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

 1 

 

 

 

 

 

 

As métricas, hoje em dia tão em voga, são uma 
excelente oportunidade para as organizações 
independentes sem fins lucrativos, como a Sociedade 
Portuguesa de Materiais (SPM). 

Vivemos numa época em que métricas e estatísticas têm 
um papel importante e todos conhecemos o poder da 
quantificação. Passámos de uma situação em que pouco 
ou nada se quantificava, para outra em que tudo se 
quantifica. As métricas servem todos, mas sobretudo os 
políticos e os decisores. E não há nada de errado com 
as métricas até ao momento em que a sua leitura se 
torna cega e se menospreza o conteúdo da mensagem 
em prol de apenas números. Aí surge o lado perverso 
das métricas.  

As métricas e o seu poder são uma realidade em quase 
todas as áreas, mas um caso exemplar é o da "ciência" 
e da forma fácil como atualmente medimos o seu 
impacto. Desde os fatores de impacto das revistas 
científicas, aos vários índices que classificam os 
investigadores (tipificado pelo índice h), a sua leitura é 
tão simples, o seu cálculo tão fácil e toda esta 
informação está agora tão acessível, que se torna 
quase impossível ultrapassar esta realidade. No 
entanto, para conhecedores, pensadores e entidades 
com responsabilidades sociais é uma leitura 
demasiadamente simplista. Sabemos que muitas vezes 
estas métricas não traduzem o impacto real da ciência 
na vida dos cidadãos e da comunidade e, muito menos 
traduzem, num mundo global, o seu impacto local, 
regional e nacional.  

Neste contexto, há aqui uma oportunidade única, um 
espaço privilegiado e ocasião para outros agentes, 
como as associações e sociedades não-governamentais 
e sem fins lucrativos, como a SPM, contribuírem para a 
valorização do impacto real, nacional e regional de 
áreas como a inovação e a investigação. 

A SPM e a sua direção têm a preocupação de 

promover a valorização do impacto da área de 
Materiais de forma a contribuir para que esta 
alavanque o desenvolvimento nacional. Assim, a SPM 
considera que no âmbito da sua missão deve promover 
a discussão, esclarecimento e divulgação da (na) área 
de Materiais, de uma forma inclusiva, sem se sobrepor 
ou retirar competências a outros órgãos ou 
organizações. 

É neste contexto que a SPM desenvolve iniciativas como 
os seminários temáticos, que têm por finalidade 
promover a discussão entre os vários atores ligados a 
uma temática ou problemática de interesse da 
comunidade nacional, para esclarecer e partilhar 
opiniões e discutir a aplicação ao país, à região e ao 
local. A primeira iniciativa abordou a Energia e 
Materiais e espera-se, muito em breve, emitir um 
sumário sobre a temática e seu impacto a nível nacional. 
Espera-se também a continuação destes seminários, com 
um próximo evento sobre a temática, também esta 
relevante do ponto de vista nacional, de 
Nanotecnologias e a Indústria Nacional. 

Ainda neste âmbito e no processo de reestruturação das 
divisões, atualmente em curso na SPM, cabe-me solicitar 
a todos que se mobilizem em torno desta necessidade 
de majorar o impacto das atividades de 
desenvolvimento, inovação e investigação, de uma 
forma alargada aos vários sectores da sociedade que 
possam beneficiar das atividades em materiais que se 
desenvolvem no país. 

Um outro instrumento que ajuda nesta missão de 
divulgar conteúdos, para além de métricas, são os 
congressos MATERIAIS que julgamos serem momentos 
únicos para partilha de conhecimento e experiências. 

Esperando por uma participação ativa no próximo 
Materiais 2019... por uma SPM moderna, ativa inclusiva 
e participativa. 

Paula M. Vilarinho, Presidente da SPM  

Editorial  

Contribuindo para a nossa missão, a propósito de métricas... 
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Na comemoração dos 40 anos do Departamento de 
Ciências dos Materiais (DCM) da FCT/UNL, conversámos 
com o seu fundador, o Prof. Leopoldo Guimarães. 

