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Como nota de abertura da 2ª edição da Newsletter da 
SPM trago um assunto, que é também uma 
preocupação, para partilhar com os sócios da SPM e 
com a comunidade de Materiais:  

Até que ponto está a sociedade civil informada do papel 
crucial dos Materiais na construção do mundo de hoje e 
de amanhã?  

A verdade é que os Materiais têm desempenhado um 
papel crucial no desenvolvimento do Homem e das 
sociedades, desde a Idade da Pedra até aos dias de 
hoje. Esta verdade é sobejamente nossa conhecida 
(entenda-se nossa, daqueles que estão próximos da 
atividade de desenvolvimento, produção, utilização, 
investigação na área de Materiais), mas será assim tão 
conhecida do público fora destas áreas? Será que a 
sociedade civil tem consciência que a construção de uma 
sociedade moderna, sustentável e integradora, 
depende também dos Materiais? 

Veja-se a este propósito, que das 10 tecnologias que se 
pensa que mudarão o mundo em 2025, como previsto 
por Thomson Reuters Resources em The World in 2025: 
10 Predictions of Innovation from Science Watch, 4 
destas dependem diretamente de Materiais. Três 
exemplos que valem a pena mencionar: o transporte 
elétrico no ar e em terra, a Internet das coisas e as 
embalagens 100% biodegradáveis. O transporte 
elétrico no ar e em terra será baseado em ligas ultra 
leves, baterias de nova geração, células solares 
nanoestruturadas, entre outros Materiais. A Internet das 
coisas garantirá que desde o mais pequeno item 
pessoal até ao maior dos continentes, tudo, em qualquer 
lugar e a qualquer momento, estará digitalmente ligado 
e capaz de responder imediatamente às nossas 
solicitações. Esta realidade será possível com base em 
tecnologias avançadas de comunicações sem fios, 

eletrónica à base de 
carbono e tecnologia 
5G. Os bio-
nanocompósitos 
baseados em 
nanocelulose permitirão 
fazer embalagens 
100% biodegradáveis, 
prevendo-se que os 
produtos à base de 
petróleo não serão mais 
utilizados em 
embalagens. 

Esta preocupação pode parecer pura retórica e sem 
consequências, mas a verdade é que nos dias que 
correm, pautados por uma crise económica grave (e de 
valores também), e com uma premente necessidade de 
fortalecer a indústria nacional, é nossa 
responsabilidade (mais uma vez se entenda nossa, 
daqueles que estão próximos dos Materiais) alertar 
para a importância dos Materiais e para as 
capacidades que o país tem para contribuir para estes 
desenvolvimentos; capacidades estas a nível de 
produção, de investigação e desenvolvimento e de 
educação. 

Termino perguntando: E, até que ponto pode a SPM 
contribuir para esta divulgação? 

...e apelando aos sócios da SPM que, de uma forma ou 
de outra, se empenhem na divulgação da área de 

Materiais...  

Por uma SPM moderna, dinâmica, inovadora e motor da 

mudança…  

Paula Vilarinho 

NEWSLETTER N. 2 – OUTUBRO/DEZEMBRO 2014 

Editorial  
Falando de Materiais na Sociedade 
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Como se define a Paula Vilarinho e o que a levou a 
candidatar-se à presidência da SPM? 

Em primeiro de tudo, como mulher. Acredito que é um 
dom ser mulher. Sou investigadora e sou professora. 
Acredito em valores como honra, dignidade e verdade 
para o relacionamento interpessoal e coletivo.  

Acredito também que a indústria tem um papel 
preponderante no desenvolvimento de uma sociedade 
moderna, equilibrada e educada. 

Acredito que a modernização da indústria passa pela 
inovação (no seu sentido lato), o que passa pela 
investigação e desenvolvimento. Acredito que 
subjacente a qualquer área de atividade está a área 
de Ciência e Engenharia de Materiais. Assim, consciente 
da importância desta área e consciente também de que 
a sua importância não é de forma alguma reconhecida 

pelas várias partes intervenientes e responsáveis por 
uma sociedade moderna, aceitei o convite para me 
candidatar à presidência da SPM e tentar contribuir, 
com as minhas ideias e o meu trabalho, para tornar a 
SPM um motor da mudança. 

Quais os principais desafios que enfrenta a 
comunidade dos Materiais? 

O primeiro grande desafio é vencer o desconhecimento. 
Isto é, é fundamental que sociedade civil, poder 
económico, poder político, agentes vários com 
responsabilidades sociais, identifiquem a área de 
Materiais, ou seja, reconheçam a sua existência. 

