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EDITORIAL

Compromisso FEUP 2020
Dois anos depois, crise em crescendo,
resultados excecionais
Sebastião Feyo de Azevedo*

1. Começo por saudar o n.º 50 do BIFEUP que
apropriadamente contém uma grande diversidade de
notícias sobre as nossas políticas de desenvolvimento e
em particular sobre as atividades de grande qualidade
que os nossos docentes e investigadores realizam.
Estes conteúdos são-me particularmente úteis para a
mensagem que me importa passar hoje, das enormes
dificuldades que a conjuntura atual nos está a colocar
e simultaneamente das condições e da capacidade
que temos para as ultrapassar, em forma que constitua,
como irá constituir, um contributo fundamental para o
renascimento de Portugal.
2. Estamos a terminar o segundo ano académico
desde que tomei posse como Diretor da FEUP no dia
2 de julho de 2010.
Olhando retrospetivamente, essa data da posse
coincide com o emergir dos sintomas da crise violenta em
que estamos mergulhados, crise que tendo certamente
uma causa importante no modelo europeu adotado na
sequência da falência do bloco soviético, há 23 anos,
resulta também largamente dos nossos problemas
internos de incompetência, permissividade e impotência
política, para os quais todos contribuímos no passado mais
do que aquilo que gostamos de reconhecer, e para cujo
combate ainda não fizemos tudo o que há para fazer.
Tenho a obrigação de escrever que não devemos ter
ilusões relativamente ao futuro imediato. O crescendo
da crise vai continuar bem dentro de 2013. Já está aliás
anunciado pelo governo que mais cortes e burocracia de
controlo vão atingir o sistema do ensino superior. Falamos
seguramente de pelo menos 4% de cortes orçamentais
diretos e indiretos.
É bem claro que devemos defender políticas que
nos deixem portas abertas para o desenvolvimento
nacional sustentado e competitivo, globalmente e não
só no sistema do ensino superior e da investigação
científica. Importa no entanto dizer de forma igualmente
clara que a dimensão das consequências das políticas
atuais, a todos os níveis, estará muito associada à nossa
capacidade como povo de evoluirmos, adaptando-nos
de forma racional, organizada e determinada, o que
exige prioritariamente que nos libertemos de uma
cultura imobilista e corporativa que tem prevalecido em

ENGENHARIA 50 FACULDADE DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO

Fotografia de Ana Pereira

largos espetros da nossa sociedade, cultura que tem tido
grande responsabilidade nas nossas dificuldades, como
país, em alcançar um desenvolvimento sustentado e
competitivo dentro dos padrões europeus.
3. Temos todas as condições para ultrapassar todo este
período, cumprindo com a nossa missão. No crescendo das
dificuldades, tivemos em 2011-2012 resultados excecionais.
Sustento esta afirmação em factos, não em ‘wishful thinking’,
que este BIFEUP documenta profusamente e de que dou
três notas breves neste editorial:
• Na área da formação, 2011-2012 confirmou a FEUP
como a escola de maior ‘satisfação de procura’ pelos
estudantes de engenharia, como o indicam os dados
divulgados pela Direção Geral do Ensino Superior.
• No importante programa ‘Ciência sem Fronteiras’
lançado pelo governo brasileiro, que está em curso, vamos
acolher todos os 238 estudantes que nos procuraram em
primeira opção e que representarão 40% dos estudantes
brasileiros que decidiram rumar a Portugal para completar
os seus estudos em engenharia, distribuindo-se os
restantes 60% por cinco outras universidades.
• Na área da investigação, 2012 tem sido notável
em indicadores de qualidade do trabalho dos nossos
investigadores: são prémios nacionais e internacionais
de grande valor simbólico, documentados neste
BIFEUP; são duas bolsas Marie Curie; é a coordenação
de sete projetos europeus de investigação, em valores
superiores a 10 milhões de euros para os parceiros
nacionais e internacionais, avultando destes projetos uma
‘European Research Council Starting Grant’ que tem um
generalizado reconhecimento internacional
de competência de investigação.
Falo de resultados que são fruto da grande qualidade
e resiliência de docentes e investigadores e dos técnicos
que os apoiam. Falo de factos que não podem senão
deixar de ser vistos como motivos de ânimo, e mais do
que isso, de confiança, malgré tout, no futuro da FEUP,
da universidade, da região e de Portugal.
*Diretor da FEUP
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REVISTA INTERNACIONAL COM EDIÇÃO FEUP

STUDY IN PORTUGAL NA NAFSA
Numa organização da Comissão Fulbright, em parceria
com a FLAD, o Conselho de Reitores das Universidades
Portuguesas (CRUP), o Turismo de Portugal e a Agência para o
Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), a FEUP
participou, pela primeira vez, no envio de uma delegação de
universidades portuguesas à Feira de Educação anual NAFSA
- Association of International Educators - que teve lugar em
Houston (Texas), no final de maio.

A editora internacional Taylor & Francis está a lançar uma revista
científica intitulada “Computer Methods in Biomechanics and
Biomedical Engineering: Imaging & Visualization”. Com distribuição
a nível mundial, esta revista tem como editor João Manuel Tavares,
professor da FEUP, e conta no corpo editorial com a colaboração
de reconhecidos especialistas nestas áreas científicas.

FEUP CONQUISTA IF GOLD DESIGN AWARD 2012
Chama-se Genie® e representa uma solução mais leve e
ergonómica, que vem substituir as tradicionais garrafas de
aço de gases em alta pressão. No passado dia 10 de fevereiro,
o projeto foi distinguido com o IF GOLD Design Award 2012,
numa cerimónia que decorreu no BMW WELT, em Munique.

ENAEE ANNUAL CONFERENCE

FEUP E TU DELFT DISTINGUIDAS COM BEST
PAPER AWARD
O trabalho foi apresentado durante a 8.ª edição
da International Conference on Autonomic and
Autonomous Systems, que decorreu de 25 a 30 de
março, em St. Maarten, Antilhas Holandesas.

“EUR-ACE® - The European Quality Label for Engineering Degree
Programmes - Experiences and Perspectives” vai decorrer nos dias
12 e 13 de novembro, na FEUP. A conferência tem como principais
objetivos fazer um ponto de situação sobre a atribuição do Selo de
Qualidade EUR_ACE a cursos de Engenharia europeus e perspetivar
o seu desenvolvimento futuro para a garantia da formação superior
europeia nesta área.

INVESTIGAÇÃO FEUP/INEB VENCE PRÉMIO INTERNACIONAL
TRIMARES: SUBMARINO PORTUGUÊS NO BRASIL
Uma equipa de investigadores da FEUP e do INESC TEC
desenvolveu um veículo submarino autónomo que vai
estudar o ambiente subaquático de uma barragem no Brasil.
O projeto é pioneiro a nível mundial. O pequeno submarino
foi criado a pedido de um consórcio brasileiro que explora a
barragem do Lajeado.

O anúncio do vencedor foi feito em Chengdu, na China, durante o
9.º congresso mundial de Biomateriais que decorreu em junho. Inês
Gonçalves, 30 anos, investigadora do Instituto Nacional de Engenharia
Biomédica (INEB), é a primeira autora do artigo “Platelet and leukocyte
adhesion to albumin binding self-assembled monolayers” distinguido
com o “Best Paper 2011 Award”, depois de ter sido publicado na
revista ”Journal of Materials Science - Materials in Medicine”.
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INOVAR

Um sensor que permite vigiar aneurismas,
através de um sistema eletrónico de
monitorização sem fios. O projeto
inovador, que se encontra em fase de
implementação, tem a vantagem de não
recorrer aos tradicionais métodos invasivos,
como exames e cirurgias.

