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O Dia Mundial dos Materiais foi iniciado por sugestão 
de FEMS em 2003 e ocorre todas as primeiras quartas-
feiras de novembro, desde então. 

O Dia Mundial dos Materiais é organizado numa 
estreita colaboração entre a SPM e o Colégio de 
Materiais da Ordem dos Engenheiros. 

O Dia Mundial dos Materiais é organizado em 
torno de uma temática de interesse para a 
comunidade de Materiais, o que inclui tecnologia 
e inovação e transferência de resultados de 
investigação e desenvolvimento para a indústria 
de Materiais, e é o momento para premiar as 
melhores teses de mestrado desenvolvidas no 
ano anterior na área de Ciência e Engenharia de 
Materiais por alunos dos cursos de Engenharia 
de Materiais das Universidades Portuguesas. São 
concedidos dois prémios: o Prémio SPM (no valor 
de 500 Euros) e o Prémio Ordem dos 
Engenheiros (no valor de 500 Euros). 

Durante o Dia Mundial dos Materiais o júri do 
concurso, nomeado pela direção da SPM e 
composto por industriais, investigadores e académicos, 
conhece os concorrentes, ouve as suas apresentações 
“pitch” e discute os trabalhos que são apresentados na 
forma de póster.  

O Dia Mundial dos Materiais tem sido um momento 
privilegiado em que se partilham experiências entre os 
mais novos e os mais velhos, em torno de uma temática 
comum, a dos Materiais. 

Estas edições consecutivas do dia Mundial dos Materiais 
são motivo de orgulho para a SPM e são um atestado 
muito positivo à importância do evento. 

Neste âmbito, muito recentemente a FEMs mostrou 
interesse em usar o caso de sucesso que é a 
organização portuguesa do Dia Mundial dos Materiais, 

como exemplo a implementar em sociedades 
congéneres.  

Pretende assim a SPM consolidar este Dia Mundial dos 
Materiais e catapultá-lo para uma esfera Europeia.  

Contudo, esta missão difícil e desafiadora só será 
possível com a mobilização de todos os sócios. Em meu 
nome pessoal e da atual direção, esperamos assim 
poder contar com todos, para a dinamização, 
consolidação e internacionalização do Dia Mundial dos 
Materiais. 

A todos, um excelente 2016. 

Paula Vilarinho 

Editorial  
Dia Mundial dos Materiais é caso de sucesso  
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O Dia Mundial dos Materiais e o XV Encontro Nacional 
do Colégio de Engenharia de Materiais comemora-se, 
desde 2003, na primeira quarta-feira de novembro, no 
âmbito da colaboração existente entre a SPM e a 
Ordem dos Engenheiros. 

Estes eventos têm-se mostrado como oportunidades de 
convivência entre sócios da SPM, membros da Ordem e 
público em geral, com particular interesse para os 
jovens que vão entrar em breve no mercado de 
trabalho. 

No âmbito desta comemoração, todos os anos é 
organizado um concurso visando distinguir as melhores 
dissertações de mestrado sobre Ciência e Engenharia 
de Materiais de estudantes finalistas do 2º ciclo. 

Falámos com alguns dos premiados do Dia Mundial dos 
Materiais de 2014 para procurar saber em que 
medida estes prémios são importantes em termos 
pessoais e profissionais para estes jovens. 

 

Sara Cristina da Silva Castro, U. Minho, Dept. Engª 
Mecânica  

Prémio SPM 2014 

O que representou para si ter 
participado no concurso do Dia 
Mundial dos Materiais 2014? 

A minha participação no 
concurso do Dia Mundial dos 
Materiais representou, numa 
primeira fase, um motivo de 
orgulho. Anteriores estudantes do 
Mestrado Integrado em 
Engenharia de Materiais tinham 
também participado neste 
concurso e tinham ganho, tanto o 
prémio SPM como o prémio da 
Ordem dos Engenheiros. Por isso, 

foi como um reconhecimento por parte do curso e dos 
respetivos professores.  

Por outro lado, uma vez que já tinha terminado a minha 
dissertação de mestrado, foi como uma nova avaliação 
à minha prestação. 

 

 

 

O que representou ser um dos premiados? 

Ter sido premiada pela SPM foi um reafirmar do meu 
percurso académico. A dissertação de mestrado é uma 
oportunidade excelente para aprofundar o “amor pelos 
materiais”, poder apresenta-lo e partilhá-lo é sem 
dúvida uma experiência positiva. Mas principalmente 
foi o reconhecimento pelo trabalho realizado. Receber 
o prémio foi um reconhecimento da qualidade da 
dissertação e foi um incentivo para nova fase 
profissional de aventura no mercado de trabalho que 
agora começa. 

Profissionalmente, teve algum impacto? 

Acabei por enveredar por um ramo profissional 
diferente dos temas abordados na minha dissertação, 
mas dentro do ramo da Engenharia de Materiais. 
Apesar de não ter tido um impacto direto, com certeza 
deve ter ajudado a que conseguisse entrar 
rapidamente no mercado de trabalho. 