O segundo grande desafio, de certa forma relacionado 
com o primeiro, é dignificar a área, ou seja, garantir 
que a sua importância é reconhecida, pelos agentes 
acima mencionados, na construção de uma sociedade 
moderna, sustentável, equilibrada, baseada no 
conhecimento. Este reconhecimento é fundamental para 
manter a comunidade de Materiais ativa, para a 
renovar e para permitir que se atinja a excelência. 

Fale-nos um pouco dos projetos que a nova direção 
tem para a SPM e para a comunidade dos Materiais. 

As grandes linhas de ação desta direção da SPM 
assentam em Dinamizar, para ajudar a construir uma 
comunidade de Materiais dinâmica e interativa que 
promova a excelência na área, através da promoção, 
colaboração e interdisciplinaridade, Divulgar, isto é, 
assumir um papel de liderança e indispensável na 
divulgação de informações sobre ciência e tecnologia 
dos Materiais em Portugal; divulgar junto do público e 
agentes políticos o papel vital dos materiais para 
enfrentar os desafios do futuro; Dignificar (para 
promover as carreiras dos sócios) oferecendo 
programas, produtos e serviços que ajudem os sócios da 
SPM a crescerem profissionalmente e torná-los capazes 
de prosperarem numa economia global, Desenvolver, 
contribuindo para o desenvolvimento do tecido 
industrial nacional na área de Materiais e afins. 

Assim, sem querer ser exaustiva, são nossos projetos - 
além da criação da nova página Web, da presença 

Paula Vilarinho 
Presidente da Sociedade Portuguesa de Materiais 

 
Vencer o desconhecimento e dignificar a área dos Materiais 

 
 

À conversa com… 
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nas redes sociais e do lançamento de uma Newsletter -, 
a organização de seminários temáticos em temas de 
atualidade e interesse direto para o tecido industrial 
nacional, elaboração de estudos sobre o sector 
industrial nacional de Materiais, participação e apoio 
na criação de plataformas nacionais sobre Materiais, 
aproximação às sociedades Americanas (Sociedade 
Brasileira e Sociedade Americana de Materiais) e 
Europeias (Sociedade Espanhola e Federação Europeia 
de Materiais), criação de prémios de carreira, entre 
muitos outros. 

A SPM tem alguma estratégia especialmente dirigida 
à comunidade mais jovem?  

Sim. As atividades no âmbito da Jovem SPM. A 
renovação de uma sociedade faz-se através dos jovens. 
A continuidade da SPM e do seu papel interventor na 
sociedade depende da capacidade de angariar sócios 
jovens. Por esta razão a SPM criou em 2006 a JSPM, 
uma das divisões técnicas da SPM, para integrar os 
sócios com menos de 35 anos. A JSPM tem a finalidade 
de estabelecer o contacto e fomentar as relações entre 
os estudantes de Materiais e desenvolver ações do seu 
interesse, com vista à formação na área de Materiais e 
à sua promoção no seio da comunidade de Materiais. 

O que acha do ensino e da investigação que se faz 
em Portugal na área da ciência e tecnologia dos 
Materiais? 

Muito bom. Todas as estatísticas, nacionais e 
internacionais, indicam um claro aumento na quantidade 
e na qualidade da I&D em Portugal. De fato, podemos 
agora encontrar grupos de investigação portugueses 
com atividades de I&D de muito alta qualidade e de 
reconhecido mérito internacional. A capacidade que o 
país teve de recrutar mão-de-obra doutorada de 
elevado gabarito é um bom exemplo do que acabei de 
afirmar. O que é, claramente, o resultado do 
investimento que foi feito nos anos passados em 
Portugal em Ciência, mas que poderá ser colocado em 
risco com as enormes restrições financeiras e de recursos 
humanos, que vivemos atualmente. É muito difícil fazer-
se investigação e desenvolvimento de excelência sem 
uma estratégia e um financiamento definidos a longo 
prazo. Por outro lado, tendo tido a possibilidade de 
trabalhar nos EUA (2001) e no Reino Unido (2008) 
(além das minhas relações internacionais atuais), a 
minha perceção para a necessidade de melhorias 
tornou-se ainda mais clara. Já em 2001, o Professor 
Michael Bloomsbury, do MIT, no seu documento de título 
Portuguese Research Universities, why not the best?, 
identifica nitidamente os aspetos que impedem que 
sejam atingidos níveis de excelência mais elevados: uma 
das principais falhas é a falta de promoção / 
reconhecimento por parte do sistema universitário e 
científico português da / pela excelência. "Excelência 

gera excelência, enquanto a mediocridade promove a 
mediocridade". [1] 

De que forma a indústria poderá beneficiar da ciência 
e tecnologia dos materiais? 