Leopoldo Guimarães é reitor 
aposentado da Universidade Nova 
de Lisboa. Foi diretor da Faculdade 
de Ciência e Tecnologia daquela 
universidade e presidente do DCM, o 
primeiro departamento de ciência 
dos materiais a ser criado numa 
universidade portuguesa. 

Como surge a ideia de criar uma 
"Universidade Nova" com cursos 
em novas áreas e em particular, a 
área da Ciência e Engenharia de 
Materiais? 

A decisão de criar a Universidade 
Nova de Lisboa foi tomada em 
1973, (Decreto Lei 402/73 de 11 de 
Agosto) em conjunto com a 
Universidade do Minho, Universidade 
de Aveiro, Instituto Universitário de Évora e outros 
estabelecimentos de carácter politécnico: Covilhã, Faro, 
Leiria, Setúbal, Tomar e Vila Real, alguns dos quais se 
tornaram, mais tarde universidades.  

Para além do evidente impacte político, procurou-se, na 
altura, dar resposta à crescente procura de ensino 
superior, descongestionando as escolas existentes e em 
última análise, impor uma série de inovações 
pedagógicas, administrativas, estruturais que 
permitissem acompanhar as mutações sócio económicas 
e políticas que dependiam, em parte, da evolução 
científica e tecnológica em curso, incidindo, 
designadamente sobre Novos Materiais, novas fontes 
de energia, novos e mais eficientes sistemas de 
informação…, exigindo modificações na estrutura e 
conteúdo do ensino e um esforço ainda mais intenso de 
investigação inventiva, adaptativa ou mesmo preventiva 
nas áreas que se começavam a delinear. Tudo isto 
exigiu um leque de qualificações e profissões que não 
podiam coincidir com o tradicional. 

A área dos MATERIAIS integrava, portanto o primeiro 
trabalho de planeamento das atividades de ensino e 
investigação da UNL as quais abrangiam as áreas  

 

 

disciplinares de Ciências Exatas e Naturais, Ciências 
Humanas, Ciências Sociais, Artes, Ciências Médicas, 
Ciências Aplicadas e Tecnologias. 

As estruturas de ensino e 
investigação desenvolver-
se-iam na base de 
unidades departamentais. 
Deste modo cada 
departamento constituiria 
uma unidade física de 
suporte das atividades de 
ensino e investigação em 
áreas científicas 
homogéneas, ou de 
domínios interdisciplinares 
bem definidos em particular 
no domínio das tecnologias, 
em que a divisão é feita 
pelos grandes problemas 
científicos e tecnológicos da 
altura. 

A área das ciências 
aplicadas e das tecnologias continha o Departamento 
de Estudos Urbanos, Departamento das Ciências da 
Gestão Departamento das Ciências da Informação, 
Departamento das Ciências dos Materiais, dos Fluídos e 
da Energia, Departamento das Tecnologias de 
Produção e do Projeto. 

A UNL procurou assim situar-se no conceito imaginado 
pelo Professor Veiga Simão e levado à prática pelo 
Professor Fraústo da Silva, sem deixar de atender aos 
problemas prementes que na altura afetavam o sistema 
universitário português, evitando que a sua atuação se 
traduzisse numa simples ampliação das estruturas 
existentes ou na maior ou menor adaptação de 
esquemas tradicionais. 

A Licenciatura em Eng. Física e dos Materiais faz este 
ano 40 anos. Conte-nos como nasceu este curso e o 
Departamento de Ciência dos Materiais e como deram 
os dois os seus "primeiros passos" conjuntos? 

O mundo sempre foi confrontado com a problemática 
dos Materiais. Apesar disso, os departamentos de 
Ciência dos Materiais enfrentaram, nas diversas fases 
da sua trajetória, inúmeros obstáculos derivados do 

À conversa com… 

 
Prof. Leopoldo Guimarães 
Fundador do Departamento de Ciências dos Materiais (DCM) da FCT/UNL 

 

Não há ciência organizada sem se basear no ensino 
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facto de nunca terem tido antes o privilégio de se terem 
organizado como áreas autónomas, ao nível da 
simbologia de outras áreas que todavia sempre dela se 
serviram. O departamento de Ciência dos Materiais da 
Faculdade de Ciências e Tecnologia da UNL, por ter 
sido o primeiro a ser criado no espaço universitário 
português, enfrentou, com maior acutilância, esse 
ambiente adverso e dispersivo. Foi necessário criar o 
conceito, definir a substância e providenciar o espaço 
de atuação, o que somente foi conseguido em plenitude, 
nos anos mais recentes, graças à coerência, 
competência e reconhecimento alargado que a atual 
direção do departamento, liderada pelo professor 
Rodrigo Martins logrou alcançar. 