É sócia da SPM? 

Não. 

Na sua opinião, que papel deve ter uma associação 
como a SPM junto da comunidade mais jovem das 
áreas da Ciência e Engenharia dos Materiais? 

Tal como tem vindo a acontecer, deve ser uma 
associação que partilhe ao máximo as informações que 
recebe, por entre a comunidade desta área. As 
publicações de oportunidades de emprego, novas 
descobertas da Ciência dos Materiais são gestos 
simples, mas que mantêm sempre acesa a esperança no 
futuro, o desejo de aprender e poder da imaginação. 

Que conselho(s) gostaria de deixar aos que estão 
agora a começar os estudos nestas áreas? 

A quem inicia agora os estudos na área de materiais, 
que aproveitem ao máximo aquilo que os materiais têm 
para nos oferecer. Se nós deixarmos, a Engenharia de 
Materiais pode fascinar-nos e mudar a forma como 
vemos o mundo.  

E se virmos o mundo com base nos materiais que 
permitem que tudo aconteça, a oportunidade de inovar 
e renovar aparece sem que tenhamos sequer que nos 
esforçar muito.  

>> 

Jovens premiados do Dia Mundial dos Materiais 2014 
 

Prémios são reconhecimento do trabalho realizado 

À conversa com… 

 



 
w w w . s p m a t e r i a i s . p t  

 
 3 

 

É uma área em que mais do que “decorar”, devemos 
olhar com olhos de ver e perceber a fundo o princípio 
das coisas. Aos que começam: que tenham o orgulho de, 
no fim do curso, dizer que voltariam a repetir tudo 
outra vez. 

 

Ana Carolina Cardoso Marques, FCT/UNL 

1ª Menção Honrosa SPM 2014  

O que representou para si ter participado no concurso 
do Dia Mundial dos Materiais 2014? 

Foi importante, na medida em que, sendo na altura 
aluna do Mestrado em Bioquímica fiz a escolha pessoal 
de realizar a tese de mestrado numa área diferente. A 
participação no concurso 
permitiu-me ter contacto com 
trabalhos da área dos 
Materiais, ajudando-me a 
abrir os horizontes. 

O que representou ser um 
dos premiados?  

Foi bastante recompensador, 
visto que a minha tese era um 
pouco diferente, mostrou-me 
que de facto a ciência é 
interdisciplinar e como é 
importante superar a 
fragmentação do conhecimento científico em diversas 
áreas de estudo.    

Profissionalmente, teve algum impacto?  

Atualmente sou bolseira de investigação na instituição 
onde realizei a tese de mestrado e, penso que este 
prémio ajudou a mostrar que o meu trabalho de tese, 
embora diferente, é importante para a área dos 
Materiais. 

É sócia da SPM?  

Não. 

Na sua opinião, que papel deve ter uma associação 
como a SPM junto da comunidade mais jovem das 
áreas da Ciência e Engenharia dos Materiais?  

Penso que deve ajudar na criação de novas 
oportunidades profissionais.  

Que conselho(s) gostaria de deixar aos que estão 
agora a começar os estudos nestas áreas?  

Gostava de dizer que mesmo que não iniciem os 
estudos nestas áreas, não tenham medo de se 
aventurarem mais tarde numa área diferente. 
Nomeadamente na área de Materiais que é bastante 
ramificada e que só têm a ganhar em conjugar 
diferentes áreas da ciência. E boa sorte!  

 

Joel Bento Puga, U. Aveiro, DEMaC  

Prémio Ordem dos Engenheiros 2014  

O que representou para si ter participado no concurso 
do Dia Mundial dos Materiais 2014? 

O concurso do Dia 
Mundial dos 
Materiais 2014, foi 
encarado por mim 
como uma 
oportunidade para 
dar a conhecer o 
trabalho que tinha 
vindo a desenvolver 
no Departamento de 
Engenharia de 
Materiais e Cerâmica 
da Universidade de 
Aveiro (DEMAC). Foi ainda a ocasião ideal para 
conhecer o que de melhor tem vindo a ser feito nesta 
área um pouco por todo o Pais, uma vez que neste 
evento os alunos finalistas de mestrado são convidados 
a apresentar publicamente os seus trabalhos. Este Dia 
promovido em Portugal pela SPM, é ainda um motivo 
para juntar docentes, alunos, profissionais e empresas 
da Engenharia de Materiais trocar contactos e 
fortalecer relações.  

O que representou ser um dos premiados? 

Foi com enorme satisfação que recebi este prémio. Este 
trabalho resulta da colaboração próxima entre a 
indústria local (DURIT - Metalurgia Portuguesa do 
Tungsténio, Lda) e o DEMAC. Foi por isso não só 
reconhecimento do trabalho científico e tecnológico 
desenvolvido por mim e pela equipa de investigação 
que me acolheu, mas também o testemunho de que a 
colaboração entre academia e indústria produz frutos e 
recomenda-se. 

