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No biénio 2013-2015 a SPM fez um investimento 
considerável para aumentar a sua capacidade de 
comunicação, de visibilidade e de intervenção. Foi 
criada uma nova página Web da SPM, lançou-se uma 
Newsletter trimestral e apostou-se na presença nas 
redes sociais (Facebook, Linkedin, Twitter, canal 
Youtube, Google+ e até uma galeria em ambiente 3D). 
Foi criado o Prémio SPM de Carreira & Reconhecimento 
(1º edição 2015). Foi realizado um vídeo institucional, 
um inquérito aos sócios com o intuito de saber o que 
pensam os sócios da SPM e que SPM querem os sócios e 
ainda um estudo sobre o “Impacto Social e Económico 
dos Materiais em Portugal”. 

 

Vêm aí novas eleições para os Corpos Sociais da SPM 
para o biénio 2015-2017. Preparam-se novos desafios.  

 

O Conselho Diretivo, apoiando-se no programa do 
mandato anterior e suportado pelas recomendações 
dos sócios que responderam ao inquérito e pelo estudo 
efectuado sobre o Impacto Social e Económico dos 
Materiais em Portugal, propõe novos objetivos para 
impulsionar o reconhecimento da importância da SPM 
na sociedade. 

 

Missão da SPM 

 Promoção da articulação I&DT/indústria. 

 Promoção dos Cursos de Engenharia de Materiais 
junto das empresas e disseminação de informação 
relevante sobre materiais. 

 Continuação da promoção da importância social 
dos Materiais junto dos responsáveis 
governamentais e a consolidação da importância 
dos Materiais como área de formação. 

 Aumento da cooperação com associações 
congéneres estrangeiras e outras entidades 
relacionadas com a missão da SPM. 

 

Divisões Técnicas 

Um membro do novo Conselho Diretivo ficará 
responsável pelo acompanhamento das Divisões, para 
preparação e execução dos seus planos de atividade. 
Será pedida a todas as Divisões Técnicas a realização 
de ações de formação, no mínimo de uma por ano. O 
próximo Encontro Bienal das Divisões Técnicas terá lugar 
em 2016.   

NEWSLETTER N. 3 – JANEIRO/MARÇO 2015 

Editorial  
Por uma SPM moderna, dinâmica, inovadora e motor da mudança…  

 

 
 
 
 

 

>> 
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Está considerada a extinção de algumas das divisões 
(como previsto estatutariamente) e a criação de novas 
divisões, nomeadamente, a Divisão de Materiais para a 
Construção, Arquitetura e Design e a Divisão de 
Nanociências e Nanotecnologias.  

Congresso MATERIAIS e outros eventos  

O MATERIAIS’2017 está previsto para a Universidade 
de Aveiro, na semana anterior à semana da Páscoa. 
Vão ser dirigidos convites a Sociedades estrangeiras, 
nomeadamente a FEMS, a Sociedade Espanhola 
SOCIEMAT e a Sociedade Brasileira SBPMAT.  

As comunicações seleccionadas serão publicadas on-
line, na revista da SPM editada pela Elsevier, à 
semelhança do MATERIAIS’2015.  O Dia Mundial dos 
Materiais continuará a ser comemorado em Novembro, 
em colaboração com o Colégio de Engenharia de 
Materiais da Ordem dos Engenheiros. 

Revista Ciência & Tecnologia dos Materiais 

A revista da SPM continuará a ser editada pela 
Elsevier, com dois números temáticos por ano em papel. 
Vai ser considerada a possibilidade de edição pela 
Elsevier de mais um ou dois números anuais, apenas on-
line. Os artigos mais recentes estão disponíveis no 
Science Direct e os mais antigos, como indicado no site 
da SPM, serão enviados a pedido. 

 

 

 

 

Colaboração Nacional e Internacional 

Continuará a colaboração (já de longa data) com o 
Colégio de Engenharia de Materiais da Ordem dos 
Engenheiros. Serão estreitadas as relações com a 
Sociedade Portuguesa de Química e a SPMicros – 
Sociedade Portuguesa de Microscopia Electrónica e 
Biologia Celular. Continuará a colaboração 
internacional com a FEMS – Federation of the European 
Materials Societies, e a EFC – European Federation of 
Corrosion.  Além da Sociedade Espanhola SOCIEMAT, 
vai ser iniciada colaboração com a Sociedade 
Brasileira SBPMAT, numa tentativa da criação de uma 
comunidade de língua portuguesa de instituições 
relacionadas com a utilização e o estudo de Materiais. 
Será também tentada a aproximação à Sociedade 
Americana de Materiais – ASM. 

Prémio SPM de Carreira & Reconhecimento 

Este prémio, instituído este ano com o intuito de 
reconhecer, encorajar e promover a excelência nas 
actividades de desenvolvimento e investigação em 
Materiais em Portugal, será atribuído bienalmente nos 
anos de realização do congresso da SPM, MATERIAIS’.  

Bolsa de Investigação 

A partir de 2015, a SPM pretende também financiar 
uma bolsa de investigação na área dos Materiais e, 
consequentemente, finalizar o processo HRS4R 
(atribuição do logótipo de Excelência à SPM). 
 

 

 

>> 

Novos suportes para divulgação da SPM em eventos 
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Com 33 anos de história, o Grupo Durit é uma 
referência nacional e internacional no desenvolvimento 
e produção de ferramentas e peças em metal duro. Tem 
sede em Albergaria-A-Velha e possui instalações no 
Brasil, Espanha e Alemanha. Atualmente a DURIT ocupa 
uma área construída de 20.590 m2, emprega 350 
colaboradores e fatura acima dos 17 milhões de euros. 

 

Como carateriza a indústria da área dos Materiais em 
Portugal? 

