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É com muito prazer e também com um grande sentido 
de responsabilidade que assumi o lugar de atual 
Presidente da Sociedade Portuguesa de Materiais, e é 
nesta condição que me dirijo aos sócios da SPM e à 
comunidade nacional de Materiais. 

A SPM foi criada em 1981 e, desde então, tem sido um 
forte elo de ligação entre os vários atores na cena 
nacional da ciência e engenharia dos Materiais. Ao 
longo destes anos a SPM, e de entre as inúmeras 
concretizações de que é responsável, foi capaz de criar 
um evento bienal internacional (Materiais), durante o 
qual se divulga, dentro e fora de portas, a ciência e a 
engenharia que se faz na área dos Materiais em 
Portugal. 

Mais recentemente, a SPM tornou o seu periódico 
(Ciência & Tecnologia dos Materiais) uma edição 
regular da editora internacional Elsevier, contribuindo 
mais uma vez para uma visibilidade alargada e 
incremento no impacto das atividades em Materiais em 
Portugal. 

Ao fim de 33 anos a SPM é sem dúvida uma sociedade 
estabelecida, no entanto, se nos modernizarmos e 
juntarmos esforços, seremos capazes de criar a 
diferença, fazer ainda melhor e mudar... quem sabe, o 
mundo.  

Numa atualidade mundialmente competitiva e em 
constante mudança e em plena crise económica e 
financeira, considero que a SPM tem um papel muito 
importante a desempenhar na sociedade portuguesa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, com esta missão 
em mente, e na 
continuidade do trabalho 
feito pelos anteriores 
presidentes, serei o motor 
para ajudar a construir 
uma comunidade de 
Materiais dinâmica e 
interativa que fomente a 
excelência na área, 
através da promoção, 
colaboração e 
interdisciplinaridade. 

Hoje as oportunidades são maiores do que nunca. Assim, 
pretende-se que a SPM assuma um papel de liderança 
na divulgação de informações sobre ciência e 
tecnologia dos Materiais de forma a contribuir para 
educar o público, agentes políticos e económicos sobre 
a função vital dos Materiais para enfrentar os desafios 
do futuro. Pretende-se afirmar o papel crucial que a 
SPM deve ter no crescimento profissional dos seus sócios, 
ajudando-os a prosperarem num mundo global. E por 
último, pretende-se efetivar a contribuição da SPM no 
desenvolvimento do tecido industrial nacional na área 
de Materiais e afins. 

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, e em especial com as Divisões 
Técnicas, cuja dinamização e empenhamento são 
cruciais para que a SPM atinja os seus objetivos. 

 Paula Vilarinho 

NEWSLETTER N. 1 – JULHO/SETEMBRO 2014 

Carta da Presidente  
 

Caros sócios da SPM e comunidade dos materiais em geral 

 

Por uma SPM moderna, dinâmica, inovadora e motor da mudança... 
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O vice-presidente da SPM, Luís Gil, foi um dos 
participantes no painel de especialistas do programa 
Sociedade Civil (RTP2), de 26 de maio, sobre "As 
potencialidades da cortiça”. 

No programa, conduzido por Eduarda Maio, foram 
referidos aspetos menos conhecidos dos espetadores 

sobre a área da cortiça como as inúmeras aplicações 
atuais e futuras, deste versátil material de origem 
vegetal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Os outros dois intervenientes foram João Rui Ferreira, 
presidente da APCOR - Associação Portuguesa da 
Cortiça, e Carlos Jesus, Diretor de Marketing da 
Corticeira Amorim. 

De acordo com a APCOR, Portugal é o líder mundial 
das exportações de cortiça, com uma quota de mais de 
64,7% do total, um setor que garante oito mil postos de 
trabalho diretos. As exportações portuguesas de cortiça 
atingiram, em 2012, cerca de 850 milhões de Euros.  

O setor rolheiro representa cerca de 70% do valor das 
exportações da indústria da cortiça, tendo sido 
exportadas 12 mil milhões de rolhas. 