O reconhecimento das enormes dificuldades que na 
altura se enfrentavam, levou à decisão estratégica de 
ligar atividades do projetado departamento de Ciência 
e Tecnologia dos Materiais às do departamento de 
Física, o qual, na sua génese consagra, como se sabe, 
uma incontestada herança milenar. Esta decisão 
consagrou e projetou a licenciatura conjunta, decisão 
reconhecida como solução integradora mas 
naturalmente imbuída de motivação de natureza 
conjuntural. Este compromisso resultou em pleno pois 
todos os intervenientes apoiaram a iniciativa 

proporcionando um percurso virtuoso, consistente e 
flexível sem problemas a registar. 

Como encara o futuro dos Materiais neste país e em 
particular o ensino dos Materiais, não só a nível do 
ensino superior, mas também nas camadas mais 
jovens da população? 

O futuro do ensino, investigação e tecnologia dos 
materiais, não sofre a mínima dúvida nos dias de hoje. 
Não há praticamente qualquer avanço em áreas 
tradicionais ou emergentes, que de alguma forma não 
toquem as matérias do domínio da ciência dos 
materiais. O nível de sofisticação tecnológica atingiu 
elevadíssimos valores e exigências, agora ainda mais 
comprometidos com tudo o que decorre da criação de 
materiais ao nível molecular. 

Tornou-se muito vulgar mostrar o convencimento que as 
universidades deverão ser universidades comprometidas 
com a ciência parecendo, à primeira vista que se vai 
desvalorizando o papel do ensino. Pensamos, contudo 
que não há ciência organizada sem se basear no 
ensino, o qual está sempre presente, a montante em 
qualquer manifestação da ciência. Diríamos que não 
existe ciência estruturada sem se apoiar num ensino 
globalizante e organizado o que confere ao ensino, em 
todas as suas dimensões, um papel determinante. 

Como vê o papel de organizações como a Sociedade 
Portuguesa de Materiais junto das universidades e 
população estudantil? 

As instituições do ensino superior nunca se mostraram 
suficientemente organizadas para promoverem, de 
modo organizado e convergente, as suas soluções e 
manifestações, de forma a chegar ao âmago da 
sociedade civil e particularmente junto dos jovens. 
Podemos dizer que não faz parte intrínseca da sua 
vocação, em face dos inúmeros problemas com que 
aquelas instituições se confrontam no dia-a-dia e na 
estratégia temporal. 

Por isso, a necessidade de se valerem da colaboração 
de entidades de proximidade, representadas, no caso 
dos Materiais, pela SPM. No meu entender, a SPM está 
mais comprometida com o auxílio precioso a estruturas 
já coniventes com a problemática dos Materiais, do que 
estendendo a sua influência fora dessas estruturas, ou 
seja, no âmbito de um mundo que rodeia aquelas 
entidades, um mundo de pessoas que evidenciam uma 
noção muito débil do que os Materiais representam na 
oferta de produtos e serviços que diariamente 
consomem, sem se aperceberem do que está na sua 
origem. Pensamos que a SPM poderia e deveria fazer 
um esforço no sentido de promover mais conhecimento 
consubstanciado a nível global tomando como 
vantagem a imagem pública de vários investigadores 
como é exemplo relevante a imagem da Professora 
Elvira Fortunato. 

Biografia 

Nasceu em Lisboa. Licenciado em Engª Eletrotécnica pelo 
IST/Universidade Técnica de Lisboa; MSC-DIC pelo 
Imperial College Univ. Londres; Doutorado pela Univ. 
Luanda; Professor extraordinário. Professor Catedrático 
pela UNL em 1976. Reitor aposentado da Universidade 
Nova de Lisboa. Na UNL ocupou os cargos de vogal da 
Comissão Instaladora (1975-1977) e da Comissão 
Instaladora da FCT/UNL (1977-1982), de Diretor da FCT 
(1982-1990 e de 1996-2003) e de Reitor da 
Universidade (2003 - 2007). Presidente e fundador do 
DCM da FCT/UNL. 