Diretamente e indiretamente. As indústrias produtoras e 
transformadoras de Materiais beneficiam diretamente, 
quando incorporam I&D em Materiais na produção de 
novos materiais, na utilização de novos processos e na 
caracterização sistemática de propriedades e 
desempenho de Materiais. Um exemplo paradigmático 
é o caso das Nanotecnologias, cujo desenvolvimento 
assenta em I&D. 

Sendo a área de Ciência e Tecnologia de Materiais 
uma área transversal a muitas outras, desde energia, 
transportes, saúde, engenharia, serviços, as outras 
indústrias, ou seja, as indústrias utilizadoras beneficiam 
diretamente da possibilidade de utilização de materiais 
avançados com desempenho fiável e duradouro. Por 
isso se deverá apostar em produtos finais que 
incorporem materiais produzidos em Portugal de forma 
a incorporar na nossa economia todo o valor 
acrescentado da fileira. 

De que forma é que a SPM pode encorajar a 
colaboração entre investigadores e o tecido 
empresarial e industrial? 

Há várias maneiras. Criando fóruns de divulgação de 
Ciência dirigidos para a Indústria. Organizando 
seminários de I&D de interesse do tecido empresarial. 
Fomentando as parcerias em projetos de I&D de âmbito 
nacional e europeu. Fazendo levantamentos das 
necessidades do tecido industrial, entre outras. Aqui as 
Divisões Técnicas da SPM têm um papel preponderante.  

Como acha que a área da ciência e tecnologia dos 
Materiais está a ser tratada em termos de estratégia 
política e económica nacional? O que poderia 
melhorar e que papel poderia desenvolver a SPM 
nesse sentido? 

Com desconhecimento. É fundamental que sociedade 
civil, poder económico, poder político, agentes vários 
com responsabilidades sociais, identifiquem a área de 
Materiais e reconheçam a sua importância na 
construção de uma sociedade moderna, sustentável, 
equilibrada, baseada no conhecimento. A SPM tem aqui 
um papel fundamental de contribuir para ultrapassar 
este desconhecimento, informando, divulgando e 
educando, e exercendo uma ação de lobby junto dos 
decisores políticos.  

 

[1] Michael Bloomsbury, “Portuguese Research Universities, why not 
the best?”, Instituto Superior Técnico, Lisboa, Portugal, junho de 
2001. 
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Adesão da SPM aos Princípios da C&C 
 

A SPM assinou a carta de compromisso com os princípios 
da Carta Europeia do Investigador e Código de 
Conduta para o Recrutamento de Investigadores 
(C&C), a 4 de setembro de 2014.  

A Carta e o Código de 
Conduta são documentos que 
resultam de uma 
recomendação aos Estados-
Membros publicada, em 
2005, pela Comissão 
Europeia no sentido de 
“contribuir para o 
desenvolvimento de um 
mercado europeu do 
trabalho atraente, aberto e 
sustentável para os 
investigadores, em que as 

condições-quadro permitam o recrutamento e 
conservação de investigadores de alta qualidade em 
ambientes propícios a um desempenho e produtividade 
eficazes”.  

 

 

Eleição de Albano Cavaleiro para a FEMS 
 

Na Assembleia Geral da Federação Europeia de 
Sociedades de Materiais (FEMS), que decorreu em julho 
passado em Lausanne, 
durante a Junior 
EUROMAT, o sócio da 
SPM e membro do 
Conselho Diretivo 
Professor Albano 
Cavaleiro foi eleito por 
unanimidade para o 
Comité Executivo da 
FEMS, para o biénio 
2015-2016. 

Os outros membros 
eleitos são Eric Le 
Bourhis (SF2M, França), 
Bernie Rickinson (IOM3, 
Reino Unido) e Csaba Balazsi (MAE, Hungria).  

 

 

 

 

 

 

 

Trata-se de um instrumento de aplicação voluntária, não 
sendo um pré-requisito para a participação das 
instituições no Programa-Quadro de Investigação da EU 

A SPM está empenhada em dar os próximos passos na 
concretização da atribuição do Logo de Excelência, e 
promover a sensibilização para adesão aos princípios 
da C&C junto das instituições do sistema científico e 
tecnológico nacional, sobretudo das suas associadas que 
desenvolvam atividades de I&D, bem como das 
organizações europeias de que é membro.  

As instituições que já assinaram os princípios da Carta e 
do Código encontram-se visíveis no portal Europeu da 
Euraxess Rights: 
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/index.  