Entre outras curiosidades, os participantes explicaram 
que o processo de extração da cortiça é complexo e 
altamente especializado, tornando este um dos 
trabalhos agrícolas mais bem pagos do mundo. A 
"tiradia", colheita da cortiça, é realizada de nove em 
nove anos e os tempos de campanha são muito curtos 
(cerca de três meses).  

Atividades da SPM 

Vice-presidente da SPM no programa Sociedade Civil da RTP2 

>> 

A nova imagem da SPM 

 

 

A Sociedade Portuguesa de Materiais quer ser um 
motor de mudança e para isso aposta cada vez mais 

numa imagem e postura moderna e dinâmica. 

A SPM reformulou o seu site, oferecendo um leque de 
informação e soluções dirigidas às necessidades da comunidade 
de ciência e tecnologia dos Materiais, das empresas e indústria, 
mas também de todo o público interessado.  

Aceite o convite para explorar o site e ficar a saber um pouco 
mais sobre a SPM, a sua história e valores fundamentais, o que 
têm para oferecer as suas Divisões Técnicas e as últimas 
novidades sobre o universo dos Materiais. Visite o site 
regularmente e fique atento à crescente oferta de serviços e 
informação útil. Registe-se para ter acesso a áreas e 
informação reservadas.  

A SPM chega agora também a um público cada vez mais vasto 
através de uma forte presença nas redes sociais. Siga a SPM e 
deixe os seus comentários e sugestões. 

 http://www.spmateriais.pt 

  https://www.facebook.com/spmateriaispt 

  https://www.linkedin.com/company/sociedade-portuguesa-de-materiais 

  https://www.twitter.com/spmateriais/ 

http://www.spmateriais.pt/
http://www.spmateriais.pt/
https://www.facebook.com/spmateriaispt
https://www.facebook.com/spmateriaispt
https://www.linkedin.com/company/sociedade-portuguesa-de-materiais
https://www.linkedin.com/company/sociedade-portuguesa-de-materiais
https://www.twitter.com/spmateriais/
https://www.twitter.com/spmateriais/
http://www.spmateriais.pt
https://www.facebook.com/spmateriaispt
https://www.linkedin.com/company/sociedade-portuguesa-de-materiais
https://www.twitter.com/spmateriais/
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Desde as rolhas, revestimentos, isolamentos, à moda e 
ao design, a cortiça tem atualmente aplicações muito 
variadas. A cortiça portuguesa está presente no 
programa espacial da NASA desde a década de 1960.  

Luís Gil explicou, por exemplo, que “ao retirar-se a 
cortiça da árvore contribui-se para criar mais biomassa 
e para a sequestração de carbono”. 

 
Todos os intervenientes estiveram de acordo quanto às 
potencialidades da cortiça, lembrando que estão 
constantemente a surgir novas aplicações, e que é 
fundamental que se invista em investigação. 

Assista à gravação do programa aqui: 
http://www.rtp.pt/play/p1490/e155280/sociedade-
civil-2014 

 

 

Numa organização conjunta da Divisão Técnica de 
Corrosão e Proteção de Materiais da SPM e do Colégio 
de Engenharia de Materiais da Ordem dos Engenheiros 
decorreu no dia 24 de abril, no Auditório da Ordem dos 
Engenheiros, em Lisboa, o 2º Encontro do Dia Mundial 
da Sensibilização para a Corrosão, sob o tema “Os 
Materiais e o Mar”.  

Pretendeu-se com este evento, para além da 
comemoração deste dia, sensibilizar para a importância 
da corrosão e da proteção de materiais em estruturas 
marítimas. A elevada corrosividade do meio marinho, as 
variações dos parâmetros ambientais, a influência da 
erosão e o desenvolvimento de biofouling, 
simultaneamente com condicionamentos de 
acessibilidade e de inspeção constituem, no seu conjunto, 
um sério desafio à iniciativa Industrial no Mar.     

Este encontro deu realce aos desafios e soluções 
disponíveis no domínio da Corrosão e Proteção de 
Materiais, associados à exploração sustentável de 
recursos marinhos, como por exemplo, os sectores das 
energias renováveis, Portuário e Naval.  