Profissionalmente, teve algum impacto? 

Estando na altura do recebimento deste prémio já 
comprometido com o projeto profissional onde me 
encontro atualmente, este prémio não me trouxe 
diretamente novas oportunidades de trabalho. No 
entanto trouxe-me inevitavelmente reconhecimento, 
visibilidade e confiança nas minhas capacidades.  

É sócio da SPM? 

Atualmente não, contudo continuo a acompanhar de 
perto a SPM e a participar em diversos eventos 
públicos da mesma. 

Na sua opinião, que papel deve ter uma associação 
como a SPM junto da comunidade mais jovem das 
áreas da Ciência e Engenharia dos Materiais? 

 

>> 

>> 
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O papel da SPM é essencial para divulgação da 
Ciência e Engenharia de Materiais junto dos mais jovens 
e que ainda não entraram no ensino superior, assim 
como na promoção de encontros de estudantes e 
atividades extracurriculares que incentivem a partilha 
de conhecimento e a coesão da comunidade dos 
Engenheiros de Materiais.     

Que conselho(s) gostaria de deixar aos que estão 
agora a começar os estudos nestas áreas? 

Para todos os que estão agora a iniciar os seus estudos 
nesta área apenas posso deixar uma palavra de 
incentivo e relembrar Winston Churchill ao dizer “O 
sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder 
entusiasmo”. 

 

Ângelo Kanitar Castro, FEUP, DEMM  

1ª Menção Honrosa Ordem dos Engenheiros 2014 

O que representou para si ter participado no concurso 
do Dia Mundial dos Materiais 2014? 

Para mim foi de uma honra indescritível ter participado 
no concurso referido, 
representando a minha 
"casa" que é o 
Departamento de 

Engenharia 
Metalúrgica e de 
Materiais (DEMM) da 
FEUP. Ver o meu 
trabalho ir a concurso 
com os dos melhores 
ex-alunos das mais 

conceituadas 
universidades de 
Portugal foi um sinal de 
que estou a trilhar o 
caminho certo na minha 

vida profissional. 

O que representou ser um dos premiados? 

Se a simples participação do concurso já foi de uma 
enorme honra, ser um dos premiados foi fantástico. 
Ganhar um prémio desta estatura, no início da vida 
profissional, é uma motivação e o perceber que todo o 
esforço e tempo despendido em prol da Engenharia de 
Materiais foi reconhecido ainda mais. Para além deste 
fator, tenho que reconhecer que teve um sabor especial, 
pois o DEMM já não era galardoado desde 2011. Para 
terminar, tenho que ressaltar a minha gratidão aos 
Professores Luís Filipe Malheiros e Eduardo Soares pela 
fantástica orientação que me proporcionaram ao longo 
da Dissertação de Mestrado. 

Profissionalmente teve algum impacto? 

Um prémio implica sempre impacto a nível profissional. 
Neste caso em específico mostra que tenho vocação 
para a investigação e que sou capaz de cumprir com os 
objetivos propostos de modo eficiente e eficaz. 

É sócio da SPM? 

Não, infelizmente ainda não tive a oportunidade de me 
inscrever como sócio da SPM, mas espero fazê-lo em 
breve. 

Na sua opinião, que papel deve ter uma associação 
como a SPM junto da comunidade mais jovem das 
áreas da Ciência e Engenharia dos Materiais? 

Fundamentalmente ajudar a estabelecer um elo entre o 
tecido industrial e os universitários de modo a fazer com 
que os estudantes dos cursos das áreas da Ciência e 
Engenharia dos Materiais possuam, antes de terminar o 
curso, pelo menos uma experiência na indústria durante 
um período que abranja um semestre. Ao mesmo tempo, 
louvo iniciativas como o ENEM – Encontro Nacional de 
Estudantes de Materiais que promovem a troca de 
impressões entre os estudantes. 

Que conselho(s) gostaria de deixar aos que estão 
agora a começar os estudos nestas áreas? 

Em primeiro lugar que sintam que gostam 
verdadeiramente do que estão a estudar, e que 
procurem sempre informar-se de modo a abrilhantar o 
seu percurso académico, uma vez que um mundo 
dinâmico exige pessoas cada vez mais dinâmicas. 

 

Lídia Sofia do Carmo Ricardo, FCT/UNL  

2ª Menção Honrosa Ordem dos Engenheiros 2014 

O que representou para 
si ter participado no 
concurso do Dia 
Mundial dos Materiais 
2014?  

Participar num concurso 
como é o do Dia Mundial 
dos Materiais, é muito 
importante para quem 
os tem estudado e 
continua a estudar! É 
importante pela 
experiência, troca de 
conhecimentos e ideias 
com outras pessoas que 
estudam os Materiais e que por vezes os olham de uma 
perspetiva diferente.  