Apesar da desindustrialização nas últimas décadas, 
sente-se que o país despertou para a necessidade de 
um setor industrial mais forte, modernizado, animado 
por uma nova dinâmica de qualidade, inovação e 
criação de valor em áreas de ponta dos materiais 
avançados como materiais compósitos, biomateriais, 
materiais para a eletrónica e ótica, bem como nas 
áreas tradicionais da metalurgia, metalomecânica, 
cerâmica, moldes e injeção em que o país tem tradição 
e é especializado e que têm assegurado um grande e 
crescente volume de exportações. 

Como vê as relações entre as universidades e as 
empresas na área dos Materiais? 

Neste contexto é indubitável que as empresas 
necessitem de facto das universidades, como centro de 
competência, como apoio à inovação, como foco de 
tecnologias disruptivas e como entidade geradora de 
massa crítica. É importante também que as 
universidades entendam esta dinâmica, se atualizem, 
tanto nos seus programas de investigação como de 
ensino, e se ajustem à nova realidade do país e à 
necessidade de uma forma de excelência. A meu ver, é 
vital aproximar as entidades, no sentido da 
especialização e do intercâmbio: encontrar 
interlocutores nas empresas para o meio académico e 
encontrar académicos e investigadores com capacidade 
de entendimento com o meio empresarial. Uma ideia 
interessante é a criação de centros de competência 
mistos (universidade-empresas), com trabalhos de 
desenvolvimento, investigação e até mesmo formação 
de quadros envolvendo 
núcleos de empresas de 
variados subsectores, 
universidades e institutos 
de interface. 

Qual a estratégia da 
DURIT para integração de 
competências de I&D nas 
suas operações? 

O conhecimento, o 
desenvolvimento e a 
inovação estão presentes 
na história da Durit desde 
o seu nascimento, 
particularmente fruto da 
tecnologia associada à 
produção de metal duro, e 
à vocação exportadora da 
empresa para mercados 
exigentes e utilizadores de 
materiais e tecnologias  

Manuel Valente 
Empresário, presidente do Grupo Durit 

 
É vital aproximar indústria e universidade no sentido da 
especialização e do intercâmbio 

 
 

À conversa com… 

 

Manuel Avenilde Rodrigues 
Valente nasceu em Avanca, 
distrito de Aveiro, a 14 de 
Novembro de 1940. Casado, 
com quatro filhos e nove netos, 
cumpriu o serviço militar na 
Reserva Naval com comissão de 
serviço no Comando Naval de 
Angola (65-67).  

Licenciou-se em Engenharia 
Química e iniciou a sua 
atividade profissional, em 
1970, na empresa Minas e 
Metalurgia. Termina a atividade 
em Junho de 1981 para 
desenvolver o Projeto DURIT. 

É atualmente Membro 
Conselheiro de Ordem dos 
Engenheiros, inscrito no Colégio 
de Materiais. 

>> 

Eng. Manuel Valente, presidente do Grupo Durit 
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inovadoras.  Atualmente a estratégia da empresa, no 
domínio da integração do I&D, passa sobretudo pela 
existência, na estrutura, do departamento 
DuritInovação, em vias de certificação pela NP 4457, e 
já antecedido pela criação de um núcleo de IDT. As 
atividades de I&D são maioritariamente geridas e 
desenvolvidas por este departamento, composto por 
recursos humanos licenciados e doutorados em 
engenharia de materiais, um dos quais já em 
ambiente empresarial, portanto 
especializados internamente. Os projetos 
conduzidos por este departamento são 
orientados, sobretudo numa lógica de valor: 
resposta, apoio e desenvolvimento dos 
processos de fabrico e meio organizacional; 
portefólio de novos produtos e exploração 
de conhecimento e competência no domínio 
do comportamento dos materiais, 
particularmente daqueles fornecidos pela 
empresa.  O ponto comum é, portanto, a 
transformação em mais-valias e bens 
transacionáveis, os frutos de atividades de 
investigação, apesar da investigação 
aplicada e tecnologias disruptivas merecerem 
grande interesse, sobretudo em projetos de 
I&D colaborativos.  Associada a esta política, 
a empresa procura apoios, recursos técnicos e know-
how nas várias universidades e institutos, nacionais e 
europeus, através da existência de protocolos, 
parcerias e colaborações numa lógica de inovação em 
rede e partilha de experiências. 

Tem conhecimento da atividade da SPM?  

Penso que a SPM desenvolve um trabalho meritório de 
interface, promoção e valorização do conhecimento 
gerado no país na área dos materiais com o meio 
técnico-científico da área e com a sociedade em geral. 
Reconhecemos o evento anual do Dia dos Materiais com 
palestras e divulgação dos melhores trabalhos 
académicos realizados nesse ano, mas também a 
Conferência da Sociedade Portuguesa de Materiais, 
que se realiza este ano no Porto. Estes são eventos onde 
a DURIT e outras empresas do grupo marcam sempre 
presença. É importante ainda a existência da revista 
técnica Ciência e Tecnologia dos Materiais, com o intuito 
de disseminação do conhecimento e das novas vertentes 
de I& D. 

Qual, na sua opinião, poderá ser o papel da SPM 
junto da comunidade dos Materiais, mas também da 
sociedade? 

Julgo que a SPM deve manter um papel ativo junto da 
sociedade no sentido de valorizar a I&D que se pratica 
no país, mas também evidenciar o papel dos materiais 
no dia-a-dia do cidadão comum, a importância que têm  

 

no nosso modo de vida e bem estar e o potencial que 
existe no país neste domínio. Por outro lado, deve 
exercer um papel mais ativo e interventivo no terreno 
de aproximação daqueles que se dedicam à área da 
I&D nos materiais, em termos de valorização da 
inovação em rede e divulgação do trabalho que se faz 
entre portas.  

Por fim, e independentemente dos cursos académicos, 
poderia ser realizado um trabalho mais próximo da 
comunidade estudantil jovem, de modo a auxiliar a 
orientação profissional.  Se queremos, de facto, um 
tecido empresarial forte e inovador e uma rede de 
investigadores de topo na área dos materiais, devemos 
ser capazes de atrair, formar e qualificar recursos cada 
vez mais empenhados e motivados para a área dos 
materiais.   