Medalha de Ouro da Cidade de Almada e medalha 
“Paul Harris” do Rotary Internacional; profissional do ano 
2005 pelo Rotary Club de Almada; Doutor H.C. pela 
Universidade Vallachia Targoviste-Roménia. Membro da 
Ordem dos Engenheiros, na qualidade de Engenheiro 
Conselheiro. Figura na publicação “Retratos da 
República” edição de 2010. Presidente da Comissão 
Consultiva da FUTURÀLIA 2011, 2012, 2013; Presidente 
do Conselho de Orientação Estratégica do ILG, 
coordenador do “Painel de Materiais” do programa 
QREN (2009-2012). Intervenção no programa SIFIDE 
(2012, 2013, 2014). 

Autor do livro de poesia “Este Estranho Mundo”, prefácio 
de Yvette Centeno. Edição Fundação LIGA, 2009. Mostra 
de pintura Leopoldo Guimarães LIGARTE (19 de Outubro 
2009, Fundação LIGA). Autor do romance “Falcões 
urbanos. Os doze talentos”, Chiado Editora, 2011. 
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Revista Ciência & Tecnologia dos Materiais  

 Já estão disponíveis para 
consulta o Número Temático 
sobre Materiais Celulares e 
o Número Especial sobre os 
Novos Desafios dos 
Materiais para a Energia da 
Revista da SPM Ciência & 
Tecnologia dos Materiais 
(C&TMat). 

O primeiro número - Vol. 
28. Num. 01 janeiro - junho 
2016, conta com artigos 
selecionados da Conferência 
MatCel2015, setembro 
2015, Aveiro - e teve como 
Editora Convidada Isabel 
Duarte (U. Aveiro). 

O Vol. 28. Num. 02 julho - 
dezembro 2016, teve como 
Editora Convidada Carmen 
Rangel (LNEG).  

Estes números estão também 
disponíveis online na Elsevier 
(Espanha) e na 
ScienceDirect. 

Toda a informação sobre a Revista C&TMat: 
http://www.spmateriais.pt/portal/index.php/publicaco
es/revista 

 

Workshop 

Madeira na construção: eficiência, 
sustentabilidade e aplicações 

O Workshop “Madeira na 
construção: eficiência, 
sustentabilidade e 
aplicações” foi o primeiro 
de um conjunto de 
workhops a realizar no 
domínio dos materiais de 
origem florestal, numa 
organização conjunta 
SPM/UA/ISA. 

Nesta primeira edição, 
realizada a 12 de 
setembro de 2016 na 
Universidade de Aveiro, o material a considerar foi a 
madeira e a sua aplicação na construção civil e foram  

abordados temas como a eficiência e a 
sustentabilidade no uso deste material. 

O conteúdo programático abordou o estado da arte 
das aplicações da madeira e seus derivados no domínio 
da construção, bem como temas relacionados com o 
mercado destes produtos, a eficiência energética, 
aspetos ambientais e o design associado serão também 
centrais.  

Os palestrantes são especialistas de referência em 
cada um dos domínios: Ana Velosa; Dmitry Victorovitch 
Evtyugin; Isabel Pinto-Seppä; José Leite; José Saporiti 
Machado; Lina Nunes; Paulo Cachim; Sofia Knapic. 

A coordenação técnico-pedagógica esteve a cargo de 
Paulo Cachim, do Departamento de Engenharia Civil da 
Universidade de Aveiro, de Luís Gil, da Divisão de 
Estudos Investigação e Renováveis da DGEG e de Sofia 
Knapic, do Centro de Estudos Florestais, Instituto 
Superior de Agronomia. 

Mais informação em: https://goo.gl/m5cEj1  

 

5º ENEM 2016 

A quinta edição do Encontro Nacional de Estudantes de 
Materiais – ENEM 2016 decorreu na Faculdade de 

Engenharia da Universidade da Beira Interior, Covilhã, 
nos dias 29 e 30 de setembro de 2016. 