O que representou ser um dos premiados?  

Participar neste concurso e ser um dos premiados é 
ainda uma satisfação maior.  

 

>> 

>> 
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Este prémio representou o reconhecimento de uma 
etapa de grande trabalho e aprendizagem. Um esforço 
reconhecido!  

Profissionalmente, teve algum impacto?  

Receber este prémio tem sempre impacto a nível 
curricular. A nível profissional é sempre uma mais valia, 
no entanto, ainda não teve nenhum impacto até ao 
momento.  

É sócia da SPM?  

Não sou sócia da SPM, por desconhecimento dessa 
possibilidade.  

Que conselho(s) gostaria de deixar aos que estão 
agora a começar os estudos nestas áreas?  

Um conselho para os que agora iniciam o ciclo de 
estudos nesta área, é sobretudo que estejam motivados. 
Absorvam tudo o que vos é ensinado, guardem tudo o 
que vos é dado, e esforcem-se em dobro do que vos é 
pedido! 

 

 

 

 

Na sua opinião, que papel deve ter uma associação 
como a SPM junto da comunidade mais jovem das 
áreas da Ciência e Engenharia dos Materiais?  

A SPM e ações como o Dia Mundial do Materiais têm o 
papel de chamar à atenção para a importância da 
ciência e tecnologia na sociedade portuguesa. Junto da 
comunidade mais jovem a Sociedade Portuguesa de 
Materiais deve ter um papel ativo, sobretudo na 
divulgação do seu trabalho. Este papel deveria passar 
por ações que fossem complementares à formação que 
os jovens recebem na instituição de ensino, com a 
organização de palestras temáticas, visitas técnicas a 
empresas que trabalhem na área de Ciência e 
Engenharia de Materiais e encontros/debates entre 
alunos. Seria ainda interessante a colaboração com 
empresas e a possibilidade de proporcionar estágios e 
parcerias aos alunos junto das mesmas.  

 

 

 

 

 

Revista C&TM 

Número temático sobre Fratura 
 

Está já disponível o Vol. 27 
Num. 01 janeiro - junho 
2015 da revista da SPM 
Ciência e Tecnologia dos 
Materiais (C&TM), uma 
edição temática dedicada à 
Fratura com artigos 
selecionados da conferência 
organizada pela Divisão 
Técnica de Fratura da SPM, 
a PCF 2014 (XIV 
Conferência Portuguesa de 
Fratura), que decorreu em 
Peso da Régua, nos dias  6 e 7 de fevereiro de 2014. 

Editores Convidados: Paulo Tavares de Castro (FEUP), 
Abílio de Jesus (UTAD), Pedro Moreira (FEUP) 
 

Mais informação: 

http://www.spmateriais.pt/portal/index.php/publicaco
es/revista 

 

 

 

>> 

Campanha de Angariação 
de Novos Sócios 

Se já é sócio, o desafio é divulgar a atividade da 
SPM junto dos seus contactos e trazer mais um novo 

sócio! 

Se ainda não é Sócio, junte-se a nós! 

Veja como em: 
http://www.spmateriais.pt/portal/index.php/compo

nent/k2/item/107-slide5 

 
 

http://www.spmateriais.pt/portal/index.php/publicacoes/revista
http://www.spmateriais.pt/portal/index.php/publicacoes/revista
http://www.spmateriais.pt/portal/index.php/component/k2/item/107-slide5
http://www.spmateriais.pt/portal/index.php/component/k2/item/107-slide5
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Na Assembleia Geral da SPM realizada no passado 

dia 23 de Abril, foram propostos e aprovados por 

unanimidade mais três sócios honorários: 

Doutor Henrique Carvalhinhos, fundador e primeiro 
Presidente da Sociedade 
Portuguesa de Materiais em 
1981, desenvolveu a sua 
atividade como investigador 
do Núcleo de Química e 
Metalurgia do Laboratório de 
Física e Engenharia Nucleares 
(LFEN), atual IST/ITN, 
laboratório esse que pertencia 
à Junta de Energia Nuclear 
(JEN), em Sacavém.  

Foi um dos primeiros técnicos recém-licenciados no LFEN, 
enviados para doutoramento no estrangeiro (Sheffield, 
1963). 

Regressado de Sheffield em 1967, Henrique 
Carvalhinhos, assumiu a Direção do Serviço de Química 
e Metalurgia, impulsionou o estudo das propriedades 
mecânicas e orientou o primeiro doutoramento em 
Portugal em Ciências dos Materiais, o doutoramento de 
António de Pádua Loureiro sobre «Deformação Plástica 

do Urânio-α». 

Da sua atividade na SPM destaca-se a organização 
dos Encontros MATERIAIS, que se realizam de 2 em 2 
anos, desde 1983. 