Os intervenientes falaram de exploração sustentável dos 
materiais em ambiente marinho, nomeadamente dos 
aplicados em infraestruturas offshore como as das torres 
eólicas, de durabilidade e segurança, impacto 
ambiental e económico da corrosão, da investigação 
que se faz em Portugal e das metodologias e 
procedimentos para se obterem materiais com 
características cada vez mais exigentes.  

 

 

Um evento que serviu igualmente de plataforma para os 
intervenientes nesta área se conhecerem, fazerem 
networking e criarem sinergias. 

Do programa constaram as intervenções de António 
Sarmento (IST e Wavec), sobre A Relevância dos 
Materiais nas Energias Renováveis Marinhas; Manuela 
Salta (LNEC), sobre a Prevenção da Corrosão nas 
Estruturas Marítimas em Betão Armado; Zita Lourenço 
(Zetacorr), sobre Corrosão e Proteção Catódica em 
Estruturas Portuárias; Ana Cartaxo (Lisnave), sobre as 
Novas Tendências na Construção e Reparação Naval; 
representante da EDP Inovação, que falou sobre o 
Projecto WindFloat e os Desafio da Energia Eólica 
Offshore; e Maria João Marques (LNEG), sobre 
Corrosão e Proteção em Estruturas Offshore, tendo como 
exemplo o Projeto Wind_Enermar. 

II Encontro do Dia Mundial de Sensibilização para a Corrosão 

 

II Encontro do Dia Mundial de Sensibilização para a Corrosão  

II Encontro do Dia Mundial de Sensibilização para a Corrosão 

>> 

Divisões Técnicas da SPM: 
 

Corrosão e Proteção de Materiais  

Materiais De Origem Florestal 

Metalurgia Extrativa e Reciclagem  

Materiais da Eletrónica e Optoeletrónica 
 

 
Biomateriais  
Eletroquímica de Materiais 
Fratura  
Fundição  
Jovem SPM 

 

Materiais Compósitos 

Materiais Poliméricos  

Tratamentos Térmicos e Eng. de Superfícies 

Tribologia e Manutenção 

 

 
 
 
 

 
 

 

http://www.rtp.pt/play/p1490/e155280/sociedade-civil-2014
http://www.rtp.pt/play/p1490/e155280/sociedade-civil-2014
http://www.spmateriais.pt/portal/index.php/divisoes-tecnicas-spmateriais
http://www.spmateriais.pt/portal/index.php/divisoes-tecnicas-spmateriais/15-divisoes/21-corrosao-e-protecao-de-materiais
http://www.spmateriais.pt/portal/index.php/divisoes-tecnicas-spmateriais/15-divisoes/22-materiais-de-origem-florestal
http://www.spmateriais.pt/portal/index.php/divisoes-tecnicas-spmateriais/15-divisoes/23-metalurgia-extrativa-e-reciclagem
http://www.spmateriais.pt/portal/index.php/divisoes-tecnicas-spmateriais/15-divisoes/24-mat-electronicos-e-optoelectronicos
http://www.spmateriais.pt/portal/index.php/divisoes-tecnicas-spmateriais/15-divisoes/25-biomateriais
http://www.spmateriais.pt/portal/index.php/divisoes-tecnicas-spmateriais/15-divisoes/26-eletroquimica-de-materiais
http://www.spmateriais.pt/portal/index.php/divisoes-tecnicas-spmateriais/15-divisoes/27-fratura
http://www.spmateriais.pt/portal/index.php/divisoes-tecnicas-spmateriais/15-divisoes/28-fundicao
http://www.spmateriais.pt/portal/index.php/divisoes-tecnicas-spmateriais/15-divisoes/33-jovem-spm
http://www.spmateriais.pt/portal/index.php/divisoes-tecnicas-spmateriais/15-divisoes/29-materiais-compositos
http://www.spmateriais.pt/portal/index.php/divisoes-tecnicas-spmateriais/15-divisoes/30-materiais-polimericos
http://www.spmateriais.pt/portal/index.php/divisoes-tecnicas-spmateriais/15-divisoes/31-trat-termicos-e-eng-de-superficies
http://www.spmateriais.pt/portal/index.php/divisoes-tecnicas-spmateriais/15-divisoes/32-tribologia-e-manutencao
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No passado dia 21 de maio teve lugar na Universidade 
da Beira Interior, na Covilhã, o Encontro Bienal das 
Divisões Técnicas da SPM 2014, organizado pelo 
Departamento de Engenharia Eletromecânica da UBI. 