Quais são as perspetivas para o futuro da DURIT? 

O futuro da DURIT está assegurado se se mantiverem as 
linhas mestras da visão do projeto DURIT: investimento 
contínuo; conhecimento, estudo e inovação; estratégia 
comercial acertada e voltada para a exportação em 
particular para os mercados mais exigentes; prioridade 
à satisfação dos clientes e manutenção da boa imagem 
da marca; formação contínua; colaborar com instituições 
de I&DT. 

Pontos altos da Durit nos seus 33 anos de história. 

Manuel Valente destaca as principais etapas da história 
da empresa:  

 Julho de 1981 – Início da preparação do Projeto 
DURIT. Elaboração do plano de negócios, do 
projeto industrial, do estudo económico e 
financeiro, da negociação com as instituições 
financeiras e contatos com as entidades oficiais. 

 
>> 

>> 
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 8 de Outubro de1981 – Constitui-se a sociedade 
DURIT no Notário. 

 14 de Novembro de 1981 – Início da preparação 
do terreno para arranque da construção do 1º 
edifício. 

 Durante o ano de 1982 procedeu-se à construção 
do edifício, aquisição de equipamentos, 
recrutamento e formação de pessoal. 

 14 de Novembro de 1982 – Ligação da EDP e 
inicio do ensaio e arranque dos equipamentos. 

 Janeiro de 1983 – Arranque oficial da atividade 
da DURIT. 

 O primeiro ano de atividade encerrou com 67 
colaboradores.  
 
 

 

 
 
Simultâneamente com o arranque da DURIT 
arrancou também, na Alemanha, a DURIT 
Hartmetall em parceria com o nosso sócio alemão, 
conhecedor do mercado. 

 Em 1990 constitui-se a DURIT Brasil. 

 Entre 1985 e 1995 juntaram-se outros projetos 
relacionados com a indústria e comércio de 
materiais, a saber: DUROMIN – Ferramentas e 
equipamentos para a indústria mineira e obras 
públicas; MOLDIT – Moldes de injeção e 
compressão e produção de injeção de plástico; 
HELITENE – Tubos em plástico para rega e 
indústria; VITRICER - Produtos para a indústria 
cerâmica; TEandM – Revestimentos por projeção 
PVD e CVD; em 2005: DURITCAST – Fundição e 
MOLDIT BRASIL; em 2008: DURITSTEEL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

 

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 

 

 

 

 

Grupo DURIT - http://www.durit.com/pt/ 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

>> 

mailto:geral@spmateriais.pt
mailto:geral@spmateriais.pt
http://www.spmateriais.pt/portal/index.php/contacts
http://www.durit.com/pt/
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Dia Mundial dos Materiais 2014 
 

 

Dia Mundial dos Materiais 2014 

 

A comemoração do Dia Mundial dos Materiais 2014 
/ XIV Encontro Nacional do Colégio de Engenharia de 
Materiais, decorreu no Departamento de Engenharia de 
Materiais e Cerâmica (DEMaC), da Universidade de 
Aveiro, no dia 5 de novembro, e juntou mais de 50 
pessoas, entre estudantes, professores e representantes 
de empresas locais. 

O evento, que contou com a presença de Manuel 
António Assunção, Reitor da UA, foi organizado pela 
Sociedade Portuguesa de Materiais (SPM), pela Ordem 
dos Engenheiros (OE) e pelo Departamento de 
Engenharia de Materiais e Cerâmica (DEMaC). A 
comissão organizadora do encontro foi presidida por 
Mário Ferreira, diretor do DEMaC, e constituída por 
Paula Vilarinho, presidente da SPM e docente no 
DEMaC, Gustavo de Carvalho, coordenador do Colégio 
Regional Centro de Engenharia de Materiais da Ordem 
dos Engenheiros, Jorge Frade e Maria Helena 
Fernandes, professores do DEMaC. 

Paula Vilarinho destacou a importância para a SPM da 
comemoração do Dia Mundial dos Materiais como um 
“momento em que se concretizam os objetivos desta 
direção: Dinamizar, Divulgar, Dignificar e Desenvolver a 
área de Ciência e Tecnologia de Materiais em 
Portugal”. 

Na Sessão dedicada aos Resultados da IDT em 
Portugal, Maria Hermínia Andrade, Investigadora 
(pertenceu ao INETI/LNEG e à Direção Geral de 
Investigação e Inovação da UE), apresentou o trabalho 
desenvolvido na Comissão Europeia que conduziu à 
publicação do Relatório sobre o estado de Investigação 
e Inovação nos 29 países da UE.  

A necessidade de desenvolver esforços conjugados 
para operar mudanças estruturais, sobretudo no que diz 
respeito à renovação do ensino superior e das 
empresas que conduza a um maior investimento na 
inovação foi uma das conclusões da apresentação e do 
debate que se seguiu com a participação de António 
Sousa Correia, presidente do Colégio de Engenharia de 
Materiais da OE, e de João Rocha, diretor do Centro 
de Investigação em Materiais Cerâmicos e Compósitos 
(CICECO). 

 

 

 

 

 

 

 

O programa do Dia Mundial dos Materiais 2014 incluiu 
ainda as conferências de Filipe Sousa Dias, Examinador 
de Patentes - Departamento de Patentes e Modelos de 
Utilidade do Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial (INPI), sobre “A importância da PI e patentes 
na área dos materiais” e de António Sousa Correia, 
presidente do Colégio de Engenharia de Materiais da 
OE, sobre a Plataforma de Materiais – Rede de 
Transferência de Conhecimento e Inovação em 
Materiais, criada no início deste ano. 

A mesa da sessão de debate dedicada à interação 
entre as universidades e a indústria foi presidida por 
Mário Ferreira, e estiveram também presentes Luís Gil, 
vice-presidente da SPM, António Sousa Correia, Luís 
Caetano, vice-presidente da CCDRCentro, e Filipe 
Sousa Dias. 