Os ENEM resultam de uma colaboração entre a 

Sociedade Portuguesa de Materiais e o  Colégio de 
Engenharia de Materiais da Ordem dos Engenheiros e 
promovem o contacto entre estudantes de materiais das 
diferentes universidades do país. 

Atividades da SPM 
 

http://www.elsevier.es/en-revista-ciencia-tecnologia-dos-materiais-395-sumario-vol-28-num-2-S0870831217X00025
http://www.elsevier.es/en-revista-ciencia-tecnologia-dos-materiais-395-sumario-vol-28-num-2-S0870831217X00025
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O evento contou com a participação de 26 alunos 
inscritos, dos quais 12 apresentaram oralmente 
os trabalhos que desenvolvem na área de Ciência e 
Engenharia dos Materiais.  

As apresentações de oradores convidados (professores 
e investigadores de universidades portuguesas) 
permitiram a divulgação da investigação atual que é 
desenvolvida em Ciência e Engenharia de Materiais:  

Será o atrito zero uma miragem?, Albano Cavaleiro, UC 
– DEM; Getting closer to regeneration with the help of 
materials, Maria Helena Fernandes, UA – DEMAC; O 
bronze dos sinos: propriedades elásticas e sonoridades, 
Rui J. C. Silva, FCT-UNL - Dep. Ciência dos Materiais; A 
nanotecnologia aplicada em materiais e produtos de 
isolamento térmico avançados para o sector da 
construção, Jorge Corker, UC - IPN led&mat; Sputtering 
as base technique for production of coatings for 
biomedical applications, Sandra Carvalho, UM - Dep. 
Física; Fadiga em Estruturas Metálicas, Abílio de Jesus, 
INEGI/DEM-FEUP; Eficácia na colaboração Universidade 
- Indústria na área dos Materiais, João Carlos Moura 
Bordado, IST - Dep. Eng. Química; Comunicar e fazer 
Ciência, Paulo Vargas Moniz, UBI - Dep. Física. 

A mesa redonda, que contou com a participação 
de diversas empresas, trouxe à discussão as formas 
de colaboração entre as Universidades e as empresas e 
promoveu um maior conhecimento do que as empresas 
mais valorizam nos jovens formados e na interação com 

as universidades. O programa incluiu uma visita ao 
Museu de Lanifícios e um jantar de convívio. 

Toda a informação em:  

https://www.ubi.pt/Pagina/enem2016 

Dia Mundial dos Materiais 2016 

XVI Encontro Nacional do Colégio de Engenharia 
de Materiais 

O DIA MUNDIAL DOS MATERIAIS 2016, da iniciativa 
da Sociedade Portuguesa de Materiais e do Colégio de 
Engenharia de Materiais da Ordem dos Engenheiros, foi 
este ano organizado pela Universidade do Minho e 
decorreu no dia 2 de Novembro, em Guimarães. 

Do programa constaram as seguintes apresentações: 

• A Economia Circular e as Opções Sustentáveis na 
Gestão de Resíduos, Diana Nicolau, LIPOR – Serviço 
Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande 
Porto 

• O Admirável Mundo Novo: A Odisseia dos Materiais, 
Paulo Ferreira - Prof. Catedrático Austin (USA) e INL  

• Materials teaching, Paloma Fernandez-Sanchez- 
Universidad Complutense Madrid 

Seguiu-se a apresentação oral das dezoito teses de 
mestrado a concurso. 

Da parte da tarde teve lugar um debate sobre 
”Inovação em Materiais: transferência para a Indústria”, 
seguindo-se uma apresentação da FEMS - Federation of 
the European Materials Society, de que a SPM é 
membro,  e o anúncio do prémio FEMS em 2017. 