 

O encontro teve como objetivo fazer o balanço das 
atividades de cada uma das Divisões Técnicas e discutir 
formas de dinamização e de alinhamento da sua 
atuação com o programa de ação da SPM. 

Na Sessão de Abertura, intervieram o Presidente da 
Faculdade de Engenharia, Mário Freire, o Vice-Reitor 
da UBI para a área da Investigação, Paulo Moniz e a 
Presidente da SPM, Paula Vilarinho. 

O programa do evento incluiu uma série de conferências 
seguidas de debate e a apresentação de posters dos 
trabalhos de Doutoramento e Mestrado, em 
desenvolvimento na UBI, na área de Ciência e 
Engenharia dos Materiais (com a presença dos alunos 
junto dos posters). 

Paula Vilarinho falou sobre a “Estratégia e objetivos da 
SPM”, seguindo-se a conferência “Oportunidades do 
Horizon 2020 na área dos materiais para a Região 
Centro”, apresentada por Teresa Jorge, da CCDRC - 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 
do Centro. 

 

 O tema do Debate que se seguiu foi “Oportunidades 
para a área de Engenharia e Ciência Materiais no 
âmbito do Horizon 2020 e Portugal 2020”. 

Durante a Sessão de Posters, o júri formado pelo Prof. 
Tessaleno Devezas (UBI), Prof. M. Helena Fernandes 
(SPM) e Dr. Carlos Nogueira (SPM), selecionou os três 
melhores posters, que iriam ser premiados pela SPM. 

Sónia Miguel recebeu o 1º prémio, de 150 euros, das 
mãos da presidente da SPM, Paula Vilarinho, com o 
trabalho "Thermoresponsive chitosan-agarose hydrogel 
for skin regeneration".  

O 2º prémio, de 75 euros, coube a Liliana de Freitas 
com o trabalho "Feasibility of Applying Optical Sensors 
to Detect Fatigue Damage in Carbon Laminates" 

O 3º premiado (50 euros) foi Filipe Potes com o trabalho 
"Optimization of Cork Based Cores for Sandwich 
Applications in Aeronautical Components". 

 

Veja o vídeo realizado pela TUBI (Televisão 
Universitária da Beira Interior) a propósito do Encontro: 

http://www.tubi.ubi.pt/v781/ 

Encontro Bienal das Divisões Técnicas da SPM 

 

II Encontro do Dia Mundial de Sensibilização para a Corrosão  

II Encontro do Dia Mundial de Sensibilização para a Corrosão 

 

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 

 

 

http://www.tubi.ubi.pt/v781/
mailto:geral@spmateriais.pt
http://www.spmateriais.pt/portal/index.php/contacts
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Criada em 1989, a revista Ciência & Tecnologia dos 
Materiais (C&TMat) é a face mais visível da SPM e 
pretende espelhar a atividade científica nacional no 
domínio dos Materiais. 

A partir de 2014 a C&TMat tornou-se parceira da 
Elsevier (Barcelona), com uma periodicidade de dois 
volumes por ano.  

Os artigos passam a estar disponíveis na plataforma 
ScienceDirect e a estar indexados na reconhecida base 
de dados do Chemical Abstracts.  

Com a inclusão da Revista no SCI da Thomson Reuters a 
Revista terá também a consequente atribuição de um 
fator de impacto. 

 
 

 

 

 

Os ENEM – Encontro Nacional de Estudantes de 
Materiais, resultam de uma colaboração entre o 
Colégio de Engenharia de Materiais da Ordem dos 
Engenheiros e a Sociedade Portuguesa de Materiais e 
promovem o contacto entre estudantes de materiais das 
diferentes universidades do país. O primeiro ENEM teve 
lugar em 2006, na Universidade de Aveiro. 