Texto: Marina Bertoncello
Fotografia: D.R.

A engenharia
ao serviço
da prevenção
de aneurismas
Um processo mais simples, mais barato, cómodo
para o paciente e de fácil utilização pelos profissionais.
O projeto de um novo sensor que permite vigiar
aneurismas teve início em 2009, fruto de uma parceria
entre a Faculdade de Engenharia da Universidade do
Porto (FEUP), a Universidade do Minho (U.Minho) e o
Instituto Superior Técnico (IST). O objetivo principal do
projeto passou pelo “desenvolvimento de um sistema de
monitorização da pressão em stents coronários, de modo
a evitar os processos tradicionais invasivos. Segundo os
investigadores envolvidos no projeto “pretende-se instalar
um sensor de pressão no próprio stent e fazer a leitura do
sinal usando um acoplamento indutivo, isto é, sem fios”.
Como os próprios autores da investigação explicam,
um “stent graft” é uma estrutura tubular feita a partir
de material biologicamente compatível com o corpo
humano que é inserido na artéria coronária de modo
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a evitar a dilatação excessiva da artéria o que poderia
originar uma hemorragia interna. Com a inclusão de um
ou mais sensores no próprio stent passa a ser possível
monitorizar eventuais deslocamentos da posição do
stent, fugas de sangue ou progressão do aneurisma, sem
ser preciso recorrer a exames, por exemplo de raio X, ou
até mesmo à cirurgia.
No desenvolvimento do projeto, cada instituição
parceira tem uma missão concreta: a U.Minho é a
coordenadora e responsável pelo sensor de pressão
a instalar no “stent graft”, o IST assume a investigação
com novos materiais e a FEUP lidera o desenvolvimento
do sistema eletrónico de monitorização sem fios e a
análise de viabilidade do produto no mercado. Liderada
por José Machado da Silva (docente do Departamento
de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores), a
equipa da FEUP conta ainda com Joaquim Gabriel
Mendes e com João Manuel Tavares, ambos docentes do
Departamento de Engenharia Mecânica, duas estudantes
de doutoramento – Cristina Oliveira (Programa Doutoral
em Bioengenharia) e Isa Santos (Programa Doutoral
em Líderes para Indústrias Tecnológicas) e um bolseiro
– Nuno Almeida (Departamento de Engenharia
Eletrotécnica e de Computadores).
Neste momento, os primeiros protótipos do sensor
de pressão estão em fase de avaliação e o protótipo
final do sistema de leitura desenvolvido na Faculdade de
Engenharia encontra-se em fase de implementação. De
acordo com os investigadores, a introdução do sensor
no mercado só poderá acontecer após a certificação
médica, possível através de testes em modelos mecânicos
e validação em animais. Os próximos passos apontam
também para a implementação de metodologias de
autoteste e diagnóstico do sistema eletrónico.

INOVAR
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IDMEC-FEUP
comemora 20 anos
O Instituto de Engenharia Mecânica (IDMEC) da
Faculdade de Engenharia da U.Porto comemorou 20 anos
no dia 10 de abril. No âmbito das comemorações do 20.º
aniversário, a FEUP acolheu um ciclo de conferências,
com oradores e convidados de instituições nacionais e
internacionais. O IDMEC nasceu no âmbito do Programa
Ciência, fruto de uma ação conjunta dos Departamentos
de Engenharia Mecânica da FEUP e do Instituto Superior
Técnico (IST). Desde a sua fundação, o IDMEC tem
proporcionado a docentes e investigadores um espaço
para o desenvolvimento de projetos de investigação
nas áreas de engenharia mecânica e gestão industrial
distribuídos pelos dois Polos (Porto – FEUP e Lisboa – IST).

Quem Quiser optar por este
tipo de entrega,
a nível particular ou
empresarial, vai ficar
associado a uma causa de
carácter ambiental. fazemos
chegar as suas encomendas
a todo lado, sejam elas
documentos, livros ou
peQuenas embalagens.
transportamos tudo o Que
a nossa messenger bag nos
permitir.
somos 100% ecológicos, 0% de
emissão de carbono!

Atualmente o IDMEC - Polo FEUP é a Instituição de
acolhimento de seis unidades de prestígio e natureza
multidisciplinar reconhecidas pela Fundação para a
Ciência e a Tecnologia (FCT), em áreas tão diversas como
novas tecnologias energéticas, energia no ambiente
construído, automação e controle, métodos numéricos,
gestão e engenharia industrial, biomecânica e integridade
estrutural. Alguns dos projetos executados representam
contributos inovadores, em áreas de investigação
pioneiras em Portugal, como a avaliação da qualidade
do ar interior em ambiente construído, energia eólica,
biomecânica dos tecidos moles, energia solar passiva,
entre outros.

A3

publicite a sua
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4.50€

entrega em 120min.

6.00€

entrega em 60min.

8.00€

a reserva de publicidade deve ser feita via
email para publicidade@rodalivre.pt
com 15 dias de antecedencia para a data que
o cliente tem interesse em divulgar.
a roda livre reserva-se o direito de recusar

+351 91 500 89 34 | www.rodalivre.pt | info@rodalivre.pt
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sua orientação estipulada pela empresa.
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INOVAR

Conseguir emprego à
distância de um clique
Entrevista: Raquel Pires
Fotografia: D.R.

Jovem empresário mostra como
é possível fintar a crise, através de
uma página do Facebook.
David Bernardo esteve
na FEUP, numa sessão
muito participada por
estudantes, e deu a
conhecer o projeto
“Empregos no Brasil para
Estrangeiros”.

Como surgiu a ideia deste projeto?
Numa primeira fase, a página “Empregos
no Brasil para Estrangeiros” surgiu da
necessidade de comunicar com os
meus amigos portugueses, uma vez
que eu passei a morar no Brasil para
poder acompanhar de perto os meus
negócios. Sem que eu pudesse prever,
de repente passei a ser contactado
por jovens portugueses interessados
em procurar emprego no Brasil. As
dúvidas eram sobretudo sobre o tipo
de documentação e de que forma
poderiam valorizar o seu CV, de forma
a poderem ser selecionados para uma
entrevista de emprego. Julgo que a
conjuntura económica que Portugal
vive também foi determinante para
este “boom” que a página registou.
Mas isso explica os 22 mil seguidores no
Facebook em apenas duas semanas?
Confesso que fiquei surpreendido!
Comecei a ser contactado pela CNN e
BBC e houve bastantes entrevistas.
Enquanto empresário com negócios