No final, foram entregues os Prémios e Menções 
Honrosas que a SPM e a Ordem dos Engenheiros 
atribuem às melhores teses de mestrado sobre materiais 
de alunos finalistas de ciências e engenharia. Das 
dezoito teses a concurso, foram premiadas as seguintes: 

 

Prémio SPM (no valor de 500 
Euros) 

Surface Modification of Titanium 
Foams for Biomedical Applications 

Ana Isabel Gomes Costa - U 
Minho-Dept Engª Mecânica 

 

 

 

1ª Menção Honrosa SPM  

Tratamentos Térmicos e Químicos 
para a Valorização da Casca de 
Arroz 

Cláudia Sofia Martins Carvalho - 
IST-Dept Engª Mecânica 

 

 

https://www.ubi.pt/Pagina/enem2016
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2ª Menção Honrosa SPM 

Free-standing multilayered 
membranes based on graphene 
and natural polymers for 
biomedical applications 

Duarte Alexandre Campos Serra 
Moura - U Minho-DEP  

 

Prémio Ordem dos Engenheiros 
(500 Euros) 

Degradação fotocatalítica de 
petróleo e seus derivados através 
da utilização de nanopartículas de 
dióxido de titânio puro e misturado 
com óxido de grafeno reduzido. 
Davide André Meneses da Silva - 
U Minho-Dept Física 

1ª Menção Honrosa Ordem dos 
Engenheiros 

Desenvolvimento de Formulações 
de Pastas de Gesso para Fabrico 
Aditivo 

Daniel Esperança Caetano - FEUP-
Dept Engª Mecânica  

  

2ª Menção Honrosa Ordem dos 
Engenheiros 

Deposição de revestimentos 
coloridos: aumento da gama de 
cores disponível  

Catarina Isabel Silva Oliveira - U 
Minho-Dept Física 

 

 

Todas as fotos do Dia Mundial dos Materiais 2016: 
https://www.flickr.com/photos/135901085@N03/sets
/72157674123433164/ 

 

 

 

 

 

 

 

Prémios das 7as Jornadas de Corrosão e 
Proteção de Materiais 

As 7as Jornadas de Corrosão e Proteção de Materiais, 
organizadas pelo 
Laboratório Nacional 
de Energia e 
Geologia (LNEG) 
com o apoio da 
Divisão Técnica de 
Corrosão e Proteção 
de Materiais da 
SPM, realizaram-se 
no Polo Tecnológico, Lumiar, Lisboa, a 17 de novembro 
2016. 

O objetivo principal deste evento consistiu na 
divulgação dos resultados mais recentes de I&D e de 
inovação tecnológica desenvolvidos no domínio da 
Corrosão e Proteção de Materiais e no estímulo à 
qualificação de jovens neste domínio, com a atribuição 
do “Prémio Corrosão e Proteção de Materiais” ao 
melhor trabalho apresentado. 

Os vencedores do Prémio de 
Jovem Investigador e dos Prémios 
de Fotografia Técnica foram: 

Prémio de Jovem Investigador: 
“Remoção química de 
revestimentos orgânicos em 
aeronaves militares – Estudo da 
eficiência dos decapantes 
químicos à base de álcool 
benzílico” de Vanessa Baião, 
Jorge Correia e Cláudia 
Magalhães.  

1º Prémio do Concurso de Fotografia Técnica 

Foto Nº 8: “Corrosion flower” de Yegor Morozov. 

2º Prémio do Concurso de Fotografia Técnica 

Foto Nº 14: “Old Fishery” de Mafalda Pericão. 

3º Prémio do Concurso de Fotografia Técnica 

Foto Nº 7: “Gota” de Manuel Lemos. 

 

 

 

 

 

 

 

Livro 

Abecedário da Cortiça 

A SPM apoia a edição do livro “ABECEDÁRIO DA CORTIÇA” um livro para crianças dos 
7 aos 10 anos, com textos de Luís Gil e ilustrações de Inês Silva, pela Chiado Editora. A 
sessão de lançamento decorreu na FNAC de Cascais, dia 28 de Janeiro de 2017. A 
apresentação da obra esteve a cargo da Presidente da Sociedade Portuguesa de 
Materiais, Paula Vilarinho, e houve um momento musical proporcionado pelo jovem de 
10 anos, Guilherme Mascarenhas. O apoio da SPM insere-se no âmbito de uma das 
propostas do Conselho Diretivo para este mandato que tem a ver com a interação com 
os jovens.  