O 4º ENEM decorreu este ano, no campus da Caparica 
da FCT/UNL, nos dias 6 e 7 de março, e contou com 
mais de 200 participantes. O evento iniciou-se logo na 
4ª feira, 5 de março, com um jantar oferecido aos 
alunos deslocados de outras Universidades. 

O programa foi muito rico e variado e contou com as 
intervenções de mais de 20 investigadores e 
especialistas da ciência e tecnologia dos Materiais que 
falaram sobre o que se faz atualmente nesta área e 
sobre o futuro e empregabilidade.  

 

 

 

 

 

 

 

Aceda ao último 
volume (V.25, N.02. 
julho - dezembro 
2013) e aos 
anteriores através do 
link: 

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

 

 
 

 
Houve lugar também para testemunhos individuais sobre 
percursos académicos e profissionais de ex-alunos e 
individualidades desta área. 

No segundo dia decorreu uma mostra de empresas e 
Centros de Investigação em que estiveram presentes, 
entre outros: OGMA, Galp, BEE Very Creative, Amorim, 
Embraer, Godinho Luz, iNOVA Future, UNL SIAM 
Student Chapter, Ynvisible, SPI - Sociedade Portuguesa 
de Inovação, Ordem dos Engenheiros e SPM - 
Sociedade Portuguesa de Materiais.  

Realizaram-se também visitas aos “Laboratórios 
Abertos” - CENIMAT, CEMOP e DCM. 

 

O 5º ENEM está a ser planeado para 2016, na 

Universidade da Beira Interior. 

Revista da SPM é agora publicada pela Elsevier 

 

II Encontro do Dia Mundial de Sensibilização para a Corrosão  

II Encontro do Dia Mundial de Sensibilização para a Corrosão 

IV ENEM - Encontro Nacional de Estudantes de Materiais 

 

II Encontro do Dia Mundial de Sensibilização para a Corrosão  

II Encontro do Dia Mundial de Sensibilização para a Corrosão 

http://www.spmateriais.pt/portal/index.php/publicacoes/revista
http://www.spmateriais.pt/portal/index.php/publicacoes/revista
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Dia Mundial dos Materiais 2014 
 

O próximo Dia Mundial dos Materiais comemora-se no 
dia 5 de Novembro num evento organizado pela SPM, 
pela Ordem dos Engenheiros e pelo Departamento de 
Engenharia de Materiais e Cerâmica, da Universidade 
de Aveiro. 

O Dia Mundial dos Materiais começou a ser 
comemorado anualmente a partir de 2003, numa 
colaboração entre a SPM, a FEMS - The Federation of 
the European Materials Societies e o Colégio de 
Engenharia de Materiais, da Ordem dos Engenheiros. 

Nesse âmbito, são organizados concursos visando 
distinguir os melhores trabalhos nas diferentes vertentes 
da Ciência e Tecnologia dos Materiais, apresentados 
por estudantes finalistas do 2.º ciclo de cursos das áreas 
de Ciências e Engenharia, incluindo os Institutos 
Politécnicos. 

Os prémios serão entregues aos melhores trabalhos 
sobre Materiais de estudantes finalistas do 2º ciclo de 
2012 / 2013 e 2013 / 2014 de cursos de Ciências e 
Engenharia. 

Prazo de entrega dos trabalhos pelos Departamentos é 
14 de Outubro de 2014. 

Aceda aos Regulamentos e Ficha de Inscrição no site da 
SPM: http://www.spmateriais.pt 

 

 

 

 

1º Workshop Internacional sobre os novos 
usos da cortiça na Arquitetura 

Cork: New Uses in Architecture - Natural Cork 

Local: Faculdade de Arquitetura da Universidade de 
Lisboa 

Data: 1ª fase - de 1 a 16 de julho e a 2ª fase - de 18 
de julho a 2 de agosto de 2014 

Organização: Faculdade de Arquitetura da 
Universidade de Lisboa e pela Dalhousie University. 

