
Dia 9 Março no IBMC-INEB, com Elena 
Rebollo, Institute for Research in Bio-
medicine (IRB), Cell Division Laboratory 
Josep Samitier, Spain.
http://www.cienciapt.net/congressos-
desc.asp?id=5531

COLÓQUIO INTERNACIONAL
ACT 17 - NÃO VI O LIVRO,
MAS LI O FILME
Na Faculdade de Letras da Universidade 
de Lisboa (sala a confirmar), o organizado 
pelo Centro de Estudos Comparatistas.
Inscrições e mais informações: 
cinemaeliteratura@fl.ul.pt  
http://www.cienciapt.net/admin/semina-
riosdesc.asp?id=5732

CICLO DE SEMINÁRIOS 2007
Organizado pelo Centro de Estudos 
Comparatistas, dia 12 de Abril entre as 
10H00-12H00 - Karen Newman (New 
York University) - Schakspeare* in Fran-
ce: Translation and British Cultural Ex-
pansion
28 de Abril 2007 - Hayden White (Stanford 
University) 
http://www.cienciapt.net/admin/semina-
riosdesc.asp?id=5731

SEGUNDA EDIÇÃO
DO “INTERNATIONAL WORKSHOP: 
ADVANCES IN ENGINEERING
OF HEATING, VENTILATING,
AIR CONDITIONING
AND REFRIGERATION” 
A decorrer em Faro (Algarve-Portugal) na 
Escola Superior de Tecnologia da Univer-
sidade do Algarve (Escola Superior de Tec-
nologia). A primeira edição deste workshop 
foi em Tordesillas em Dezembro 2005.
http://www.cienciapt.net/admin/semina-
riosdesc.asp?id=5706

13.o ENCONTRO DA SOCIEDADE 
PORTUGUESA DE MATERIAIS 
(SPM) E IV SIMPÓSIO
INTERNACIONAL DE MATERIAIS 
EM 2007 NA FEUP
Evento, dedicado aos Materiais Globais 
para o Século XXI - Desafios à Investiga-
ção e à Indústria, tem como Presidente 
da Comissão Organizadora o Eng.o Torres 
Marques, que foi Presidente do Conselho 
Directivo da SPM no biénio 1989-1991.
http://www.cienciapt.net/admin/semina-
riosdesc.asp?id=5728

4.a EDIÇÃO DO ENCONTRO 
IBÉRICO IBERAVACR 
A realização do 4.o IBERAVACR está pre-
vista para a manhã do dia 23 de Abril de 
2007, na Escola Superior de Tecnologia 
da Universidade do Algarve-Faro (Portu-
gal). Na tarde do dia 23 e todo o dia de 
24 de Abril de 2007 irá realizar-se o 2.o 
Workshop HVACR, na sequência do 1.o 
Workshop realizado em Tordesilhas em 
Dezembro de 2005.
http://www.cienciapt.net/admin/semina-
riosdesc.asp?id=5707
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