no Brasil e no México também me interessava recrutar
jovens qualificados e capazes de fazer a diferença, a
preços acessíveis. O Brasil tem ótimas universidades
e está a crescer imenso. Há mercado para investir no
recrutamento e todo o interesse em conseguir mão
de obra qualificada capaz de responder aos desafios. E
Portugal tem jovens que encaixam muito bem no perfil
do que é procurado aqui.
Acredita que esta fase ascendente da economia
brasileira se vai manter?
Sim. Há muita procura, especialmente em áreas como
engenharia, gestão de empresas, marketing ligado à
internet (e-commerce) e tecnologias da informação. É um
país muito especial e com muitas possibilidades, mas não é
para todos. Há diferenças culturais grandes e a maioria das
pessoas não tem consciência do que significa vir trabalhar
para o Brasil. Só para se conseguir um visto é muito tempo
e toda a burocracia é bastante demorada. Depois, ainda
que as pessoas digam que somos “países irmãos”, eu prefiro
dizer que somos antes “primos afastados”. Os portugueses
desconhecem a realidade brasileira a ponto de se fazerem
entender: a língua é muitas vezes um entrave porque os
portugueses falam muito rápido e eles têm dificuldade em
acompanhar. E isso pode funcionar contra os candidatos a
um emprego, por exemplo.
Quais são as principais diferenças culturais que podem
ser decisivas numa entrevista?
Nos últimos 30 anos, o Brasil não teve uma presença
portuguesa forte. Logo, há um total desconhecimento
sobre as novas gerações e o que estas são capazes de
fazer. Numa entrevista de emprego, os brasileiros não
dão importância às médias, que em Portugal são muito
inflacionadas quando comparadas com as universidades
brasileiras. Por isso, eu aconselho a que não se coloque a
média nos CV´s porque não é uma prática comum aqui.
As entrevistas aqui não têm um cariz tão formal e tenta-se
explorar as competências pessoais e as emoções do
candidato. Mas o nosso desafio enquanto empresários
portugueses a residir no Brasil também passa muito
por abrir portas e educar as empresas brasileiras para as
especificidades do povo português.
www.facebook.com/empregosnobrasil
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FEUP cria sistema
de localização de
bugs informáticos
Conhecidos por “bugs”, os erros
informáticos são comuns no
desenvolvimento de um software.
O GZoltar, ferramenta criada por
investigadores da FEUP, ajuda a
reduzir o tempo necessário para
testar e detetar possíveis falhas.

O mundo globalizado atual faz com que tudo
funcione com software: desde o sistema monetário
internacional a centrais nucleares ou até mesmo ao dia
a dia de cada um de nós. Esta dependência do software
faz com que as atenções se centrem na necessidade de
minimizar o impacto dos defeitos e falhas que muitas
vezes estão associados aos sistemas informáticos.
Uma equipa de investigação da FEUP desenvolveu
uma ferramenta que tem por objetivo ajudar a reduzir
o tempo necessário para testar e encontrar bugs em
projetos de software. A ideia surgiu há mais de cinco anos,
no âmbito da tese de doutoramento de Rui Maranhão,
na altura dedicado a um projeto de investigação com a
Philips e coordenado pelo Embedded Systems Institute,
na Holanda – o projeto Trader.
De regresso a Portugal, Rui Maranhão continuou
dedicado à investigação em teste e localização
automática de falhas de software, tendo decidido apostar
na criação de uma ferramenta nova, mais rápida e eficaz,
que fosse capaz de ajudar os programadores de software.
Juntamente com André Riboira (estudante do Programa
Doutoral em Engenharia Informática) e José Carlos
Campos (bolseiro de investigação do Departamento de
Engenharia Informática), desenvolveram o GZoltar, uma
ferramenta que lhes permitiu já conquistar o interesse
de alguns parceiros industriais.

Texto: Raquel Pires
Fotografia: João Pádua

Mas como funciona, na prática, esta aplicação?
“Durante a fase de desenvolvimento de software, existe
uma fase para verificar se o sistema funciona como estava
planeado. Quando se deteta que uma determinada
funcionalidade não está em conformidade com a
especificação inicial é necessário encontrar a causa desse
problema (o bug). Esta fase recorre geralmente a um
conjunto de testes que, de certa forma, simula a interação
do utilizador com o sistema. O GZoltar ajuda a automatizar
este processo oferecendo duas funcionalidades
fundamentais: métodos para uma execução eficiente
de testes (reduzindo o custo e o tempo de execução das
mesmas) e métodos automáticos e visuais para ajudar na
depuração (ou seja, ajudar a localizar os bugs)”, explica Rui
Maranhão, professor na FEUP.
Há várias equipas de investigação dedicadas a esta área,
um pouco por todo o mundo. Em Portugal, este estudo é
inédito. De acordo com os investigadores da FEUP envolvidos
no projeto, os métodos oferecidos pela ferramenta estão
entre os melhores que o estado da arte pode oferecer.
A ferramenta está disponível em www.gzoltar.com.
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EMPREENDER

Reportagem de Raquel Pires
Fotografias: João Pádua

Tecla Colorida: as novas
tecnologias explicadas
aos miúdos
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É já um exemplo de sucesso e inovação. A empresa
lançou uma rede social para alunos do ensino básico,
professores e encarregados de educação e tem
apostado no mercado internacional. Faz parte da
incubadora de indústrias criativas da U.Porto e não
para de crescer e surpreender. Vamos saber qual o
segredo do sucesso.
SABIA QUE…
Há acontecimentos que mudam o rumo das nossas
vidas. Foi o que aconteceu a Ademar Aguiar, professor
do Departamento de Engenharia Informática da FEUP,
quando participou, em 2005, no dia aberto da escola
da filha mais velha, a EB1 do Cedro. As atividades que
marcavam o final do ano letivo incluíam a apresentação
de alguns trabalhos que a turma tinha feito durante o
tempo de aulas e que não tinham saído da sala. Uma
das que mais impressionou o pai Ademar tinha a ver
com uma compilação de histórias de avós através
de meios informáticos. “Gostei tanto da iniciativa e
dos trabalhos partilhados entre todos, que comecei
a ‘engenhocar’ como é que se poderia tornar muito
mais fácil a partilha deste tipo de trabalhos, utilizando
ferramentas informáticas simples, educativas, apropriadas
para crianças do ensino básico”, explica Ademar Aguiar.
Entusiasta de wikis e de ferramentas informáticas de
colaboração e socialização, o professor da FEUP iniciou
o processo de desenvolvimento de uma aplicação web
muito simples e intuitiva que permitisse que as escolas se
tornassem espaços mais abertos e capazes de envolver
os pais, professores, alunos e toda a comunidade escolar.
Sempre com a garantia de que as regras de privacidade
seriam idênticas às da escola real. Nascia assim a
plataforma escolinhas.net
Depois de uma fase de esboços e protótipos,
contributos de pessoas amigas, pais e professores, a
plataforma começou a ganhar forma e mereceu um
pequeno, mas muito importante, incentivo do projeto
Porto Digital, que mais tarde fez com que a Câmara
Municipal do Porto se interessasse em disponibilizar
a plataforma a todas as suas 54 escolas do 1.º ciclo do
ensino básico, num total de 20 mil utilizadores. Mas
numa primeira fase e sem recursos financeiros suficientes
para responder de imediato ao desafio de produzir
a plataforma, Ademar Aguiar em conjunto com dois
sócios, chegam à conclusão de que havia uma lacuna no
mercado à escala global para este nicho de plataformas
colaborativas e sociais apropriadas para escolas e alunos
até aos 12 anos. Com a entrada da “Dueto” como sócios
investidores ficam assim criadas as condições para o
lançamento da Tecla Colorida, uma startup que em
meados de 2009 se instalou na rede escolar do ensino
básico na cidade do Porto, com sucesso. Em setembro