Leia a Carta Europeia do Investigador e Código de 
Conduta para o Recrutamento de Investigadores numa 
edição bilíngue (PT/EN) em 
http://ec.europa.eu/euraxess/pdf/brochure_rights/eur
_21620_en-pt.pdf. 

 

 
 
 
 
 
 

Estes membros, que iniciam funções em janeiro de 2015, 
deverão representar os interesses do seu país em 
Ciência e Engenharia de Materiais; promover 
ativamente a FEMS nas redes europeias e 
internacionais; desenvolver e implementar o roadmap 
estratégico da FEMS; Propor novas iniciativas para 
expandir o âmbito da FEMS; pôr as suas competências 
ao serviço da FEMS. 

Albano Cavaleiro é Professor Catedrático na 
Universidade de Coimbra e desenvolve a sua atividade 
de investigação no Centro de Engenharia Mecânica da 
Universidade de Coimbra (CEMUC) onde é responsável 
do Grupo de Engenharia de Superfícies.  

É Diretor do Laboratório de Ensaios, Desgaste e 
Materiais do Instituto Pedro Nunes, instituição de 
interface entre a Universidade e o Meio Industrial: 
http://bit.ly/1xJY3ax. 

 

Atividades da SPM 
 

>> 

>> 

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/index
http://ec.europa.eu/euraxess/pdf/brochure_rights/eur_21620_en-pt.pdf
http://ec.europa.eu/euraxess/pdf/brochure_rights/eur_21620_en-pt.pdf
http://bit.ly/1xJY3ax
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A SPM continua assim a ser representada no Comité 
Executivo da FEMS, uma representação que era 
assegurada, desde 2007, por João Mano, atualmente 
membro do Conselho Fiscal da SPM.  

 

 

Fátima Montemor eleita presidente da EFC 
 

A SPM, como sociedade-membro da Federação 
Europeia de Corrosão (EFC), tem conseguido distinguir-
se dentro desta organização pelo trabalho de alguns 
dos seus membros, conseguindo um grande 
reconhecimento a nível Internacional. A Professora 
Fátima Montemor foi eleita, no dia 09 de setembro, 
Presidente da EFC.  

Esta nomeação prestigia o reconhecimento Internacional 
e a carreira de investigação de Fátima Montemor pela 
sua significativa contribuição científica no domínio das 
tecnologias de proteção contra a corrosão. As funções 
na EFC terão início a 1 de janeiro de 2015. 

A EFC é uma entidade que representa 33 sociedades 
Europeias (entre as quais se destaca a SPM) e reflete o 
interesse de mais de 25000 engenheiros e 
investigadores. 

 

 

Num artigo publicado no último número da revista 

Science & Technology (12), da Pan European Networks, 

o Professor Rodrigo Martins, ex-presidente imediato da 

European Materials Research Society (E-MRS) e atual 

presidente do Senado da E-MRS, chama a atenção 

para uma “renascença” na área dos materiais através 

de uma utilização mais eficaz e sustentável dos 

materiais, com um melhor design e integração, bem 

como através da crescente substituição por componentes 

sintéticas. Rodrigo Martins fala sobre o papel dos 

materiais na melhoria das condições de vida das 

populações, ressaltando a importância da Europa na 

discussão e promoção de iniciativas que respondam a 

futuras necessidades em termos de sustentabilidade e 

crescimento económico. 

 

A próxima reunião do Comité Executivo da FEMS terá 

lugar na segunda quinzena de Janeiro de 2015, nas 

instalações do IOM’3 em Londres. 

 

 

 
 
 
 
Fátima Montemor é atualmente professora Auxiliar no 
Departamento 
de Engenharia 
Química (DEQ) 
do IST, e 
investigadora 
do Instituto de 
Ciência e 
Engenharia 
de 
Materiais e 
Superfícies 
(ICEMS): 
http://gecea.ist.utl.pt/Membros/MFCM/. A sua 
atividade científica visa desenvolver novos 
revestimentos baseados em formulações, "amigas do 
ambiente", utilizados para proteção de materiais 
metálicos utilizados em vários domínios tecnológicos.  