 

Professor Barbedo Magalhães, Presidente da SPM no 
biénio 1985-87. A ele se deve a iniciativa de abrir um 
concurso para o 
logotipo da SPM, 
de que resultou o 
logo que hoje 
temos. Prof. 
Catedrático da 
FEUP, jubilado em 
Fevereiro de 
2013, humanista 
defensor da causa de Timor e dos direitos do povo 
Maubere, lecionou e envolveu-se em projetos de Ciência 
e Engenharia de Materiais, em particular nas áreas da 
fundição, das compósitos de ligas de alumínio 
reforçados com fibras cerâmicas, dos processos de  

 

 

 

fabrico e de desenvolvimento do produto, prototipagem 
rápida. 

Autor de cinco patentes, foi o principal promotor dos 
projetos PESC/LIDERA, envolvendo vários estudantes da 
Universidade do Porto, que tiveram a oportunidade de 
desenvolver competências de empreendedorismo. 
Atualmente, está envolvido em atividades relacionadas 
com a Educação, com vista a novos métodos de ensino 
que conduzam ao máximo aproveitamento das 
capacidades dos indivíduos. 

 

Engenheira Antera de Seabra, Presidente da SPM no 
biénio 1987-89. Fez em 1989 o lançamento do 
primeiro número da Revista da SPM Ciência & 
Tecnologia dos Materiais, da qual foi Diretora até 
1992.  

Investigadora Coordenadora do LNEC preocupou-se 
sempre em 
transmitir os 
seus vastos 
conhecimentos 

e experiência, 
através de 

várias 
publicações e 
iniciativas a 
seguir listadas: 

 

 

METALURGIA GERAL, em 3 volumes (publicação do 
LNEC); Normalização Classificação dos Aços (1979); 
Metais Ferrosos – Vocabulário de Tratamentos Térmicos 
(1979); Primeiro levantamento dos meios e atividades 
das várias entidades que no país trabalhavam na área 
da Metalurgia: Centros de Investigação, Departamentos 
Universitários, Empresas. Os resultados deste 
levantamento estão publicados pela Comissão Cultural 
de Engenharia Metalúrgica da Ordem dos Engenheiros 
com o título Painel de Metalurgia – Atividades e 
Potencialidades (1978); Curso de Tratamentos Térmicos 
dos Aços (1981); Dicionário Multilingue dos Tratamentos 
Térmicos, editado pela AITT- Associação Internacional 
de Tratamentos Térmicos (Budapeste, 1986): liderou os 
trabalhos para a contribuição de Portugal e da língua 
portuguesa, em colaboração com António de Pádua 
Loureiro. A sua iniciativa, capacidade de organização e 
espírito de serviço público ficaram bem patentes em 
toda a ação que desenvolveu na Sociedade Portuguesa 
de Materiais e na Ordem dos Engenheiros. 

Sócios Honorários da SPM 

Atividades da SPM 
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Homenagem a Antera de Seabra e António de Pádua 

Loureiro, Dia Mundial dos Materiais, 2012 
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O Dia Mundial dos Materiais 2015 e o XV Encontro 
Nacional do Colégio de Engenharia de Materiais foram 
comemorados, no dia 4 de novembro, nas instalações 
da OE, em Lisboa, num evento organizado pela SPM e 
pela Ordem dos Engenheiros. 

Foi organizado o habitual concurso visando distinguir as 
melhores teses sobre Ciência e Engenharia de Materiais 
de estudantes finalistas do 2º ciclo de cursos das áreas 
de Ciências e Engenharia, incluindo os Institutos 
Politécnicos, referentes aos anos letivos de 2013-2014 
e 2014-2015.  

A sessão da manhã foi ocupada com a presentação das 
teses na forma de póster e sua análise e discussão entre 
os candidatos e o júri constituído por professores 
universitários das principais escolas de engenharia e um 
representante da indústria. 

A sessão da tarde constou de apresentações de 
atividades de investigação e desenvolvimento nas áreas 
de polímeros, cerâmicos e cortiça, e sua importância na 
economia nacional. Os intervenientes foram João 
Bordado, professor Catedrático do Departamento de 
Engenharia Química do Instituto Superior Técnico e 
presidente da Assembleia Geral da SPM (polímeros), 
Paula Vilarinho, líder do Grupo de Investigação de 
Eletrocerâmicos do CICECO e presidente da SPM 
(cerâmicos), e Luís Gil, investigador da Divisão de 
Estudos Investigação e Renováveis da DGEG e vice-
presidente da SPM (cortiça). 

Seguiu-se um animado debate entre a mesa, presidida 
por José Maria Albuquerque (coordenador do Conselho 
Regional Sul do Colégio de Engenharia de Materiais), e 
a audiência, onde estavam presentes alunos e docentes 
de várias escolas de engenharia. 

Foram trocadas experiências e feitas recomendações 
sobre a eficiência da transferência do conhecimento das 
Universidades e Instituições de Investigação para as 
empresas, onde a inovação e a competitividade estão 
na mão dos que nelas trabalham, com especial 
responsabilidade para os engenheiros. 