O schoooools.com é uma comunidade de escolas
online. Cada escola no schoooools.com é uma
representação oficial na Internet de uma escola real. Tal
como na escola real, a cada escola só podem aceder
alunos, professores e encarregados de educação por
ela autorizados, criando um espaço seguro e fechado.
Por fazer uso da mesma organização e conceitos das
escolas, o schoooools.com tem uma simplicidade
natural para todos. Por isso, é facil trabalhar, brincar,
colaborar e comunicar com todos. O schoooools.com
está disponível para quaisquer instituições educativas,
privadas ou públicas, para crianças dos 6 aos 12 anos.
Mais informações em: escolinhas.pt

a plataforma expande-se para todo o território nacional.
Dois anos depois, em janeiro de 2011, inicia-se o processo de
internacionalização do projeto: em junho chegam ao Chile
para lançar os primeiros pilotos fora de Portugal, enquadrados
na iniciativa Start-Up Chile, promovida pelo governo chileno.
A EQUIPA
Da Tecla Colorida fazem parte cinco jovens. A média
de idades ronda os 24 anos. As instalações, no Polo das
Indústrias Criativas do Parque de Ciência e Tecnologia
da Universidade do Porto (UPTEC), refletem o espírito
empreendedor que por ali se vive. Para começar, não há
rigidez de horários, o ambiente é informal e existe uma
cozinha comum e até uma consola de jogos para afastar
qualquer bloqueio criativo que possa surgir a meio do dia.
Outro aspeto que salta à vista é o facto de todos falarem
inglês fluentemente, uma vez que alguns deles vieram
de outros países da Europa. E há dias especiais, vividos
e partilhados com atividades diferentes: é frequente
nos aniversários todos serem presenteados com a
oportunidade de experimentar uma aula de surf, um
workshop de sushi ou até assistir a um concerto. O registo
é informal mas o empenho da equipa é grande sempre
e muito profissional. Ali todos têm um objetivo comum:
disseminar e evoluir a plataforma da forma mais alargada
possível, através de parcerias estratégicas em vários
mercados, e de uma forma rápida e sustentável.
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A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO
O início do projeto foi complicado. “Pensávamos
inicialmente que o facto de Portugal ser pioneiro à
escala global na adoção de acesso universal a TIC no
ensino básico pudesse resultar num excelente caso
prático e daí alavancar outros mercados. Mas de facto
a adoção em Portugal não escalou tão rápido como
esperado”, admite Ademar Aguiar. As razões para a
difícil implantação do projeto podem estar diretamente
relacionadas com o facto de o mercado das escolas
portuguesas possuir uma especificidade muito particular
e “apesar das infraestruturas tecnológicas existirem, as
escolas requerem abordagens tradicionais e de muita
proximidade, algo que desde início não quisemos fazer
senão através de parceiros”, esclarece o professor da FEUP.
Mas o mesmo não se pode dizer sobre a reação
das pessoas quando contactavam de perto com a
plataforma: regra geral toda a gente adotava uma opinião
consensual sobre a enorme importância do projeto e
das suas qualidades educativas no que toca à utilização
do software social, colaboração, criação e partilha de
conteúdos. E isso fez com que o projeto tenha avançado
a velocidades diferentes, com alguns agrupamentos de
escolas a aderirem de imediato ao projeto e a tornarem-se
“superutilizadores”, e com outras a não conseguir mobilizar-se
internamente para tirar partido da plataforma, por diferentes
motivos: desde tecnológicos até aos didáticos.
Para Ademar Aguiar que sempre acreditou no
enorme potencial da plataforma, era tudo uma questão
de timing até o projeto começar de facto a dar cartas e
a instalar-se nas escolas: “ainda em protótipo, o feedback
da solução era já muito positivo, pelo que cedo nos
apercebemos que havia uma oportunidade de negócio,
tanto em Portugal como no mercado global. A decisão
de avançar para um spin-off foi acelerada pelo desafio
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da Câmara Municipal do Porto para lançar muito
rapidamente a plataforma e disponibilizá-la ainda no ano
letivo de 2008/09 a toda a rede escolar da cidade invicta”.
ARRISCAR A INTERNACIONALIZAÇÃO
Depois do mercado nacional, o próximo passo foi a
internacionalização do produto final. A possibilidade de
apostar em outras paragens começou logo no início, em
2009, através de especialistas internacionais com quem
a equipa da Tecla Colorida se relaciona desde sempre. A
concretização começou pelos EUA/Texas e Chile, mais ou
menos em simultâneo. Hoje em dia a plataforma social
“escolinhas” tem projetos piloto no Texas, enquadrado na
iniciativa US Connect do IC2 e Universidade do Texas, em
Austin. Mas Ademar Aguiar acredita que não se vão ficar por
aqui: “pouco a pouco estamos a disseminar a plataforma
para mais países, tais como a Polónia, Moçambique e Brasil.
Através de parceiros, contamos em breve estar muito próximo
de todos que falam português”. Os contactos surgem
naturalmente. O caso mais recente da Polónia elucida bem
como se processa: “Tudo começou com um convite para
estar presente numa conferência sobre a importância do
design na educação, desde os conteúdos ao software. O
interesse gerado foi tão bom, que fomos imediatamente
convidados para outros eventos ligados às políticas de
educação na Polónia e passadas duas semanas tínhamos já
a plataforma a funcionar em polaco”, esclarece o responsável
pela Tecla Colorida. Para Ademar Aguiar esta é já uma aposta
ganha além-fronteiras e a razão para o sucesso é simples:
“a mais-valia principal do nosso projeto é facilitar o acesso
ao melhor da web (editores multimédia, wikis, blogs, redes
sociais, mensagens, etc.) de uma forma muito simplificada e
integrada numa única plataforma, especialmente adaptada
para utilização por crianças dos 6 aos 12 anos, em contexto
escolar ou familiar”.
www.teclacolorida.pt
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FEUP aposta em
iniciativas de apoio ao
empreendedorismo
Texto: Marina Bertoncello
Fotografia: D.R.

O empreendedorismo tem sido cada vez mais a
solução encontrada pelos jovens universitários para
combate ao desemprego. A Divisão de Cooperação
da FEUP lançou em 2010 duas atividades de apoio ao
empreendedorismo que têm sido bem acolhidas pelos
estudantes: o Gabinete de Apoio ao Empreendedorismo
(GAE) e o Consultório de Ideias. Estas ações de
atendimento individual decorrem uma vez por mês e
visam, sobretudo, a avaliação de ideias e de planos de
negócio, por especialistas ligados à área da criação de
empresas, preparados para ouvir, esclarecer e aconselhar
sobre dúvidas existentes.

Nos últimos dois anos, estas iniciativas já registaram
125 participações e possibilitaram a criação de duas
empresas. Estes números aumentam se estivermos a
falar dos últimos 10 anos: 70 empresas foram criadas
envolvendo cerca de 100 alumni, maioritariamente das
áreas de Engenharia Eletrotécnica, Engenharia Informática,
Engenharia Civil e Engenharia Mecânica. Para além destes
dados, em 2011, o Parque de Ciência e Tecnologia da
Universidade do Porto (UPTEC) apresentou uma taxa
de ocupação de 100%, integrando 107 start-ups, até ao
momento. A FEUP, através dos seus antigos estudantes,
representa 37% desta taxa de ocupação, registo que
equivale a cerca de 40 start-ups.

O Gabinete de Apoio ao Empreendedorismo nasceu
de uma parceria com a JuniFEUP e a PSZ Consulting.
Destinada a toda a comunidade FEUP, no GAE,
docentes, estudantes e técnicos têm a oportunidade de
esclarecer dúvidas relacionadas com ideias de negócio,
nomeadamente: avaliação da ideia; diagnóstico da
capacidade empreendedora; a melhor estratégia para
criar um plano de negócios; como transformar uma boa
ideia num negócio de sucesso; assim como informação
sobre formas de acesso a apoios e incentivos financeiros
de criação de uma empresa.