 

O Professor Rodrigo Martins é Coordenador da Divisão 
Técnica de Materiais da Eletrónica e Optoeletrónica da 
SPM - http://bit.ly/1BzyU2H e investigador do 
Cenimat/I3N, da FCT-UNL. No início de setembro foi 
também nomeado primeiro presidente da subcomissão 
para o Prémio 
“Global Leadership 
and Service” da 
International Union 
of Materials 
Research Societies 
(IUMRS): 
http://bit.ly/YjThUN 

Leia o artigo da 
revista Science & 
Technology (12), Pan European Networks, p. 93: 
http://www.paneuropeannetworkspublications.com/ST1
2/#92 

G
EC

EA
-I

ST
/U

TL
 

>> 

Rodrigo Martins – artigo PEN 

A importância da união entre Materiais e Indústria Criativa 

http://gecea.ist.utl.pt/Membros/MFCM/
http://bit.ly/1BzyU2H
http://bit.ly/YjThUN
http://www.paneuropeannetworkspublications.com/ST12/#92
http://www.paneuropeannetworkspublications.com/ST12/#92
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Sendo atualmente a revista técnico-científica mais 

antiga do País (celebrou na Ordem dos Engenheiros, em 

2013, meio século de 

existência), a Revista 

Corrosão e Proteção de 

Materiais e a sua 

Comissão Redatorial 

mereceram uma 

homenagem pública feita 

por Elisabete de Almeida, 

ex-Directora do 

Laboratório de Tintas e 

Revestimentos do ex-INETI 

- Instituto Nacional de 

Engenharia, Tecnologia e 

Inovação, e pela Junta de 

Freguesia de Carnide, 

atual Laboratório Nacional de Energia e Geologia 

(LNEG). 

A homenagem decorreu no âmbito da exposição 

subordinada ao tema “A Obra de uma Freguesia: 

Passado, Presente e Futuro”, realizada de 12 a 16 de 

maio, no Espaço Bento Martins.  

Além do lugar de destaque com uma mesa/expositor 

dedicados à Revista Corrosão e Proteção de Materiais, 

Elisabete Almeida fez questão de homenagear 

publicamente a Comissão Redatorial da Revista, 

enaltecendo no seu discurso inaugural o importante 

papel desempenhado por esta Comissão (que ela 

própria criou há várias décadas), como garante da 

manutenção desta relevante Revista no contexto 

nacional e internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Revista Corrosão e Proteção de Materiais tem sido um 

órgão fundamental na divulgação do que de mais 

importante se tem feito 

e desenvolvido no 

âmbito da Proteção 

Anticorrosiva no País e 

no Estrangeiro, 

contribuindo para o 

combate da Corrosão, 

um problema que 

poderia custar ao País 

cerca de 3,5% do PIB. 

 “Esta Revista já viu 

nascer e morrer 

numerosas outras 

Revistas congéneres 

por todo o Globo, incluindo em Países bem mais 

poderosos do que o nosso”, referiu Elisabete Almeida. 

A Revista Corrosão e Proteção de Materiais é publicada 

em formato digital desde 2012 e pode ser consultada 

através da página Web do LNEG: 

http://www.lneg.pt/iedt/unidades/21/paginas/126  

  

Homenagem pública à revista “Corrosão e Proteção de Materiais” 

 

Inscreva-se na NEWSLETTER da SPM.  

Receba trimestralmente um resumo do que de mais importante se passou em 

ciência e tecnologia dos Materiais e leia entrevistas exclusivas de 

personalidades com impacto nesta área. 

Envie-nos um email para geral@spmateriais.pt ou através do link: 

http://www.spmateriais.pt/portal/index.php/contacts 

 

 

 

mailto:geral@spmateriais.pt
http://www.spmateriais.pt/portal/index.php/contacts
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Revista C&TM 
 

Já está disponível o Vol. 26, Num 1, janeiro – junho 

2014 da revista da SPM Ciência e Tecnologia dos 

Materiais (C&TM). 

Nesta edição: 

 Emission of airborne 
ultrafine particles during 
welding of steel plates, J.F. 
Gomes, R.M. Miranda 

 

 Condition and risk 
assessment of power 
transformers: a general 
approach to calculate a 
Health Index, M. Augusta 
Martins 

 Proposal for introduction of an alternative low-cost 
sunlight collecting system to Brazilian market, O.H. 
Ando Junior, H.B. Rosa, A.D. Spacek, C.F. Malfatti, L. 
Schaeffer 

 Mechanical characterization of composite PVC/coconut 
fiber by methods of acoustic emission and digital image 

correlation, L.C.G. Pennafort, W.L.R. de Queiroz, R.N. 
de Codes, E.P. de Deus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboration and characterization of hybrid films 
siloxane-PMMA prepared by sol-gel process on tin 
plates: influence of pH sol, S.R. Kunst, G.A. Ludwig, 
J.A. Santana, V.H.V. Sarmento, P.P. Bertoli, T.L. 
Menezes, J.Z. Ferreira, C.F. Malfatti 