Na cerimónia de encerramento foram entregues os 
Prémios SPM e Menções Honrosas aos autores das teses 
selecionadas pelo júri. 

 

Mais informação em: 

http://goo.gl/hF3kOj 

 

 
 

 
 

PRÉMIO SPM 

A Second-Order ∑∆ ADC using sputtered IGZO TFTs with 
multilayer dielectric 

Ana Correia 

Mestrado Integrado de Engenharia de Micro e 
Nanotecnologias, Dep. de Ciência dos Materiais da 
Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade 
Nova de Lisboa. 

 

1ª MENÇÃO HONROSA SPM 

Desenvolvimento e fabrico de estruturas para aplicações 
biomédicas por 
electrospinning 

Bianca Castanheira 
Caratão  

Mestrado Integrado 
de Engenharia de 
Materiais 
Dep. de Física da 
Universidade do 
Minho 

 

2ª MENÇÃO HONROSA SPM 

Development of Electrochromic Thin-Film Transistors on 
Flexible Substrates  

Paul Grey 

Mestrado 
Integrado de 
Engenharia de 
Micro e 
Nanotecnologias 
CENIMAT/i3N 

 

Dia Mundial dos Materiais 2015 

http://goo.gl/hF3kOj
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Nova Direção da revista Ciência & 
Tecnologia dos Materiais (C&TM) 

 

A revista Ciência & Tecnologia dos Materiais foi 
reorganizada e tem uma nova Direção.  

O Diretor Adjunto Diogo Santos (PhD, Investigador FCT 
@ CeFEMA, IST-ULisboa) assume a partir do vol. 27, 
nº1, Janeiro-Junho 2015, o cargo de  Diretor, 
sendo   Luís Amaral (PhD, Investigador do Grupo de 
Eletroquímica de Materiais, IST-ULisboa) o novo Diretor 
Adjunto. 

A SPM  agradece reconhecidamente o trabalho e 
dedicação do Professor César Sequeira como Diretor 
da Revista Ciência & Tecnologia dos Materiais  desde 
1994. A revista tem vindo a melhorar continuamente e a 
ser objeto de cada vez mais procura por parte dos 
autores, adquirindo uma qualidade que lhe permitiu ser 
aceite na ELSEVIER a partir de 2013. 

 

Conferências internacionais com 
patrocínio da Divisão de Fratura da SPM  

 
A Conferência Internacional sobre Integridade 
Estrutural, realizada de 1 a 4 de setembro de 2015, foi 
o primeiro de uma série de conferências bienais sobre 
este tema.  

Este ano, a 
conferência foi 
organizada pelo 
INEGI com o apoio 
da comissão 
Portuguesa da ESIS 
e da Divisão de 
Fratura da SPM, no 
Arquipélago da Madeira. Temas quentes na área da 
Integridade Estrutural abordados na conferência 
incluiram, mas não se limitaram, a fratura e fadiga; 
análise de stress; tolerância aos danos; fecho de 
fissuras; danos em nanoescala; envelhecimento de 
material; fricção e soldagem, vigilância da saúde; 
processamento de imagem para SHM; novos materiais; 
integridade estrutural em biomecânica. A organização 
recebeu 156 resumos dos quais foram aceites 113. 6 
conferências plenárias foram apresentadas por 
investigadores de renome. Todos os manuscritos aceites 
foram publicados e disponibilizados, antes do evento, 
no vol.114 na Procedia Engineering, pp.1-876 de 
2015, e uma edição especial da revista Engineering 
Failure Analysis está em preparação.  

Portugal é a mais recente adição à comissão 
organizadora das International Conferences on 
Structural Analysis of Advanced Materials. A 6ª 

edição, ICSAAM 2015, realizou-se no Porto de 8 a 11 
de setembro de 2015.  

O evento proporcionou um ambiente inspirador e 
informal, onde os investigadores transmitiram os seus 
pontos de vista e confrontaram diferentes perspetivas. 
Este ano 95 resumos foram recebidos e 78 foram 
incluídos no 
programa. 7 
conferências 
plenárias foram 
apresentadas 
por cientistas 
de renome. O 
evento contou 
com o apoio do 
INEGI, Porto 
Convention 
Bureau e Divisão de Fratura da SPM. O e-book com as 
atas da conferência, composto pelos resumos das 
comunicações, foi editada por Pedro Moreira, Paulo J. 
Tavares e Viviana Pinto (ISBN 978-972-8826-32-1).  

Está já em preparação a edição 2016 da Conferência 
Portuguesa de Fratura, PCF2016, 
http://www.dem.ist.utl.pt/pcf2016/index.html. A série 
de eventos PCF é a atividade 'flagship' da Divisão de 
Fratura da SPM. Esta próxima edição será realizada 
em Paço de Arcos (Lisboa) nos dias 10-12 de fevereiro 
de 2016. A organização está a cargo da comissão 
composta pelo IST e investigadores da Escola Superior 
Náutica Infante D. Henrique - Luís Reis, Manuel Freitas, 
Manuel Fonte, Pedro Duarte, Virginia Infante e Vítor 
Anes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gostaria de ver um tema 
tratado na Newsletter da 

SPM? 