 

 

 

 

Datas importantes: 17 de julho – exposição e escolha 
de protótipo 

Descrição: O Vice-presidente da SPM, Luís Gil, é um 
dos formadores deste Workshop. Conheça a cadeia de 
processamento de cortiça industrial e os produtos 
compósitos de cortiça. Chegar a um entendimento das 
necessidades e negócios da indústria da cortiça reais. 
Realizar experiências envolvendo a indústria, 
superando potencialidades de seus materiais para 
futuras aplicações na construção de envelope.  

O Workshop confere 6 ECTS (84 horas por fase) e 
custa 150 euros 1 fase ou 250 euros duas fases.  

Os Workshop vão realizar-se anualmente (em julho) 
propondo desafios diferentes a cada ano. 

Tópicos principais: Ano 1 - Cortiça Natural-
Tradição;  Ano 2 - Materiais Compósitos-Indústria; Ano 
3 - Novos Materiais-Tecnologias do Futuro. 

Link do evento: http://corkworkshop.fa.ulisboa.pt/ 

 

 

 

 

Hybrid Materials 2015  

IV Conferência Internacional de 
Multifuncionais, Híbridos e Nanomateriais 

Local: Sitges (perto de Barcelona), Espanha 

Data: 9 a 13 março de 2015 

Organização: Elsevier 

Datas importantes: Envio de resumos - 15 de setembro 
2014 

Descrição: O objetivo principal desta conferência 
interdisciplinar é reunir, a um nível verdadeiramente 
internacional, todas as pessoas com interesses comuns 
em materiais híbridos. São esperados mais de 900 
participantes de mais de 50 países. 

Tópicos principais: Biohíbridos e biomateriais; 
nanomateriais funcionais híbridos, nanocompósitos e suas 
aplicações; materiais porosos funcionais.  

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

Próximos Eventos 

http://www.spmateriais.pt/
http://corkworkshop.fa.ulisboa.pt/
http://www.hybridmaterialsconference.com/index.html
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Intelligent Materials 2015 
 

2º Simpósio Europeu sobre Materiais Inteligentes 

Local: Kiel, Germany 

Data: 10 a 12 de junho de 2015 

Organização: Deutsche Gesellschaft für Materialkunde 
e.V. (DGM) 

Datas importantes: Prazo para a apresentação de 
resumos - 8 de dezembro de 2014 

Descrição: Um fórum para entrar em contato com os 
principais investigadores internacionais e estimular 
colaborações para o desenvolvimento de novos sistemas 
de materiais inteligentes. 

Tópicos principais: Novos materiais inteligentes; 
caracterização microestrutural de materiais inteligentes 
e correlação com as suas propriedades funcionais; 
teoria e modelação de materiais inteligentes em 
diferentes escalas; aplicações de materiais inteligentes. 

Link do evento: http://www.dgm.de/dgm/intelligent-
materials/index.php?lg=en 

 
 

M2D'2015 
P. Delgada/Portugal 
M2D’2014 

6 ª Conferência Internacional sobre Mecânica e 
Materiais em Design 

Local: Ponta Delgada, Açores, Portugal 

Data: 26 a 30 de julho de 2015 

 

 

Organização: Universidade do Porto (FEUP), 
Universidade de Toronto (MADL), Universidade dos 
Açores (DCTD) 

Datas importantes: Submissão de resumos – 15 de 
dezembro de 2014; Submissão de artigos completos – 
15 de março de 2015. 

Descrição: M2D'2015 é o sexto encontro internacional 
de cientistas e engenheiros interessados nas áreas de 
mecânica, engenharia de projeto, materiais avançados, 
captação de energia, engenharia de fiabilidade, 
qualidade e segurança. 

Tópicos principais: Ferramentas Analíticas e Numéricas; 
Testes e Diagnósticos; Engenharia de Superfícies e 
Interfaces; Aplicações de Engenharia Civil; Sensores e 
Instrumentação; Tribologia, Engrenagens e Transmissões; 
Design e Prototipagem Mecânica; Modos da 
Falha; Materiais Compósitos e Avançados; 
Nanotecnologias e Nanomateriais; Aplicações 
biomecânicas; Sistemas de Energia e Termo Fluídica; 
Impacto e Resistência ao Choque; Estudos de Caso. 