 Synthesis and characterization of powders and 
films of lead titanate obtained by the Pechini 
method, E. Bernardi, G. Melchior do Prado, M. Taras 
da Cunha, P.P.G. Borrero, R. Molina Ferrari 

 Hydrogen embrittlement of ABNT 10B22 modified 
steel carbonitrited quenched and tempered at 
400 °C, C.S. Brandolt, F.V. Gonçalves, R.M. 
Schroeder, C.F. Malfatti 

 Province of Lugo (Spain) smithy slag, Horácio 
Maia e Costa 

 Exchange of manufacturing process ratchet pawl, 
Viviane de Castro Dorneles, José C.K. de Verney 

Aceda aos artigos originais da nova revista e das 

anteriores através do site da SPM: 

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

es/revista 

 

 

 

 

 

 

 

 

A SPM em destaque na Newsletter da FEMS 

A SPM foi a instituição de destaque na Newsletter de junho dedicada às Sociedades 

membros da Federação Europeia de Sociedades de Materiais (FEMS) e foi convidada a 

contribuir, já a partir do próximo número, com notícias para as edições da Newsletter. Se 

tiver sugestões ou quiser divulgar alguma notícia ou evento poderá fazer-nos chegar essa 

informação que será depois encaminhada para os responsáveis da FEMS. 

Aceda ao nº de junho em:  
http://www.fems.org/index.php/newsletter-
archiv/items/Latest_Newsletter_and_Societies_newsletter.html 

 

 

Agora também pode seguir-nos no Youtube, 
Google+ e a 3D 

                                              
goo.gl/NXPG0S   http://www.youtube.com/user/spmateriais  http://www.a3d.pt/public/ 

 

 

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.spmateriais.pt/portal/index.php/publicacoes/revista
http://www.spmateriais.pt/portal/index.php/publicacoes/revista
http://www.fems.org/index.php/newsletter-archiv/items/Latest_Newsletter_and_Societies_newsletter.html
http://www.fems.org/index.php/newsletter-archiv/items/Latest_Newsletter_and_Societies_newsletter.html
https://plus.google.com/u/0/b/105654136108080894659/105654136108080894659/about/p/pub
https://plus.google.com/u/0/b/105654136108080894659/105654136108080894659/about/p/pub
http://www.youtube.com/user/spmateriais
http://www.youtube.com/user/spmateriais
http://www.a3d.pt/public/
http://www.a3d.pt/public/
mailto:geral@spmateriais.pt
mailto:geral@spmateriais.pt
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Dia Mundial dos Materiais 2014 

XIV Encontro Nacional do Colégio de Engenharia 
de Materiais 

 

A  SPM e o Colégio de Engenharia de Materiais da 
Ordem dos Engenheiros realizam em conjunto, desde 
2003, a comemoração do DIA MUNDIAL DOS 
MATERIAIS. 

Este ano, a comemoração decorre no dia 5 de 
Novembro, 4ª feira, no Departamento de Engenharia 
de Materiais e Cerâmica da Universidade de Aveiro 
(DEMaC). A Comissão Organizadora é presidida pelo 
Professor Mário Ferreira, Diretor do DEMaC, e 
constituída pelo Engenheiro Gustavo de Carvalho, 
Coordenador do Colégio Regional Centro de 
Engenharia de Materiais da Ordem dos Engenheiros e, 
ainda, pelos Professores Jorge Frade, Paula Vilarinho e 
Maria Helena Fernandes (DEMaC). 

Como é habitual,  é organizado um concurso visando 
distinguir os melhores trabalhos nas diferentes 
vertentes da Ciência e Tecnologia de Materiais, 
apresentados por estudantes finalistas do 2º ciclo 
de cursos das áreas de Ciências e Engenharia, 
incluindo os Institutos Politécnicos, referentes aos 
anos letivos 2012-2013 e 2013-2014. 

O Prazo de entrega dos trabalhos pelos 
Departamentos é 14 de Outubro de 2014. Para 
mais esclarecimentos e informações contactar 
Manuela Oliveira através do email: 
manuela.oliveira2@gmail.com ou através do site 
da SPM: http://www.spmateriais.pt. 
 

 
 

Materiais’ 2015  

VII International Materials Symposium | XVII 
Conference of Sociedade Portuguesa dos Materiais 

 

Está em preparação mais um Congresso Internacional 
da SPM, o Materiais’ 2015, que se realiza no próximo 
ano, de 21 a 23 de junho, na Faculdade de Engenharia 
da Universidade do Porto.  

 

 

 

 

 

A SPM e a FEUP, organizadora do evento, convidam 
todos os interessados a apresentar artigos em todas as 
áreas dos Materiais. 