Embora entre os graduados FEUP o trabalho por
conta de outrem continue a ser o vínculo contratual
predominante, existem cada vez mais estudantes
interessados em desenvolver uma ideia de negócio ou
simplesmente assumir a responsabilidade pela criação do
seu próprio emprego. Nos últimos tempos, e devido em
grande parte, à atual conjuntura do mercado de trabalho,
o termo “empreendedorismo” tornou-se a palavra de
ordem no vocabulário dos estudantes e alumni FEUP que
pretendem assegurar o seu espaço no mercado de trabalho.

No Consultório de Ideias, fruto de uma parceria com
a NET - Novas Empresas e Tecnologias, S.A., é dado um
maior enfoque à avaliação de ideias de base tecnológica
e criação de empresas inovadoras, onde especialistas
aconselham e esclarecem dúvidas, de forma a dinamizar
o empreendedorismo e a criação de spin-offs académicas
de elevado potencial. O Consultório de Ideias apresenta
uma sessão destinada às comunidades discente (2.º e 3.º
ciclos) e docente incluindo investigadores e uma sessão
dirigida especialmente aos alumni da Faculdade de
Engenharia, em horário pós-laboral.

De acordo com a Divisão de Cooperação, estes
resultados crescentes demostram o trabalho e o esforço que
a FEUP tem desenvolvido, através das ações de promoção
do empreendedorismo, quer visto como competência
pessoal, mas também como criação do próprio emprego.
“A promoção de tais ações e a aposta da FEUP em educar
para o empreendedorismo tem evoluído positivamente”,
destaca a Divisão de Cooperação. Ao mesmo tempo, tem
possibilitado que o empreendedorismo seja uma das
soluções para combater os tempos difíceis que atualmente
se vivem ao nível da falta de emprego em Portugal.
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FEUP lança Centro
de Competências
para a Energia

Texto: Raquel Pires
Fotografia: D.R.

Com o objetivo de afirmar a FEUP como uma referência
nacional e internacional ao nível da investigação no
campo da energia e da sustentabilidade vai ser criado o
Centro de Competências para a Energia. A ideia é juntar
esforços e colaborar em estreita articulação com os
Institutos de Interface e Unidades de Investigação.
A inauguração está agendada para setembro.

É a mais recente aposta da Faculdade de Engenharia:
a criação de um Centro de Competências para a Energia
(CEner-FEUP). Uma decisão que surge da necessidade
de desenvolver um modelo de crescimento económico
assente na sustentabilidade dos recursos, nomeadamente
da energia, em linha com as medidas definidas pela União
Europeia neste setor e que exigem o desenvolvimento de
soluções tecnológicas inovadoras de forma a aumentar
a presença das fontes de energia renováveis e, ao
mesmo tempo, aumentar a eficiência no uso da energia,
reduzindo o volume de emissões de gases de efeito de
estufa. De forma a alcançar esses resultados é necessário
reforçar a capacidade de investigação das instituições
que se dedicam ao estudo de novas soluções no campo
da energia. Sendo esta uma das áreas estratégicas
da FEUP torna-se fundamental criar uma estrutura
capaz de agregar toda a investigação e conhecimento
provenientes dos Laboratórios, Institutos de Interface e
Unidades de Investigação da Faculdade de Engenharia.
Com uma área bruta de 2021 m2, foi construído
recentemente um novo edifício que deverá alojar cerca de
150 investigadores, onde se incluem alguns dos principais
grupos de investigação com trabalho publicado sobre
o novo paradigma energético, com especial enfoque na
integração de energias renováveis. Deste grupo fazem parte
os membros da Unidade de Sistemas de Energia do INESC
TEC e quatro unidades de I&D da FEUP (Grupo de Eletrónica
Industrial – ISR Porto, Centro de Estudos de Fenómenos de
Transporte – CEFT, Laboratório de Engenharia de Processos,
Ambiente e Energia – LEPAE e o Laboratório Associado
– Laboratório de Processos de Separação e Reação &
Laboratório de Catálise e Materiais – LA LSRE/LCM).
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À frente do Centro de Competências em Energia
estará um Conselho Coordenador liderado por Adélio
Mendes, professor do Departamento de Engenharia
Química da FEUP. Com vários projetos na área da
energia, alguns deles premiados internacionalmente,
Adélio Mendes considera que esta é a altura certa
para investir num cluster de energia: “trata-se de uma
área que começa a ser estratégica e decisiva para o
desenvolvimento dos países, e que se encontra muito
espartilhada nos diferentes cursos da FEUP. O que se
pretende é criar mais sinergias entre todos e reunir o
máximo de conhecimento”. Assim, o grande objetivo do
Centro de Competências para a Energia passa por “reunir
massa crítica de forma a que o know-how da FEUP nesta
área seja valorizado no mercado, criando uma dinâmica
forte entre o conhecimento produzido nas universidades
e as necessidades reais da indústria nesta matéria”, admite
Adélio Mendes.
Da estrutura do Conselho Coordenador do CEnerFEUP fazem ainda parte Eduardo Oliveira Fernandes
(diretor do IDMEC- FEUP) e também João Peças Lopes
(diretor do INESC TEC). Com inauguração prevista para
setembro, o Centro de Competências para a Energia
surge assim da necessidade de enquadrar e valorizar de
forma sinergética os recursos humanos e laboratoriais da
FEUP nas áreas da energia e sustentabilidade, envolvendo
atividades de produção de conhecimento, vigilância
tecnológica, copromoção de projetos e disseminação
de resultados, prestação de serviços tecnológicos de
natureza avançada, promoção de empresas de base
tecnológica e apoio qualificado à formação pós-graduada
e especializada no domínio da energia.
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Uma reflexão sobre as fusões
no setor dos transportes

Álvaro Costa*

Muito se tem falado ultimamente acerca da fusão
de administrações das empresas de transporte, seja a
nível metropolitano, acentuando uma componente
territorial da organização, com as anunciadas fusões
operacionais da STCP com o Metro do Porto, e da Carris
com o Metropolitano de Lisboa, seja a nível de modo de
transporte, com a anunciada criação da holding portuária,
congregando as administrações dos portos portugueses
numa administração comum, à semelhança do modelo de
gestão que vigora no transporte aéreo, sendo os aeroportos
geridos em rede pela ANA-Aeroportos de Portugal.
A centralização da gestão numa única administração
faz sentido se existirem sinergias entre as diferentes
organizações e o mercado ficar mais bem servido com
a existência de uma administração comum, o que não
acontece em qualquer destes casos, nem nas áreas
metropolitanas, nem na gestão dos portos, embora por
razões diferentes. No caso das áreas metropolitanas,
a coordenação é importante, contudo, no momento
atual, estão-se a duplicar organizações metropolitanas
com competências mais ou menos semelhantes
(Autoridade Metropolitana e operador único urbano).
No caso dos portos, está-se a anular a concorrência entre
infraestruturas, aspeto essencial no desenvolvimento de
soluções eficientes.
No que respeita aos transportes metropolitanos de
Lisboa e Porto, tal só faria sentido, se as empresas não
fossem para privatizar ou os serviços para concessionar,
e não existissem órgãos reguladores recentemente
criados, como são as Autoridades Metropolitanas de
Transporte, encarregues de regular e coordenar a oferta
de transportes. A fusão das empresas operadoras numa
única Empresa de Transportes, além de desnecessária,
enfraquece o órgão regulador e reduz o número de
potenciais interessados na futura privatização, sendo
que somente os grandes grupos económicos estarão
preparados para concorrer à concessão, se esta for
organizada de forma integrada. Se a concessão do serviço
de transportes for preparada por modo de transporte ou
área de operação, como deve ser feito para aumentar a