As empresas presentes lembraram que deve existir uma 
estratégia de alinhamento entre o que a universidade 
produz e aquilo que o mercado pede. Luís Caetano 
referiu a necessidade de uma “industrialização do 
conhecimento”, realçando que são as empresas que 
geram inovação, mas que é a universidade que 
desenvolve “o ADN e as competências para responder 
às questões de I&D”. 

O Dia Mundial dos Materiais começou a ser 
comemorado anualmente, a partir de 2003, na 
primeira 4ª feira de novembro 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. Portugal é o 
único país onde ainda se comemora o Dia Mundial dos 
Materiais, sendo um exemplo reconhecido pela FEMS. 

À semelhança dos anos anteriores, o evento teve o seu 
momento alto com a entrega dos prémios SPM e OE, no 
valor de 500 euros, aos vencedores do concurso que 
distinguiu 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. 

Veja o vídeo da Universidade de Aveiro sobre este 
evento: http://goo.gl/KDtZaf 

 

 

Atividades da SPM 
 

>> 

http://goo.gl/KDtZaf
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PRÉMIO SPM  

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

Título: Funcionalização de 
cerâmicos técnicos direcionada 
para aplicações em joalharia.  

 

 

1ª MENÇÃO HONROSA SPM 

Autor: Ana Carolina Cardoso 
Marques, FCT/UNL 

Título: Desenvolvimento de um 
sensor colorimétrico em papel 
para a deteção de bactérias 
eletroquimicamente ativas.  

 

 

2ª MENÇÃO HONROSA 
SPM 

Autor: Cátia Sofia Claro 
Gomes Veneza, FCTUC, 
Dept. Engª Mecânica 

Título: Modificação de 
superfícies para a cultura 
de células neuronais.  

 

 

 

 

Vídeo institucional 
da SPM 

Realizado por Joana 
Paraíba e Renata Farinha, 
alunas do curso de Multimédia e Audiovisual da Escola 
Superior de Comunicação Social (ESCS), em Lisboa, está 
já disponível no canal Youtube da SPM o vídeo 
institucional da SPM. 
 
Aceda ao vídeo em: 
https://www.youtube.com/watch?v=b_ZtS_U0ZzY 

 

 

 

PRÉMIO ORDEM DOS 
ENGENHEIROS 

Autor: Joel Bento Puga, U. 
Aveiro, DEMaC 

Título: Compósitos de WC 
- (Cu, Fe, Ni, Cr) obtidos 
por mecano-síntese.  

 

 

1ª MENÇÃO HONROSA 
ORDEM DOS 
ENGENHEIROS 

Autor: Ângelo Kanitar 
Castro, FEUP, DEMM 

Título: Desenvolvimento de 
uma rotina de medição do 
tamanho de grão do WC 
em Metal Duro recorrendo 
à Difração de Eletrões 
Retrodifundidos.  

2ª MENÇÃO HONROSA 
ORDEM DOS 
ENGENHEIROS 

Autor: Lídia Sofia do Carmo 
Ricardo, FCT/UNL 

Título: Transístores de efeito 
de campo de silício 
cristalino obtidos pelo 
método de pré-deposição 
de dopante a baixa 
temperatura. 

 

Assembleia Geral da SPM  

A próxima Assembleia Geral da SPM realiza-se a 23 
de Abril, pelas 12h00, nas instalações do Laboratório 
Nacional de Energia e Geologia (LNEG), Campus do 
Lumiar, em Lisboa.  

Nesta Assembleia Geral será apresentado e discutido 
o Relatório e Contas de 2014 e serão eleitos os Corpos 
Sociais da SPM para o biénio 2015-2017.  

A única candidata que se apresentou às eleições foi a 
Lista A que integra membros da atual Direção. 

As teses premiadas no Dia Mundial dos Materiais 2014: 

>> 

https://www.youtube.com/watch?v=b_ZtS_U0ZzY
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Inquérito aos Sócios  

A SPM realizou um inquérito aos sócios com o intuito de 
recolher opiniões sobre a SPM e ideias e contributos 
para o desenvolvimento de uma Sociedade moderna, 
dinâmica, inovadora e motor da mudança. 

O instrumento, de recolha anónima, foi disponibilizado 
online ente 19 de outubro e 30 de novembro de 2014 
e o tratamento dos dados foi realizado por analista 
externa por forma a aumentar o grau de 
imparcialidade na análise das questões abertas. 

Foram obtidas 53 respostas que representam 22% do 
universo de sócios (241). Os resultados serão 
divulgados na próxima Assembleia Geral da SPM que 
terá lugar no dia 23 de abril de 2015. 

 

 

Vice-presidente da SPM é Membro 
Conselheiro da OE 

O Vice-presidente da SPM e investigador Principal 
Habilitado do LNEG, Luís Gil, foi homenageado com a 
entrega da insígnia referente à atribuição do Nível de 
Qualificação Profissional de Membro Conselheiro, nível 
máximo atribuído pela Ordem dos Engenheiros, numa 
cerimónia que se realizou no dia 22 de novembro, nas 

Caldas da Rainha, 
numa Sessão 
Solene no âmbito 

das 
comemorações do 
Dia Nacional do 
Engenheiro 2014. 

Esta outorga foi 
efetuada em 

reconhecimento 
pelo elevado mérito demonstrado no exercício da 
profissão, em trabalhos de engenharia de grande 
dimensão ou complexidade, na área técnica, científica 
ou de gestão, alcançando posições do mais elevado 
relevo. 

Veja também o vídeo: http://youtu.be/w2JZe9xnOLs 

 

 

Homenagem à Profª Maria Ondina 

Figueiredo 

Enquadrado no Ano da Cristalografia, o Laboratório 
Nacional de Energia e Geologia homenageou a 
Professora Maria Ondina Figueiredo numa cerimónia 

que teve lugar no dia 17 de Dezembro, no Auditório 
Carlos Ribeiro, Campus de Alfragide. 