As Divisões Técnicas da SPM desenvolvem trabalho em 
todas as classes de materiais, desde a cerâmica, aos 

polímeros, metais e 
compósitos. 

Esta conferência tem o 
objetivo de promover uma 
melhor compreensão do 
comportamento dos materiais 
e suas aplicações, 
relacionados com formas mais 
eficientes e sustentáveis de 
produção e armazenamento 
de energia; novos usos 
biomédicos; materiais 
estruturais inteligentes; uso 

eficiente dos materiais em edifícios, transporte, 
eletrónica, mecânica, materiais e arte, entre outros. 

O prazo para apresentação de resumos é 31 de 
dezembro de 2014. 

Site do evento:  

 http://paginas.fe.up.pt/~materiais2015 

 

 

EMCR 2015 

11th International Symposium on Electrochemical 
Methods in Corrosion Research 

Local: Tróia, Portugal 

Data: 24 a 29 de maio de 2015 

Datas importantes: Prazo para a apresentação de 
resumos - 31 de janeiro de 2015  

Descrição: reunir especialistas nas áreas de corrosão e 
eletroquímica para discutir as últimas realizações da 
investigação em corrosão e prevenção da corrosão 
utilizando métodos eletroquímicos e para partilhar os 
mais recentes avanços nos métodos eletroquímicos. 

Link do evento: http://www.emcr2015.org/ 

Próximos Eventos 

mailto:manuela.oliveira2@gmail.com
http://www.spmateriais.pt/
http://paginas.fe.up.pt/~materiais2015
http://www.emcr2015.org/
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EUROCORR 2015 
 

European Corrosion Congress 

Local: Graz, Áustria 

Data: 6 a 10 de setembro 2015 

Datas importantes: Prazo para a apresentação de 
resumos – 15 de janeiro de 2015 

Descrição: A conferência tem como objetivo afirmar o 
papel fundamental da ciência, tecnologia e engenharia 
da corrosão em estender o ciclo de vida dos materiais 
em diferentes campos de aplicações (terra, fogo, água, 
ar). 

Tópicos principais: “Earth, Water, Fire, Air, Corrosion 

happens everywhere” 

Link do evento: http://eurocorr2015.org/ 

 

 

Materials 
Characterisation 2015 
 

7th International Conference 
on Computational Methods 
and Experiments in 
Materials Characterisation 

Local: Valencia, Espanha 

Data: 22 a 24 de abril 2015 

Datas importantes: Prazo para a apresentação de 
resumos – 22 de março 2015 

Descrição: A conferência tenta responder à procura de 
produtos de alta qualidade para a indústria e 
consumidores, o que levou à rápida evolução da ciência 
e da engenharia de materiais. A consideração de 
diferentes técnicas experimentais, bem como métodos 
de simulação por computador é essencial para alcançar 
uma análise adequada para a caracterização das 
propriedades físicas e químicas dos materiais. 

Tópicos principais: Cementitious materials; 
Computational models and experiments; Corrosion 
problems; Advances in composites; Micro and macro 
materials characterization; Fracture and fatigue 
problems; Mechanical characterisation and testing; 

Recycled materials; Structural health monitoring; Energy 
materials 

Link do evento: http://www.wessex.ac.uk/15-
conferences/materials-characterisation-2015.html 

 

 

 

ICSAAM 2015 

The 6th International Conference on Structural 

Analysis of Advanced Materials 

Local: Porto, Portugal 

Data: 8 a 11 de setembro 2015 

Datas importantes: Prazo para a apresentação de 
resumos – 1 de março 2015 

Descrição: Reunir cientistas e engenheiros de todo o 
mundo para trocar experiências recentes na 
investigação e desenvolvimento no campo da Análise 
Estrutural de Materiais Avançados.  

Tópicos principais: Análise Estrutural de Materiais 
Avançados. Os tópicos a serem cobertos pela 
conferência incluem todas as áreas temáticas de 
pesquisa atual e aplicações industriais. 

Link do evento: 
http://icsaam2015.inegi.up.pt/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 
 

Copyright © 2014 Sociedade Portuguesa de Materiais.  
Todos os Direitos Reservados. 

 
Estrada do Paço do Lumiar, Campus do Lumiar, Edifício D, 

Sala 1021 · Lisboa 1649-038 · Portugal 
Email: geral@spmateriais.pt 

 
 

 

 

 

 

http://eurocorr2015.org/
http://www.wessex.ac.uk/15-conferences/materials-characterisation-2015.html
http://www.wessex.ac.uk/15-conferences/materials-characterisation-2015.html
http://icsaam2015.inegi.up.pt/index.html
http://www.spmateriais.pt/portal/index.php/contacts
mailto:geral@spmateriais.pt
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Base de Dados “Open Quantum 
Materials” 

A base de dados “Open Quantum Materials” 
(OQMD) foi desenvolvida a pensar na criação de 
novos materiais e na forma de acelerar esse 
processo. 