concorrência, a criação desta empresa vem atrasar todo
o processo de concessão, pois as fusões são operações
complexas e muito demoradas.
Ora, o grande problema dos custos está na operação
dos transportes e, por isso, atrasar mais os processos de
concessão arrasta uma situação insustentável sob o ponto
de vista financeiro, dados os elevados montantes que o
Estado tem de suportar com a organização atual.
No caso das infraestruturas portuárias, a existência de
uma gestão comum organizada por modo de transporte
anula a concorrência, pois as infraestruturas passam a ser
geridas em rede, constituindo-se monopólios modais
com um poder demasiado elevado na negociação com
os operadores de transporte, não existindo alternativas
quando estes querem aceder a determinado território. Já
existe evidência deste facto no caso do transporte aéreo,
em que as infraestruturas são geridas em rede. Algumas
negociações com companhias aéreas têm sido dificultadas,
porque a ANA-Aeroportos de Portugal tem poder de
mercado. Com a criação de uma holding portuária, esta
experiência vai replicar-se no caso dos portos, anulando
a concorrência que ainda vai existindo.
Adicionalmente, o mercado da mobilidade é um
mercado com uma vertente marcadamente territorial.
Não faz mais sentido pensar-se na gestão da mobilidade
numa lógica de modo de transporte, mas numa lógica de
mercado territorial. Também não pensaríamos fundir a STCP
com a Carris, ou o Metro do Porto com o Metropolitano de
Lisboa, porque as especificidades locais são importantes na
gestão da procura. O que é claro no caso dos transportes
rodoviários ou ferroviários ligeiros também se aplica ao
caso dos aeroportos e dos portos. Assim, no caso do Porto,
o modelo de organização a ser implementado no futuro,
se se pretende aumentar a eficiência e servir a economia
da região, deve passar pela regionalização da gestão do
Aeroporto do Porto, e não pela centralização da gestão
do Porto de Leixões.
* Professor da FEUP e Diretor do Programa Doutoral em Eng. e Gestão de Transportes
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Fotografia de Anabela Trindade
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A Escola e a Saúde das
Crianças na Agenda Europeia
A propósito do Projeto Europeu “SINPHONIE”

Prevenir e reduzir as doenças respiratórias provocadas pela poluição do
ar interior é o principal objetivo do projeto SINPHONIE, liderado pelo
Instituto de Engenharia Mecânica – Polo FEUP (IDMEC-FEUP). O projeto
coloca Portugal no grupo dos 25 países europeus que procuram a
solução para o problema da qualidade do ar nas escolas. Pretende-se
avaliar o impacto das condições do ambiente interior na saúde e o
desempenho das crianças, bem como desenvolver prioridades locais e
nacionais em saúde na idade escolar.

Eduardo Oliveira Fernandes*

A QUALIDADE DO AR INTERIOR
A qualidade do ar interior (QAI) é um conceito
relativamente recente nos seus contornos modernos.
A problemática da qualidade do ar ambiente ou
da poluição do ar exterior vem na sequência da
industrialização, mas já no século XIX apareceram
medidas de política com vista a fazer face a casos
dramáticos de poluição do ar em ambientes industriais
ou profissionais.
A problemática da qualidade do ar tem apresentado,
ao longo do último século, duas vertentes principais:
a do quadro da Segurança e Higiene Industrial, em
que os trabalhadores estão expostos a poluentes
conhecidos, em geral em elevadas concentrações e
por períodos relativamente curtos; e da qualidade do
ar ambiente exterior, em particular, nas áreas urbanas
e/ou industrializadas, em que o ar exterior é, em geral,
muito poluído excedendo os valores guia da Organização
Mundial de Saúde (OMS).
Por sua vez, a QAI resulta de fatores típicos das
sociedades modernas em que as pessoas passam cada
vez mais tempo em ambientes interiores e que nestes
se encontram materiais, equipamentos e produtos que
emitem substâncias nocivas para a saúde. Os cerca de
20 m3 de ar que cada cidadão em média “processa” na
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respiração diária, quer sejam inalados no exterior, onde
cada vez se passa menos tempo, quer no interior, onde
o ar exterior também está geralmente presente, trazem
poluentes como o benzeno e as partículas finas e muito
finas, alguns declarados cancerígenos e, em todo o caso,
altamente nocivos à saúde.
Neste contexto há três parâmetros críticos: a
vulnerabilidade das pessoas, entre as quais se destacam
os idosos e as crianças; a exposição e a concentração de
cada poluente. Exposição é neste contexto da poluição,
como a própria palavra sugere, a expressão da ‘sujeição’
do indivíduo ao contacto com agentes poluentes através
do ar (respiração e contacto dérmico) – como acontece
na água, nos alimentos, etc. – que é caraterizada, desde
logo, pelo tempo e pela natureza dos agentes perniciosos
(poluentes) em presença. Ela é a primeira condição
do risco a que os cidadãos estão sujeitos num caso de
poluição do ar. A segunda condição é a da concentração
desses agentes presentes no ar a que se está exposto.
Sabemos que o ‘ar tipo’ tem uma determinada
composição de azoto, oxigénio e hidrogénio bem como
outros gases como o dióxido de carbono e o vapor de
água e, também, habitualmente, tem um vasto leque de
substâncias gasosas poluentes, por vezes em quantidades
vestigiais e partículas em suspensão prejudiciais à saúde.
O tempo de exposição multiplicado pela concentração

AGIR

da substância – gás ou partículas em suspensão no
ar – quantifica a dose de substância inalada que, face à
conjugação da sua perigosidade e da suscetibilidade do
cidadão, será a causa de doenças do foro respiratório ou
cardiovascular (Figura 1).
É assim que, enquanto o ar ambiente das cidades
dos nossos dias se revela ter habitualmente um leque de
poluentes perniciosos à saúde (benzeno, ozono, dióxido
de azoto, partículas, etc.) acaba por não ser no exterior
que ele é mais nocivo (Figura 2), uma vez que o tempo de
exposição não é aí, em geral, muito elevado. Mas é esse
ar exterior que, uma vez dentro dos edifícios, passa a ser
‘ar interior’ que se constitui na principal fonte dos efeitos
nefastos para a saúde da qualidade do ar, agora, ‘tornado’
ar interior. Isto porque a exposição ao ar nos ambientes
interiores é para a maioria da população das sociedades
de hoje, cerca de dez vezes a exposição no ambiente
exterior, já que os cidadãos passam cerca de 90% do seu
tempo em ambientes confinados. Note-se que, agora,
quando se refere ‘ar interior’ já não se refere apenas aos
trabalhadores em atividades de cariz não industrial mas
todos os cidadãos, em casa, na escola e, até, nos meios
de transporte.
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Os cerca de 20 m3 de
ar que cada cidadão
em média “processa”
na respiração diária
(...) trazem poluentes
como o benzeno e as
partículas finas e muito
finas, alguns declarados
cancerígenos e, em
todo o caso, altamente
nocivos à saúde

Chegados aqui, a questão do ambiente interior não
mais pode ser deixada sem a necessária atenção no que
concerne ao seu impacto na saúde pública. E, por razões
óbvias, na saúde dos mais vulneráveis.
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1 228 511