A Profª Maria Ondina Figueiredo proferiu uma palestra 
sobre “Matéria, Minerais, Materiais: Reflexões sobre 
contributos destas “3M” áreas científicas para uma 
abordagem eficaz à exploração sustentável de recursos 
naturais". 

Maria Ondina Figueiredo licenciou-se em Engenharia 
Química-Industrial 
em 1961 no Instituto 
Superior Técnico 
(IST), doutorou-se em 
1980 e fez a 
agregação em 1991 
em Geologia 
Aplicada (IST). 

A sua carreira 
profissional iniciou-se 
no Laboratório 
Nacional de 
Engenharia Civil, 
ingressando mais 
tarde no Instituto de 
Investigação Científica Tropical onde desempenhou o 
cargo de Directora do Centro de Cristalografia e 
Mineralogia. 

Lecionou no IST, na Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa, na Universidade de Évora e na 
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade 
Nova de Lisboa sendo um dos fundadores do 
Departamento de Ciência dos Materiais e do Centro de 
Investigação de Materiais, nas áreas da Cristalografia, 
da Cristaloquímica e Técnicas Laboratoriais Avançadas, 
como Professora Convidada. 

Em 2006 transferiu-se para o INETI/LNEG onde 
trabalhou até à Jubilação em 2008 e onde se encontra 
como Colaboradora residente. 

Tendo como principal área de trabalho científico o 
campo da cristalografia e da cristaloquímica, 
especializou-se em espectrometria de fluorescência de 
raios-X, análise estrutural por difração de raios-X e 
espectroscopia de absorção de raios-X usando a 
radiação de sincrotrão, tendo, feito parte da Comissão 
para a integração de Portugal no ESRF (European 
Synchrotron Radiation Facility). É autora e co-autora de 
mais de 200 publicações em revistas científicas 
nacionais e internacionais, com revisão, além de 
inúmeras comunicações em conferências em vários 
pontos do globo, tendo-lhe sido atribuído conjuntamente 
com o Doutor José Lima-de-Faria o Prémio Gulbenkian 
de Ciência em 1976 (primeira edição deste prémio). 

Crédito da foto: Prof. João Costa.  

Fonte: http://goo.gl/lxqaR2 

http://youtu.be/w2JZe9xnOLs
http://goo.gl/lxqaR2
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Prémio SPM de Carreira & 

Reconhecimento 

 

A SPM institui, a partir de 2015, o Prémio SPM de 
Carreira & Reconhecimento, com o objetivo de 
reconhecer, encorajar e promover a excelência nas 
atividades de desenvolvimento e investigação em 
Materiais em Portugal.  

Este prémio será atribuído bienalmente nos anos de 
realização do congresso da SPM, MATERIAIS’. Os 
candidatos ao Prémio SPM de Carreira & 
Reconhecimento deverão ser nomeados por sócios da 
SPM. Assim, convidamos todos os sócios da SPM a 
apresentar nomes, de acordo com os procedimentos 
abaixo indicados. 

 

Procedimentos de nomeação 

 

1. Submissão 

O pacote de informação deve ser enviado 
eletronicamente em formato PDF para: Secretariado da 
Sociedade Portuguesa de Materiais 
manuela.oliveira2@gmail.com 

Data limite para submissão: até ao dia 31 de Janeiro 
do ano do congresso SPM Materiais, com excepção do 
ano de arranque do referido Prémio (data limite: dia 
20 de Abril de 2015). 

 

2. Carta de nomeação 

A carta de nomeação do candidato ao prémio deve 
descrever a actividade que foi desenvolvida pelo 
nomeado na solução de problemas tecnológicos e 
científicos e na promoção dos Materiais no panorama 
nacional. O impacto desta atividade na comunidade 
dos “Materiais”, e nos desenvolvimentos conseguidos 
nesta área, deve ser apresentado e discutido dum 
modo integrado, sendo realçado o papel do nomeado 
no caso de ter havido intervenção de uma equipa de 
investigadores. 

Nesta carta devem ser incluídos: (i) os marcos mais 
relevantes para a disseminação e promoção dos 
Materiais em Portugal e no Estrangeiro, (ii) as 
tecnologias desenvolvidas associadas ao 
desenvolvimento e ou aplicação de Materiais, (iii) os 
artigos científicos e patentes mais importantes 
publicados, (iv) os prémios atribuídos, (v) o número de 
citações e o índice H (se se aplicar) e (vi) qualquer outra 
informação que se considere relevante para 

caracterizar o perfil do candidato. Se possível, 
adicionar o curriculum vitae do nomeado.  

Deve ser também adicionada uma frase, tipo sinopse, 
que resuma a qualificação do nomeado para o prémio. 
Esta carta deve incluir uma lista de individualidades que 
enviarão cartas de apoio à nomeação efectuada. No 
total, a carta de nomeação não deve exceder duas 
páginas, deve ser concisa, mas com o detalhe suficiente 
para permitir à Comissão de avaliação, cujas 
competências poderão ser noutras áreas de 
conhecimento, avaliar convenientemente as contribuições 
do nomeado. 

 

3. Cartas de apoio 

O responsável pela nomeação deve obter e enviar 
também 2 ou 3 cartas (máximo) de apoio à nomeação. 
Tipicamente, estas cartas devem ser sucintas e não 
ultrapassar uma página. O propósito principal destas 
cartas é evidenciar por partes terceiras os principais 
feitos do nomeado, em particular aqueles não 
referenciados nos documentos de suporte à nomeação. 
As cartas de apoio podem ser individuais ou escritas 
por instituições às quais o nomeado não esteja 
directamente ligado. 