A OQMD foi criada pelo grupo de Chris Wolverton, 
professor de ciência e tecnologia dos materiais na 
McCormick School of Engineering and Applied 
Science da Universidade de Northwestern e contém já 
cerca de 300 mil componentes. A equipa analisou 
sistematicamente quer componentes já conhecidos como 
muitos outros imaginados. 

O objetivo da OQMD é identificar materiais que 
possam ser utilizados em aplicações específicas, 
acelerando a pesquisa de candidatos a uma 
experimentação mais aprofundada em laboratório. 

O OQMD permite aos utilizadores fazer uma 
pesquisa dos materiais por composição, criar 
diagramas de fase, determinar a composição do 
estado fundamental e visualizar estruturas cristalinas. 

A OQMD pode ser descarregada online em: 
http://oqmd.org/ 

Fonte: http://bit.ly/1A8bKnG 
 

 

Tinta de grafeno protege metais da 
corrosão, mas não só... 
 

Uma fina camada de tinta grafeno pode fazer 
revestimentos impermeáveis e resistentes a produtos 
químicos que podem ser utilizados em embalagens para 
manter os alimentos frescos por mais tempo ou proteger 
estruturas metálicas contra a corrosão. Esta é uma das 
conclusões do estudo da equipa da Universidade de 
Manchester liderada pelo Dr. Rahul Nair e pelo prémio 
Nobel Sir Andre Geim, publicado num artigo da Nature 
Communications. 

 

 

 

Uma solução de óxido de grafeno, aplicado como tinta, 
poderia proporcionar um revestimento ultra-forte, não 
corrosivo para uma ampla gama de aplicações 
industriais. Depois de um tratamento químico simples, os 
revestimentos resultantes comportam-se como grafite em 
termos de estabilidade química e térmica, mas tornam-
se mecanicamente quase tão resistentes como o 
grafeno. 

Artigo: Y. Su, V. G. Kravets, S. L. Wong, J. Waters, A. 
K. Geim, R.R. Nair. Impermeable Barrier Films and 
Protective Coatings Based on Reduced Graphene 
Oxide. Nature Communications, 2014 
[http://xxx.tau.ac.il/abs/1405.2360] 

Fonte: 
http://www.sciencedaily.com/releases/2014/09/1409
11094715.htm 

 

Futuro de portáteis pode estar na 
eletrónica molecular 
 

Uma equipa de investigadores de cinco universidades 
japonesas e taiwanesas identificou uma molécula 
chamada piceno, um potencial candidato para uso em 
pequenos equipamentos eletrónicos onde os circuitos 
compostos por fios, resistores e transistores, seriam 
substituídos por componentes moleculares.  

Os investigadores explicam, num artigo publicado no 
The Journal of Chemical Physics, da AIP Publishing, a 
caracterização das propriedades estruturais e 
eletrónicas de uma fina camada de piceno sobre uma 
superfície de prata, demonstrando o potencial da 
molécula para aplicações eletrónicas. 

Piceno é mais estável que a molécula pentaceno, 
conhecida pela sua capacidade de transmitir 
rapidamente eletrões, uma propriedade fundamental 
para a eletrónica em nanoescala. Pentaceno, feita de 
cinco moléculas de benzeno unidas em linha, decompõe-
se em condições ambientais normais, ao contrário da 
piceno, onde as moléculas de benzeno se unem em W, 
mantendo a alta mobilidade de transporte e sendo 
mais estável.  

Artigo: Y. Yoshida, et al. Scanning tunneling 
microscopy/spectroscopy of picene thin films formed on 
Ag(111). The Journal of Chemical Physics, September 16, 
2014 [http://dx.doi.org/10.1063/1.4894439] 

Fonte: 
http://www.sciencedaily.com/releases/2014/09/1409
16111706.htm 
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Os Materiais em Notícia 

http://oqmd.org/
http://bit.ly/1A8bKnG
http://xxx.tau.ac.il/abs/1405.2360
http://www.sciencedaily.com/releases/2014/09/140911094715.htm
http://www.sciencedaily.com/releases/2014/09/140911094715.htm
http://dx.doi.org/10.1063/1.4894439
http://www.sciencedaily.com/releases/2014/09/140916111706.htm
http://www.sciencedaily.com/releases/2014/09/140916111706.htm