292 836

1 447 541

306 181

CV - diseases

Ambient air quality

Asthma & allergy

Heating and combustion equipment/appliances

Lung cancer

Water systems, leaks, condensation

U&L Respiratory symptoms

Building site (randon from soil)

Acute toxication

Furnishings, decoration materials and electrical appliances

COPD

Cleaning and other household products
Building materials

Figura 1. Efeitos na saúde da poluição do ar interior [2]

A AGENDA EUROPEIA DA QUALIDADE DO AR
Recentemente, na Declaração de Parma, maio de 2010,
os Ministros do Ambiente e da Saúde da OMS e da União
Europeia (EU) assumiram “reforçar o compromisso de reduzir
os principais fatores de risco para a saúde relacionados
com o ambiente com especial enfoque nas crianças, isto
é, garantir que cada criança possua um ambiente interior
saudável nas creches, jardins de infância, escolas e outros
espaços públicos recreativos, implementando as diretrizes
da OMS para a qualidade do ar interior (...)”.
Outras ações estão em fase de planeamento pondo
um particular enfoque na relação “indoor/outdoor”, isto é,
na relação entre a poluição do ar interior e a do ar exterior.
Para o efeito, e pela primeira vez, teve lugar em Bruxelas
uma reunião de especialistas da qualidade do ar exterior e
do ar interior no âmbito da definição do Plano de Ação da
EU para a Qualidade do Ar (ambiente e interior).
O PROJETO SINPHONIE
É neste contexto que surgiu em 2010, financiado
pela Direção Geral de Saúde e Defesa dos Consumidores
(DG Sanco) da Comissão Europeia, o projeto Poluição
do Ar Interior na Escola e Saúde – Observatório para
a Europa (SINPHONIE) (2010-2012). Este é um projeto
multidisciplinar que conta com a participação de 38
instituições ligadas nomeadamente à área do ambiente
e da saúde de 25 países, envolvendo cerca de 100
investigadores. Tem como principais objetivos avaliar a
QAI em escolas do 1.º ciclo do ensino básico/jardins de
infância e o seu impacto na saúde. A implementação
e coordenação deste projeto a nível nacional é da
responsabilidade do Instituto de Engenharia Mecânica
(IDMEC) da Faculdade de Engenharia do Porto
(componente ambiental) e do Instituto de Saúde Pública
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Figura 2. O ar exterior, principal fonte de poluição do ar interior [2]

da Universidade do Porto (ISPUP) (componente clínica),
respetivamente. O projeto assume particular relevância
na medida em que:
1. Responderá a uma orientação política da OMS/EU
dando suporte a políticas futuras sobre a qualidade
do ar interior;
2. Contribuirá para clarificar a importância da
envolvente exterior da escola no que respeita ao
impacto do ar ambiente;
3. Permitirá usar o estudo efetuado em ambiente
escolar para identificar também, em certa medida,
o papel do ambiente da habitação no efeito da
exposição ao ar interior para a saúde das crianças.
O projeto “SINPHONIE” reúne a sua coordenação
científica e técnica na Universidade do Porto. Nos dias
25, 26 e 27 de abril, 40 cientistas de 14 países da UE
estiveram reunidos no Museu Romântico da Quinta da
Macieirinha (ver foto). Em cima da mesa destaque para
a ampla revisão do trabalho de campo realizado nos
últimos oito meses, correspondentes ao período mais frio
do ano em 114 escolas (cerca de 340 salas de aula e 7000
alunos) e também a preparação do relatório científico
final. Esta reunião seria trivial – já que ocorre em qualquer
projeto desta natureza – não fora o facto deste projeto
ter a ambição de contribuir, pela sua dimensão e pela
cobertura de áreas da UE ainda carentes de resultados
credíveis, para a elaboração de novas medidas relativas ao
ar interior nas escolas para proteção das crianças, setor da
sociedade particularmente vulnerável à poluição do ar.
www.sinphonie.eu
*Professor Catedrático da FEUP e Diretor do IDMEC-FEUP
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1.º Doutoramento em Angola
com marca FEUP
Foi a primeira defesa de tese de doutoramento de que há
registo em Angola, depois do período da independência,
no ensino superior público. Uma equipa de investigadores
da FEUP acompanhou a investigação e fez parte do júri da
prova que incidiu sobre um estudo relacionado com plantas
medicinais angolanas.
Texto: Raquel Pires
Fotografia: D.R.

Estudar a contribuição de Plantas Medicinais em
Angola, com atividade hepatoprotetora foi o grande
objetivo do trabalho de investigação de Mulungu Malenga
Justin para obtenção do doutoramento em Engenharia
Química. Professor na Faculdade de Engenharia da
Universidade Agostinho Neto (UAN), em Luanda, Mulungu
Malenga Justin dedicou-se à extração, separação e
identificação de compostos ativos da planta Borerhaavia
Diffusa L avaliando os efeitos da sua origem geográfica,
como a natureza do solo e as condições climáticas sobre
a quantidade de compostos ativos, pondo em evidência
a riqueza de Angola no domínio das plantas medicinais.
Sob orientação de Anabela Leitão, professora da
Universidade Agostinho Neto, a defesa da tese de
doutoramento contou com uma forte presença de
investigadores da Faculdade de Engenharia da Universidade
do Porto (FEUP) na qualidade de membros do júri da prova.
Este facto deve-se à estreita ligação que existe, desde há
muito tempo, entre Anabela Leitão e a FEUP. Antiga aluna
da Faculdade de Engenharia, terminou o doutoramento em
1987, tendo como orientador Alírio Rodrigues. O contacto
manteve-se e têm trabalhado em conjunto em alguns
projetos de investigação desde essa altura.
A tese de doutoramento de Mulungu Malenga Justin acaba
por ser um marco histórico na vida das duas instituições
envolvidas, uma vez que se trata do primeiro doutoramento
feito integralmente numa universidade pública angolana,
no período pós-independência. A comitiva da FEUP que
se deslocou até Angola era composta por Sebastião Feyo
de Azevedo (diretor da FEUP), Alírio Rodrigues e Arminda
Alves, ambos professores do Departamento de Engenharia
Química da Faculdade de Engenharia.
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Reportagem de Raquel Pires
Fotografias: D.R.