Tem uma notícia ou evento 
para divulgar? 

Envie as suas sugestões para  

geral@spmateriais.pt 
 

http://www.dem.ist.utl.pt/pcf2016/index.html
mailto:geral@spmateriais.pt
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7th International Conference on Mechanical, 
Industrial, and Manufacturing Technologies  

Data: Fevereiro 1-3, 2016  

Local: Cidade do Cabo, África do Sul  

Link do evento: http://www.mimt.us/ 

 

 

ICBMC 2016 

International Conference on Building Materials and 
Construction 

Data: Fevereiro 24 - 26, 2016 

Local: Ho Chi Minh, Vietname 

Link do evento: http://www.icbmc.org/ 

 

 

nanoPT 2016 

Data: Fevereiro 16 19, 2016 

Local:  Braga, INL (The International Iberian 
Nanotechnology Laboratory) 

Link do evento: 
http://www.nanopt.org/16EN/index.php?m=h 

 

 

 

 

 

ECI Electric Field Assisted 
Sintering Conference  

Electric Field Assisted Sintering and Related Phenomena 
Far From Equilibrium - An ECI Conference 

Data: Março 6-11, 2016 

Local: Hotel dos Templários, Tomar, Portugal 

Link do evento: http://goo.gl/dFoZN1 

 

 

 

 

ICKEM 2016 

6th International Conference on Key Engineering 
Materials 

Data: Março 12-14, 2016  

Local: Hong Kong  

Link do evento: http://www.ickem.org 

 

 

2016 MRS Spring Meeting & Exhibit 

Data: Março 28 - Abril 1, 2016 

Local: Phoenix, Arizona, EUA 

Link do evento: http://www.mrs.org/spring2016 

 

 

Conferências Internacionais OMICS:  

Annual Conference and Expo on Biomaterials  

Data: Março 14-16, 2016  

Local: Londres, Reino Unido 

Link do evento:  
http://biomaterials.conferenceseries.com/#sthash.id5Ey
o6C.dpuf 

International Conference on Polymer Science and 
Engineering  

Data: Junho 23-24, 2016  

Local: Nova Orleães, EUA 

Link do evento: 
http://polymerscience.conferenceseries.com/#sthash.H3
Z1lSq7.dpuf 

Próximos Eventos 

http://www.mimt.us/
http://www.icbmc.org/
http://www.nanopt.org/16EN/index.php?m=h
http://goo.gl/dFoZN1
http://www.ickem.org/
http://www.mrs.org/spring2016
http://biomaterials.conferenceseries.com/#sthash.id5Eyo6C.dpuf
http://biomaterials.conferenceseries.com/#sthash.id5Eyo6C.dpuf
http://polymerscience.conferenceseries.com/#sthash.H3Z1lSq7.dpuf
http://polymerscience.conferenceseries.com/#sthash.H3Z1lSq7.dpuf
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2nd International Conference and Expo on Ceramics 
and Composite Materials  

Data: Julho 25-27, 2016  

Local: Berlim, Alemanha 

Link do evento: 
http://ceramics.conferenceseries.com/#sthash.1CTwKnq
6.dpuf 

 

 

WORLD HYDROGEN 
ENERGY CONFERENCE 

Data: Junho 13 – 16, 2016 

Local: Saragoça, Espanha 

Link do evento: http://www.whec2016.com/ 

 

 

CNMAT2016 

XIV Congreso Nacional de 
Materiales 

Data: Junho 8 – 10, 2016 

Local: Gijón, Astúrias, Espanha  

Prazo de Submissão: Janeiro 28, 2016 

Link do evento: http://www.cnmat2016.com/index.html 

 

FEMS Junior 
Euromat 2016 

The Main Event for Young Materials Scientists  

Data: Julho 10-14, 2016 

Local: Lausanne, Suíça 

Prazo de Submissão: Fevereiro 29, 2016 

Link do evento: http://junior-euromat.org/ 

 

5ASD 2016 

5th Aircraft Structural 
Design Conference 

Data: Outubro 4 - 6, 2016 

Local: Lisboa, Portugal 

Prazo de Submissão: Março 11, 2016 

Link do evento: http://www.aerosociety.com/5ASD 
 

 

 

 

 

2016 MRS Fall Meeting & Exhibit 

Data: Novembro 27 - Dezembro 2, 2016 

Local: Boston, Massachusetts 

Link do evento: http://www.mrs.org/fall2016/ 

 

 

Conferências e Seminários Gordon 
Research Conferences (GRC): 

 