 

4. Procedimentos para a nomeação, a seguir pelo 
respectivo responsável 

1. Assegurar-se de que o candidato cumpre os 
critérios de elegibilidade. 

2. Escrever uma carta de 2 páginas realçando as 
razões que mostram que o candidato merece o 
prémio. 

3. Escrever uma frase simples que defina a 
importância do candidato, a incluir na referida 
carta. 

4. Obter um CV atualizado do candidato. 

5. Contactar 2-3 pessoas que possam escrever 
cartas de apoio (1 página) ao candidato. Estas 
pessoas não podem ser de instituições a que o 
candidato esteja ligado. 

6. Actualizar possíveis nomeações existentes que 
poderão ser válidas para além do primeiro ano 
de concurso. 

7. Todos os documentos devem ser enviados 
electronicamente para a SPM em formato PDF. 

8. Assegurar-se de que a documentação chega à 
SPM antes do dia 31 de Janeiro do ano do 
congresso SPM. (nota: No caso particular de 
2015, a documentação deve ser entregue até ao 
dia 20 de Abril). 

mailto:manuela.oliveira2@gmail.com
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Venha conhecer as instalações da SPM 
 
Convidamos todos os Sócios e Colegas em geral a visitar as instalações da SPM, no Edifício D do Campus do Lumiar, 
em Lisboa. Como podem ver nas fotos, a SPM dispõe de muita documentação que está disponível para os sócios e 
para todos os interessados na Ciência & Tecnologia dos Materiais, incluindo estudantes. 
 
Cá vos esperamos! 
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Dia Mundial da Sensibilização para a 
Corrosão 

A Divisão Técnica de 
Corrosão e Proteção de 
Materiais (DTCPM), da SPM, 
realiza no próximo dia 24 de 
abril, no auditório da 
Administração dos Portos de 
Sines e do Algarve (APS), em 
Sines, o 3º Encontro do Dia 
Mundial da Sensibilização 
para a Corrosão, sob o tema 
“Durabilidade em Ambientes 
Portuários e Industriais”. 

Este evento conta com o 
apoio da APS e do Colégio de Engenharia de Materiais 
da Ordem dos Engenheiros. 

Este encontro, cuja abertura estará a cargo de João 
Franco, presidente da APS, será uma oportunidade 
para a partilha de experiências e de conhecimentos 
técnicos entre os vários intervenientes interessados na 
temática da durabilidade das infraestruturas portuárias 
e industriais. 

A participação é livre, sujeita a inscrição online até ao 
dia 22 de abril. 

Mais informação: 

http://www.spmateriais.pt/corrosaoeprotecao 

 

 
 
 
 
 

 
EuroNanoForum 2015 

7th International Conference on Nanotechnology 
and Advanced Materials 

A conferência  EuroNanoForum 2015  irá ocorrer entre 
os dias 10 e 12 de junho de 2015, em Riga sob os 
auspícios da Presidência da Letónia do Conselho da 
União Europeia. 

 

 

 

 

 

O evento pretende apresentadar as tecnologias 
inovadoras resultantes da nanotecnologia e do 
desenvolvimento de materiais e se discutirão as novas 
aplicações e o seu potencial de comercialização. 

Serão incluídas no programa apresentações sobre os 
futuros concursos para apresentação de propostas ao 
H2020, a estratégia de especialização inteligente e 
parcerias público-privadas, assim como as condições 
mais importantes do programa quadro – segurança, PI, 
educação, regulamentação e financiamento.  

Os participantes terão a oportunidade de discutir os 
últimos resultados de investigação, o potencial impacto 
da nanotecnologia no mercado e demonstrar produtos 
de elevado valor acrescentado durante a exposição 
Nanotech Europe. Será ainda possível a pré-marcação 
de reuniões com potenciais parceiros, organizações e 
principais agentes de decisão para o dia de 
Brokerage. 

Link do evento: 
http://euronanoforum2015.eu/ 

 

 

 

2ª ed. do Curso Corrosão e Proteção de 
Materiais  

Com base nos resultados de um inquérito sobre as 
necessidades de formação em Corrosão e Protecção de 
Materiais, realizado em 2013, a Divisão Técnica de 
Corrosão e Protecção de Materiais (DTCPM) da SPM, 
realizou o primeiro Curso de Formação em Corrosão e 
Protecção de Materiais, em 2014, nas instalações do 
LNEG e do IST, em Lisboa. 

O curso, cuja coordenação científico-pedagógica é da 
responsabilidade da DTCPM, teve muito boa 
receptividade, com formandos provenientes de 
diferentes sectores industriais, pelo que a DTCPM irá 
realizar uma 2ª edição do mesmo Curso entre 16 e 18 
de junho de 2015. A DTCPM irá igualmente realizar, a 
29 de outubro, o curso “Controlo de Qualidade, 
Inspecção e Normalização  em Corrosão e Protecção de 
Materiais”. 

Mais informação: 

http://www.spmateriais.pt/corrosaoeprotecao/?p=551 

 

Próximos Eventos 

http://www.spmateriais.pt/corrosaoeprotecao
http://euronanoforum2015.eu/exhibition/
http://euronanoforum2015.eu/exhibition/
http://euronanoforum2015.eu/
http://www.spmateriais.pt/corrosaoeprotecao/?p=551
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Materiais’ 2015  

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

O Congresso Internacional da 
SPM, o Materiais’ 2015, que se 
realiza de 21 a 23 de junho, na 

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.  

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. 

Link do evento:  
http://paginas.fe.up.pt/~materiais2015 

 

 

 

 

 

ECerS XIV 

14th International Conference of the European 
Ceramic Society 

Esta edição, que decorre de 21 a 25 de junho de 
2015, em Toledo, Espanha, será organizada sob os 
auspícios da Sociedade Espanhola de Cerâmica e do 
Vidro (Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, SECV). 