Link do evento: 

http://paginas.fe.up.pt/clme/m2d2015/index.htm 

 

 

Materiais’ 2015 

 

Está em preparação mais um Congresso da SPM, o 
Materiais’ 2015, que se realiza no próximo ano, de 21 
a 27 de junho, na Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto. 

Fazem parte da Comissão Organizadora: 

Luís Filipe Malheiros (FEUP) 

António Fernando Silva (FCUP) 

António Paulo Monteiro Baptista (FEUP) 

António Torres Marques (FEUP) 

Carlos Sá (CEMUP) 

Fernando Jorge Lino Alves (FEUP) 

Filomena Viana (FEUP) 

João Lopes dos Santos (FCUP) 

Laura Ribeiro (FEUP) 

Manuel Vieira (FEUP)   

Site do evento: http://www.fe.up.pt/materiais2015  

 

 

http://www.dgm.de/dgm/intelligent-materials/index.php?lg=en
http://www.dgm.de/dgm/intelligent-materials/index.php?lg=en
http://paginas.fe.up.pt/clme/m2d2015/index.htm
http://materiais2015/
http://materiais2015/
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2014 - Ano Internacional da Cristalografia 
 
A Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou 
2014 o Ano Internacional da Cristalografia (AICr). 

Entre Abril e 
Dezembro, o AICr é 
comemorado na 
Faculdade de Ciências 
e Tecnologia da 
Universidade Nova de 
Lisboa, Campus da 
Caparica, com uma 

série de conferências.  

A FCT/UNL convida os colegas de todo o mundo a 
darem palestras, visitarem e interagirem com a 
equipa e alunos. Esta é uma iniciativa altamente 
interdisciplinar, que envolve investigadores das 
áreas de bioquímica, ciências de materiais e 
matemática. As conferências serão realizadas na 
Biblioteca da FCT.  

Consulte o site e o programa das conferências: 
http://xtal.dq.fct.unl.pt/iycr2014/Welcome.html 

 

 

Prémios Europeus de Promoção Empresarial 

REDECOR com menção Honrosa 
 

O projeto REDECOR - Rede 
Temática do Sobreiro e da 
Cortiça, foi um dos distinguidos 
nos Prémios Europeus de 
Promoção Empresarial 2014, na 
categoria de "Desenvolvimento 
do Ambiente Empresarial", tendo 
recebido uma Menção Honrosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A REDECOR é uma parceria de onze instituições 
coordenadas pelo Centro Tecnológico da Cortiça 
(CTCOR) e o Vice-presidente da SPM, Luís Gil, é o 
Gestor e principal responsável. Este projeto teve como 
origem a RTC – Rede Temática da Cortiça criada, em 
2004, no âmbito da Divisão Técnica de Materiais de 
Origem Florestal da SPM. 

A iniciativa Prémios Europeus de Promoção Empresarial 
foi lançada pela Comissão Europeia para distinguir as 
melhores práticas na promoção do empreendedorismo 
na Europa e o IAPMEI é o coordenador nacional. Os 
prémios foram anunciados no dia 25 de junho, no Salão 
Nobre do IAPMEI, em Lisboa. 

Conheça melhor a REDECOR em: 
https://www.facebook.com/pages/Redecor-Rede-
Temática-do-Sobreiro-e-da-Cortiça 

Mais informação: http://www.iapmei.pt/iapmei-not-
02.php?noticia_id=1179 

 
 

De sacos plásticos a materiais de alta 
tecnologia 

Investigadores da Universidade de Adelaide, Austrália, 
desenvolveram um processo para transformar os 
vulgares sacos plásticos das compras, não-
biodegradáveis, num nanomaterial de alta tecnologia.  

A nanotecnologia inovadora usa sacos plásticos para 
fazer 'membranas de nanotubos de carbono', materiais 
altamente sofisticados, com uma variedade de 
potenciais aplicações avançadas, incluindo filtragem, 
deteção, armazenamento de energia e uma série de 
inovações biomédicas.  

Fonte: 
http://www.adelaide.edu.au/news/news65022.html 

 

 

 

 

 

 

Os Materiais em Notícia 

 

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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