 

https://www.flickr.com/photos/135901085@N03/sets/72157674123433164/
https://www.flickr.com/photos/135901085@N03/sets/72157674123433164/
http://www.spmateriais.pt/portal/media/k2/items/cache/0c758c944f0062609b2677e28107bc5e_XL.jpg
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Seminário Energia e Materiais 
 

Os Seminários Temáticos são uma nova iniciativa da 
responsabilidade do Conselho Diretivo da SPM, 
que os designou como “Ciclo de Seminários 
Temáticos na área de Materiais”.   

Num momento em que se discutem alargadamente, 
e por diferentes atores, as problemáticas de 
abrangência mundial como aquecimento global, 
alterações climáticas, economia do petróleo e 
energias alternativas, a SPM considera que, 
porque a área de Materiais poderá ter um papel 
fundamental na resolução de alguns destes 
desafios, a discussão por especialistas e o 
confronto de ideias ajuda no esclarecimento e nas 
decisões e opções que venham a ser tomadas hoje 
e que comprometem o nosso futuro. 

Com organização de Luís Gil (SPM, Ordem dos 
Engenheiros, DGEG-Direção Geral de Energia e 
Geologia), Jorge Frade (Universidade de Aveiro), 
Manuela Oliveira (SPM) e António Dimas (Colégio de 
Engenharia de Materiais da Ordem dos Engenheiros), o 
Seminário Energia e Materiais realizou-se no dia 14 de 
dezembro 2016, na sede da Ordem dos Engenheiros, 
em Lisboa, cujo principal objetivo foi analisar a 
importância dos materiais em cenários de evolução de 
consumo, produção, armazenamento e distribuição de 
energia, tendo em conta: 

 a importância dos consumos industriais na produção 
e transformação de materiais (pasta e papel, 
cimento, cerâmica e vidro, metalurgia, polímeros,…); 

 a diversidade de padrões de consumo de diferentes 
formas de energia primária e eletricidade nas 
indústrias de produção e transformação de 
materiais; 

 a importância da ciência e engenharia de materiais 
nas novas tecnologias de produção, armazenamento 
e conversão de energia. 

Em conformidade, pretendeu-se:  

 avaliar a importância das indústrias de produção ou 
transformação de materiais nos desajustes entre 
consumo e produção/distribuição de energia a nível 
nacional, em virtude da intermitência, variabilidade 
e sazonalidade das energias renováveis, ou 
imprevisibilidade de abastecimento e custos de 
outras fontes de energia primária; 

 identificar oportunidades para os sectores de 
produção de energia e de produção ou 
transformação de materiais, resultantes desses 
constrangimentos; 

 identificar capacidades (atuais ou potenciais) de 
geração/cogeração de energia em indústrias de 
produção ou transformação de materiais; 

 

 estimular parcerias no âmbito dos materiais para a 
produção, armazenamento e conversão de energia, 
envolvendo esses sectores empresariais e entidades 
de investigação e desenvolvimento. 

Com mais de 140 pessoas inscritas, o Seminário 
decorreu no dia 14 de Dezembro na sede da Ordem 
dos Engenheiros, em Lisboa, com as seguintes 
apresentações: 

 António Sá da Costa, Presidente da 
APREN:  “Cenários de evolução das energias 
renováveis, enquadrando as problemáticas, os 
desafios e as oportunidades das 
complementaridades das diferentes tecnologias” 

 Celso Pedreiras - APICER “Evolução dos consumos de 
energia na indústria cerâmica”  

 António Sousa Correia, Manuel Almeida – 
OMNIFLOW:  Estado da arte e futuro dos materiais 
usados na produção de energia eólica 

 José Ricardo Rodrigues - Soporcel-Navigator 
Company: Contributo das indústrias de pasta e 
papel para corrigir o impacto da variabilidade e 
intermitência de produção e consumo de energia  

 Jorge Morgado - UTL: Estado de arte das 
tecnologias de iluminação LED  

 João Bordado - IST: Liquefação de madeira: 
tecnologia e aplicações  

 Rodrigo Martins - UNL Estado de arte das 
tecnologias fotovoltaicas  

 Frédéric Kuznik - National Institute of Applied 
Sciences, Lyon: Invited talk on heat storage and 
management  