Building Better Batteries: Materials, Interfaces and 
Devices 

Data: Fevereiro 20-21, 2016 

Local: Four Points Sheraton / Holiday Inn Express, 
Ventura, Califórnia, EUA 

Link do evento: 
https://www.grc.org/programs.aspx?id=16434 

Batteries - Fundamental Tools for Designing the Next 
Generation of Electrochemical Energy Storage 

Data: Fevereiro 21-26, 2016 

Local: Four Points Sheraton / Holiday Inn Express, 
Ventura, Califórnia, EUA 

Link do evento: 
https://www.grc.org/programs.aspx?id=15115 

Bioinspired Materials - Materials and Biology from 
Many Perspectives 

Data: Junho 5-10, 2016 

Local: Les Diablerets Conference Center, Les Diablerets, 
Suíça 

Link do evento: 
https://www.grc.org/programs.aspx?id=15059 

Advanced Materials for Sustainable Infrastructure 
Development - The Science and Technology of 
Sustainable Concrete 

Data: Julho 31 - Agosto 5, 2016 

Local: The Hong Kong University of Science and 
Technology, Hong Kong, China 

Link do evento: 
https://www.grc.org/programs.aspx?id=16798 

http://ceramics.conferenceseries.com/#sthash.1CTwKnq6.dpuf
http://ceramics.conferenceseries.com/#sthash.1CTwKnq6.dpuf
http://www.whec2016.com/
http://www.cnmat2016.com/index.html
http://junior-euromat.org/
http://www.aerosociety.com/5ASD
http://www.mrs.org/fall2016/
https://www.grc.org/programs.aspx?id=16434
https://www.grc.org/programs.aspx?id=15115
https://www.grc.org/programs.aspx?id=15059
https://www.grc.org/programs.aspx?id=16798
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Novo catalisador abre caminho para 
plásticos bioderivados 

 
Investigadores da Washington State University 
desenvolveram um catalisador que converte numa única 

etapa de 
produção etanol 

bioderivado, 
feito a partir de 
milho ou outra 
biomassa, em 
isobuteno, um 
químico utilizado 

em plásticos e outros produtos, abrindo caminho para a 
redução dos impactos ambientais provocados pelos 
produtos derivados dos combustíveis fósseis.  

A indústria tem usado isobuteno por superaquecimento 
de petróleo bruto, um componente utilizado em quase 
tudo, desde garrafas de refrigerante de plástico a 
pneus de borracha.  

Fonte: http://phys.org/news/2015-12-catalyst-paves-
bio-based-plastics-chemicals.html 

Artigo: Junming Sun et al. Key Roles of Lewis Acid-base 
Pairs on ZnxZryOz in Direct Ethanol/Acetone to 
Isobutene Conversion, Journal of the American Chemical 
Society (2015). DOI: 10.1021/jacs.5b07401 
[http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jacs.5b07401] 
 
 

Métodos de ensaio para melhor 
compreender superfícies anti-incrustantes 

A bioincrustação (biofouling) é um dos problemas mais 
antigos de engenharia naval - a vida aquática 
acumula-se nos cascos de navios e outras estruturas 
submersas e cria, por exemplo, atrito em embarcações, 
reduzindo a velocidade e economia de combustível.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigadores do 
National Centre 
for Advanced 
Tribology at 
Southampton 
(nCATS), Reino 
Unido, 
desenvolveram um 
novo método para 
medir a eficácia 
de revestimentos 
anti-incrustantes, que alegam poderia reduzir 
significativamente o tempo e custo de desenvolvimento 
eficaz e não tóxico dos  revestimentos. 

A sua abordagem usa um reómetro rotacional que é 

sensível à gama μNm de torque.  

Fonte: http://goo.gl/VmYHZs 

Artigo: Simon Dennington et al.  Miniaturized rotating 
disc rhemoeter test for rapid screening of drag reducing 
marine coatings, IOP Publishing Ltd, Surface Topography: 
Metrology and Properties, Volume 3, Number 3, 4 
September 2015. DOI:10.1088/2051-
672X/3/3/034004 [http://goo.gl/2wgdmu] 

 

 

A CORTIÇA NA 
CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL 
E ENERGETICAMENTE 
EFICIENTE, é o mas recente 
livro técnico da autoria de Luís 
Gil. 

O livro é editado pela Chiado 
Editora e tem o patrocínio da 
Ordem dos Engenheiros. A 
cerimónia de lançamento 

ocorreu no dia 15 de outubro, no Auditório da Ordem 
dos Engenheiros, em Lisboa. 

 

Os Materiais em Notícia 

 

 
 

Foto de: phys.org 

Foto de: iom3.org, Materials World Magazine 

Comissão Editorial 
Luís Gil, Rosália Cera, Paula Vilarinho, Manuela Oliveira 

 
RECEBEU ESTA NEWSLETTER PORQUE FAZ PARTE DA NOSSA MAILLING LIST.  

SE NÃO DESEJAR RECEBER ESTA INFORMAÇÃO TRIMESTRALMENTE, CONTACTE-NOS. 
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