Link do evento: 

http://www.ecers2015.org 

 

EMF 2015 

13th European Meeting on 
Ferroelectricity 

Esta conferência, que se realiza de 
28 de junho a 3 de julho de  2015, 
no Porto, abrange estudos 

fundamentais de materiais ferroelétricos e materiais 
relacionados e as suas aplicações a uma ampla gama 
de tecnologias avançadasLink do evento: 

http://www.emf2015.org/ 

 

ANM2015 

Conferência Internacional sobre Nanomateriais 
Avançados  

A 6ª edição da ANM irá incluir dois novos segmentos: 
"Tecnologia do grafeno" e "Energia de Hidrogénio". 

A ANM2015 realiza-se de 20 a 22 julho de 2015, na 
Universidade de Aveiro. 

As revistas de apoiam a ANM são a International 
Journal of Hydrogen Energy (Elsevier), a Journal of 
Applied Physics (AIP), a Materials Today: Proceedings 
(Elsevier) e a Nanomedicine (Elsevier). 

Link do evento: http://www.anm2015.com 

 

 

 

 

 

 

ICSI 2015 

International Conference on Structural Integrity 

Organizada pelo Comité Nacional Português da 
European Structural Integrity Society (ESIS), a primeira 
ICSI terá lugar no Funchal, Madeira, Portugal, de 1 a 4 
de setembro de 2015. Os proceedings serão 
publicados na revista de acesso livre da Elsevier 
Procedia Engineering e uma seleção de artigos serão 
publicados numa das principais revistas da Elsevier, a 
Engineering Failure Analysis. 

Link do evento: http://icsi.inegi.up.pt 

 

 

Ibereo 2015 

Encontro Ibérico de 
Reologia  

O Encontro Ibérico de 
Reologia, sob o tema "Challenges in rheology and 
product development" realiza-se sob os auspícios da 
Sociedade Portuguesa de Reologia e o Grupo Espanhol 
de Reologia, em Coimbra, na Faculdade de Ciências e 
Tecnologia, de 7 a 9 de setembro de 2015. 

Link do evento: http://www.uc.pt/en/events/ibereo15 

http://paginas.fe.up.pt/~materiais2015
http://www.ecers2015.org/
http://www.emf2015.org/
http://www.emf2015.org/
http://www.anm2015.com/
http://icsi.inegi.up.pt/
http://www.uc.pt/en/events/ibereo15
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MatCel’2015 

1ª Conf. de Materiais Celulares 

A SPM é uma das instituições que apoia a realização 
da Primeira Conferência de Materiais Celulares - 
MatCel’2015, que se realiza a 7 e 8 de setembro de 
2015, na Universidade de Aveiro.  

Esta conferência tem como objectivo reunir especialistas 
e todo o público interessado no tema de materiais 
celulares sólidos e líquidos incluindo os naturais (ex. 
madeira, cortiça, tecido ósseo esponjoso) e os sintéticos 
(ex. espuma de poliuretano, espuma de alumina, 
espuma de vidro, espuma de alumínio, espuma de 
titânio, cerâmicos porosos e metais porosos).  

A edição Nº 1 de 2016 da Revista da SPM Ciência & 
Tecnologia dos Materiais será dedicada à conferência, e 
serão publicados artigos seleccionados pela Comissão 
Científica. A submissão de artigos completos, em inglês, 
deve ser efetuada até 7 de setembro. 

Link do evento: 

https://gridsworld.wordpress.com/events/matcel2015/ 

 

 

ICSAAM 2015 

The 6th International Conference on Structural 
Analysis of Advanced Materials 

Esta edição da Conferência Internacional de Análise 
Estrutural de Materiais Avançados é um dos eventos que 
têm o apoio da Divisão Técnica de Fratura da SPM. 
Realiza-se de 8 a 11 de setembro de 2015, no Porto. 

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

 

 

EUROMAT 2015 

European Congress and Exhibition on Advanced 
Materials and Processes 

A EUROMAT é a mais importante conferência sobre 
Materiais e Processos Avançados na Europa. 
Organizada pela Federação Europeia das Sociedades 
de Materiais (FEMS), a EUROMAT 2015 realiza-se de 
20 a 24 de setembro, em Varsóvia, Polónia, e conta 
com participantes de todo o mundo.  

As principais áreas da conferência são: Materiais 
Funcionais; Materiais Estruturais; Processamento; 
Caracterização e Modelagem; Energia e Ambiente; 
Biomateriais e Saúde; Educação, Estratégia e 
Transferência de Tecnologia. A Presidente da SPM, 
Paula Vilarinho, é uma das coordenadoras da área dos 
Materiais Funcionais.  

A EUROMAT2015 realiza-se no seguimento da E-MRS 
Fall Meeting 2015 (15-18 setembro), organizada pela 
European Materials Reseach Society (E-MRS), no mesmo 
local (Warsaw University of Technology). Ambas as 
conferências realizam-se sob os auspícios do Fórum 
Europeu de Materiais (EMF). Entre estas duas 
conferências será também realizado o "Materials 
Weekend", no fim-de-semana de 19 e 20 de setembro, 
organizado conjuntamente pela E-MRS e a FEMS. Será 
composto por palestras, tutoriais, eventos políticos, entre 
outras atividades. 

Link do evento: http://www.euromat2015.fems.org 

Materiais para a Europa 

Ainda no âmbito do "Materials Weekend", a EMF, a 
FEMS e a E-MRS realizam um evento conjunto -
 "Materiais para a Europa", com representantes do 
Parlamento Europeu e da Comissão Europeia, da FEMS 
e E-MRS, da Alliance for Materials 
(A4M) eEuropean Technology Platform for Advanced 
Engineering Materials and Technologies (EuMaT), de 
sociedades nacionais de materiais da Europa e com as 
autoridades da Polónia. Este evento será um passo 
importante para a construção da "Materials Common 
House", como proposto pela A4M. Este evento está 
agendado para 19 de setembro. 