 Verónica Bermudez - UTAD: Estado da arte dos 
dispositivos electrocrómicos 

 Filipe Figueiredo - UA: Estado de arte das pilhas de 
combustível  

 João Mascarenhas - LNEG: Materiais para produção 
de energia solar fotovoltaica  

Seguiu-se um painel e debate, cujas conclusões darão 
origem a um documento de uma página com 
recomendações.  
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Cork in Science and Applications 

Engineering - Design Innovation - 
Sustainability 

 

Data: 7 - 8 setembro, 2017  

Local: Universidade de Aveiro, 
Portugal 

Link do evento: http://corkscience.cf/ 

 

 

 

ICSCRM 2017 

International Conference on Silicon Carbide and 
Related Materials 

Data: 17 - 22 setembro, 2017 

Local: Wardman Park Marriott, Washington DC, EUA 

Link do evento: https://www.mrs.org/icscrm-2017 

 
 
 

 

EUROMAT2017 

Data: 17 - 22 setembro, 2017  

Local: Thessaloniki, Grécia 

Link do evento: http://euromat2017.fems.eu/ 

 

 

 

MatCel’2017 e DynMatCel’2017   

Conferência Nacional em Materiais Celulares e 
Conferência Internacional em Dinâmica de 
Materiais Celulares  

Data: 25 – 27 setembro, 2017 

Local: Universidade de Aveiro, Portugal 

Link do evento: http://matcel2017.web.ua.pt/ 

 

 

 

 

IRC 2017 

International Rubber Conference 

Data: 9 - 12 outubro, 2017 

Local: Cleveland Convention Center, EUA 

Deadline submissão de resumos: 14 Abril 2017 

Link do evento: http://www.iom3.org/rubber-
engineering-group/event/international-rubber-
conference-irc-2017 

 

AM-Motion:  

A strategic approach to increasing Europe’s value 
proposition for Additive Manufacturing (Workshop) 

Data: 15 novembro, 2017 

Local: Taguspark, Centro Congressos, Oeiras, Portugal 

Link do evento: https://goo.gl/BDD8TB 

Próximos eventos 
 

https://www.mrs.org/icscrm-2017
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40 ANOS DE HISTÓRIA do Departamento 
de Ciência dos Materiais da NOVA 

Para comemorar o aniversário dos 40 anos da criação 
do  DCM e do 
curso de 
Licenciatura 
em Engenharia 
Física e dos 
Materiais (24 
de junho, 
1976-2016), 

foi lançado um pequeno livro que conta a história do 
nascimento da área dos Materiais, enquadrada na 
criação da Universidade Nova de Lisboa.  

  

Investigador do CICECO e do DEMaC 

João Tedim, prémio internacional na área 
da Engenharia Eletroquímica 

João Tedim foi recentemente distinguido com a 
Medalha Carl Wagner de Excelência em Engenharia 
Eletroquímica 2017. Investigador do CICECO – Instituto 
de Materiais de Aveiro e do Departamento de 
Engenharia de Materiais e Cerâmica (DEMaC) da 
Universidade de Aveiro (UA), a distinção homenageia 
as contribuições de João Tedim para a investigação nas 
áreas de eletroquímica aplicada e engenharia 
eletroquímica. 

O investigador tem-se destacado na área do 
desenvolvimento de revestimentos funcionais para 
substratos metálicos usados na indústria automóvel, 
aeronáutica e marítima.  

A Medalha Carl Wagner é atribuída a cada três anos 
pelo Grupo de Engenharia Eletroquímica da Federação 
Europeia de Engenharia Química (EFCE) a um 
investigador europeu com idade inferior a 35 anos.  

 

O prémio será entregue em Junho, no 11º Simpósio 
Europeu em Engenharia Eletroquímica que decorrerá em 
Praga, República Checa. 
 
Fonte: 
http://uaonline.ua.pt/pub/detail.asp?lg=pt&c=50369 
Sobre o investigador: 
http://www.ciceco.ua.pt/JoaoTedim 

Os Materiais em notícia 
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Gostaria de ver um tema 
tratado na Newsletter da SPM? 

Tem uma notícia ou evento 
para divulgar? 
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geral@spmateriais.pt 
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