Mais informação em:  http://materialsweekend.pl/ 

https://gridsworld.wordpress.com/events/matcel2015/
http://icsaam2015.inegi.up.pt/index.html
http://www.euromat2015.fems.org/
http://materialsweekend.pl/
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Prémio IUMRS de Liderança e Serviço 
Global 

Atribuído a indivíduos que tenham demonstrado um 
sentido de liderança extraordinário com resultados 
relevantes nas comunidades mundiais de investigação 

de materiais e de educação, o 
prémio da IUMRS (International 

Union of Materials Research 
Societies) “Global Leadership 
and Service Award” foi 

entregue no dia 23 de Fevereiro de 2015, em Bruxelas. 

Os galardoados desta primeira edição foram Mihail 
Roco, da National Science Foundation of USA, Christos 
Tokamanis, da DG Investigação e Inovação da 
Comissão Europeia e Paul Siffert, Secretário-geral do E-
MRS. 

O prémio foi entregue pelo Comissário Europeu para a 
Investigação, Ciência e Inovação, Carlos Moedas. A 
cerimónia contou ainda com a presença da Diretora 
Geral da Comissão Europeia Clara de la Torre, da 
Conselheira da Comissão Europeia, Graça Carvalho, 
dos Deputados Europeus Carlos Zorrinho e José Inácio, 
do Diretor da FCT/UNL Fernando Santana, do 
Presidente do Departamento de Ciência dos Materiais 
da FCT/UNL Rodrigo Martins entre outras 
individualidades.  

Rodrigo Martins, Coordenador da Divisão Técnica de 
Materiais da Eletrónica e Optoeletrónica da SPM - e 
investigador do Cenimat/I3N, da FCT-UNL, é o Primeiro 
Presidente da Subcomissão sobre Liderança Global 
encarregue de atríbuir o "Prémio de Liderança e 
Serviço Global". 

 

 

Projetos europeus nas áreas da 
Engenharia de Materiais coordenados 
pela UA 

A semana de 23 a 27 de fevereiro 2015 marcou o 
início de três projetos financiados pela União Europeia, 
no âmbito do programa Marie Sklodowska-Curie 
Research and Innovation Staff Exchange (RISE) do 
Horizonte 2020, num encontro que decorreu na 
Universidade de Aveiro (UA).  

Os projetos são coordenados por membros do grupo de 
investigação Surface Engineering and Corrosion 
Protection (SECOP) da UA, liderado por Mário Ferreira, 

 

 

 

diretor do Departamento de Engenharia de Materiais e 
Cerâmica 
(DEMaC). 

Assinados na 
UA na 
presença dos 
diferentes 
parceiros 
europeus, os 
projetos são: 
“SMARCOAT - 
Development of Smart Nano and Microcapsulated 
Sensing Coatings for Improving of Material 
Durability/Performance”, na área da Engenharia, 
liderado pelo investigador João Tedim, do CICECO-
DEMaC; “TUMOCS - Tuneable Multiferroics Based on 
Oxygen Octahedral Structures”, no campo da Física, 
liderado pelo investigador Andrei Salak, do CICECO-
DEMaC; “MULTISURF - Multi-functional Metallic Surfaces 
via Active Layered Double Hydroxide Treatments”, na 
Química, liderado por Mikhail Zheludkevich, 
investigador do Helmholtz-Zentrum Geesthacht 
(Alemanha) e da UA. 

Estes projetos financiam a mobilidade internacional e 
intersectorial de investigadores, num total de 2,4 
milhões de euros para o período 2015-2018 e 
envolvem várias instituições académicas bem como 
empresas de Portugal, Alemanha, Letónia, Lituânia, 
Reino Unido, Republica Checa, Bielorússia e Ucrânia.  

Fonte: https://uaonline.ua.pt/pub/detail.asp?c=41705 

 

 

Novo centro de investigação em Física e 
Engenharia de Materiais Avançados  

No final de 2014 foi criado um novo centro de 
investigação designado por CeFEMA - Centro de Física 
e Engenharia de Materiais Avançados. 

Este centro é uma unidade de investigação própria do 
Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, 
que integra 50 investigadores dos Departamentos de 
Física, de Engenharia Química e de Engenharia 

Os Materiais em Notícia 

https://uaonline.ua.pt/pub/detail.asp?c=41705
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Mecânica do Instituto Superior Técnico; do 
Departamento de Física da Faculdade de Ciências; dos 
Departamentos de Engenharia Mecânica do Instituto 
Politécnico de Setúbal, do Instituto Politécnico de Tomar 
e do Instituto Politécnico de Lisboa; e estudantes de 
mestrado e de doutoramento. 

Um dos órgãos do CeFEMA é o Fórum, o qual  tem como 
função promover a exposição e o debate científico 
multidisciplinar no Centro, através de colóquios e 
seminários de índole científica e técnica e proceder à 
inventariação e concretização de oportunidades de 
colaboração do Centro com instituições externas 
públicas e/ou privadas. 

A Coordenadora do Fórum do CeFEMA é a Prof. 
Doutora Teresa Morgado. 

O site do Centro: http://cefema.tecnico.ulisboa.pt/ 

 

Introdução à Engenharia Mecânica 

Introdução à Engenharia Mecânica 
– Sua relevância na sociedade e 
na vida contemporânea é um livro 
digital que pretende suscitar a 
curiosidade pela Engenharia 
Mecânica e disponibilizar 
informação básica sobre as suas 
múltiplas áreas de intervenção, 
potencialidades e desafios.  

A inclusão de três capítulos não 
técnicos (Revoluções Tecnológicas 

e Sociais, Desafios do Século XXI e Papel do Engenheiro 
Mecânico no Futuro, A Evolução dos Modelos Educativos 
e a Formação de Engenheiros-Cidadãos para o 
Mundo), visa enquadrar a evolução científica e 
tecnológica no quadro da evolução da humanidade e 
destacar as relações entre engenharia, cultura, 
sociedade e educação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O livro, com coordenação de António Barbedo de 
Magalhães, Abel D. Santos e João Falcão e Cunha, foi 
lançado a 12 de março, no auditório da FEUP.  

Editora: Publindústria - Edições Técnicas  
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