Porto:
Melhor Destino
Europeu 2012
A cidade invicta levou a melhor sobre um
conjunto de 20 cidades europeias. A votação
online contou com mais de 212 mil votos e
vai permitir aumentar os índices de procura
de turistas interessados em descobrir os
encantos da região norte e promover a
captação de novos estudantes.
Dificilmente alguém conseguiria descrever tão
bem a cidade do Porto como Rui Veloso. A letra de
“Porto Sentido”, da autoria de Carlos Tê, será sempre um
cartão de visita para quem chega à cidade invicta. E se é
verdade que “Quem vem e atravessa o rio, junto à serra
do Pilar, vê um velho casario que se estende até ao mar”,
também é um facto que a cidade está mais cosmopolita
e moderna. Conhecida mundialmente pelo Vinho do
Porto, pelo centro histórico (classificado Património
Mundial da Humanidade desde 1996), pelas suas pontes
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e monumentos arquitetónicos, o Porto é uma das
cidades europeias de média dimensão, mas com um
custo de vida mais reduzido quando comparado a outras
congéneres europeias. E tem registado índices de procura
interessantes. Dados relativos a 2011 indicam que a
procura de informação nos postos de turismo municipais
cresceu 19%, o número de passageiros no aeroporto
Francisco Sá Carneiro aumentou 13,4%, valores que foram
acompanhados por um crescimento também de dois
dígitos no número de pessoas hospedadas no Porto. A
tendência será para que estes números subam depois de
a cidade ter sido eleita como “Melhor Destino Europeu
2012”, à frente de cidades como Viena (na Áustria) e
Dubrovnik (na Croácia).
O júri da Associação dos Consumidores Europeus
considerou que a cidade tem crescido e mantido uma
boa convivência com a arquitetura moderna e os edifícios
históricos, destacando o Centro Histórico da cidade,
os museus, parques e jardins, assim como as lojas de
moda, de criadores nacionais e também internacionais.
A oferta cultural é um dos aspetos mais elogiados pelos
turistas (ver caixa) cujo espectro vai das instituições
reputadas a nível internacional (Fundação de Serralves,
Casa da Música, Teatro Nacional S. João), até às inúmeras
galerias de arte e associações culturais. Também a rede
de transportes urbanos e intermodais (STCP, CP, Metro
do Porto e elétrico) constituem uma vantagem para
uma cidade que se quer afirmar no panorama europeu.
De realçar ainda o facto de a localização do aeroporto
Francisco Sá Carneiro permitir rotas diversificadas e a
preços acessíveis, razão pela qual foi escolhida para base
operacional da Ryanair, uma das empresas de aviação low
cost mais conhecidas um pouco por todo o mundo. A par
desta rede de infraestruturas, de realçar ainda a enorme
oferta no campo da restauração de qualidade, cafés e
restaurantes emblemáticos, casas de chá de inspiração
diversa e bares que acompanham as mais recentes
tendências. A revitalização da zona da Baixa do Porto é
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disso exemplo, com a abertura de diversas casas noturnas
que todos os dias fazem com que a afluência de jovens
seja cada vez maior.
O título de “Melhor Destino Europeu 2012” vem
assim aumentar a responsabilidade da cidade enquanto
destino turístico, ao mesmo tempo que reforça o seu
posicionamento como fator essencial na promoção do
país e da região. Razões de sobra para uma visita até à
cidade invicta.
Vasiliki Panou, Allana Cardoso e Nawel Jafar

“O Porto é uma cidade de grandes contrastes,
principalmente entre a “nova” arquitetura e os edifícios
mais antigos e históricos. Faz-me lembrar um pouco a
minha cidade [Patras, na Grécia], mas em tamanho XL.
Foi uma cidade que me acolheu muito bem e isso teve
a ver com as pessoas com quem me cruzei aqui, sempre
com um grande sorriso. Adoro a Ribeira. Vou lembrar-me
sempre das famosas francesinhas e prometo voltar um
dia à minha segunda casa, a cidade do Porto”.
Vasiliki Panou, 23 anos, Grécia, fez um estágio na área de marketing na FEUP

“Escolhi o Porto por causa da U.Porto ser uma referência
no ensino académico europeu, e pelo facto do meu curso
estar muito bem cotado aqui. Destaco o fácil acesso à
rede de transportes públicos, o turismo e a oferta cultural

como os aspetos que mais me impressionaram na cidade.
O meu lugar preferido no Porto é o belíssimo Palácio de
Cristal, pela vista que proporciona da cidade do Porto,
pela liberdade que permite aos animais, e aos grupos de
pessoas que ali se deslocam. Sentirei muita falta de todo
aquele ar puro, cheirinho de grama fresca e das flores”.
Allana Cardoso, 22 anos, Brasil, estudante de mobilidade na FADEUP

“Gosto da oferta cultural que o Porto tem para
oferecer: os monumentos históricos, as festas tradicionais
como o S. João, a praia… o peixe! Há muito para visitar
e conhecer e isso faz com que os jovens nunca se
cansem ou sintam aborrecidos nesta cidade. O meu local
preferido é a zona da Ribeira”.
Nawel Jafar, 24 anos, Tunísia, fez investigação na área de genética no IPATIMUP
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“Deve ser missão da
Faculdade contribuir para
que a ciência tenha a
maior divulgação possível”
Entrevista: Raquel Pires
Fotografia: João Pádua

Luzes, câmara, ação! – o ritual repete-se todas as semanas durante as
gravações do programa “Engenharia num Minuto”. Numa linguagem
simples e apelativa, investigadores da FEUP tentam transmitir uma ideia
relacionada com o universo da engenharia. Num minuto.
O desafio foi lançado em novembro, conta com o apoio da RTP
Informação, Público Online e Rádio Nova, e está a conquistar a opinião
pública. Saiba o que esteve na origem da rubrica e como são os
bastidores do programa.
Como surgiu o programa “Engenharia num Minuto”?
Nos últimos anos, tenho tido oportunidade de participar
em programas e entrevistas de televisão com alguma
regularidade, na sequência da minha especialização em
estruturas e em engenharia sísmica. Foi nesse contexto
que pude perceber, de forma mais direta, a importância
de comunicar ciência.
A esta perceção acresce o facto de a engenharia estar
intimamente ligada a muitas das atividades da vida
humana: trabalho, lazer, cultura, saúde, educação, etc..
E daqui surgiu a ideia de que a FEUP poderia e deveria
divulgar aspetos da engenharia, sobretudo aqueles que
eram menos conhecidos e que poderiam interessar ao
público em geral. A ideia foi discutida com a equipa de
assessoria de imprensa da FEUP e, quando abriu o concurso
promovido pela Ciência Viva, decidiu-se apresentar uma
candidatura, que veio mais tarde a ser aprovada.
Que objetivos estiveram na base da criação desta
rubrica?
Considero que a finalidade principal do projeto passa por
disseminar o conhecimento científico junto de públicos
mais vastos e não especializados, desmistificando a
complexidade da ciência e da tecnologia, simplificando
o conceito de engenharia e mostrando que esta está em
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todo o lado, ao longo da vida do ser humano. Por outro
lado, esta é também uma forma de promover a cultura
científica alargada e de promoção da interatividade
entre a sociedade e os especialistas da faculdade,
nomeadamente nas plataformas online dos media
partners que se associaram ao projeto (Jornal Público,
RTP Informação e Rádio Nova), através do colocação de
comentários/questões pelos utilizadores dos sites.
Como tem sido encarado o desafio das gravações por
parte dos professores?
Numa primeira fase com alguma descrença na
possibilidade de transmitir uma mensagem com
conteúdo em apenas um minuto. Mas depois da
participação verifica-se, de modo geral, agrado com a
experiência e, assim, um balanço muito positivo. Muitos
colegas voltaram a repetir a experiência e gravaram mais
do que um minuto.
Na sua opinião, esta é a melhor forma de contribuir para
uma intervenção na sociedade, através de um programa
didático?
Haverá outras, mas esta é seguramente uma das melhores
formas. Quando se concebeu o programa confrontaram-se
diversos modelos, mais demorados ou mais curtos.
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SABIA QUE…
A criação de um programa com conteúdos científicos
nasceu de uma candidatura da FEUP ao programa
Media Ciência. O programa é cofinanciado pelo FEDER
através do QREN, Programas Fatores de Competitividade,
COMPETE e por fundos nacionais através do Ciência Viva.
Mais informações em: fe.up.pt/engmin

Identificou-se que o sucesso passaria por ser capaz de
captar e manter a atenção dos espetadores. Ora um
programa com alguma duração teria maior dificuldade
em conseguir esse objetivo. Ao contrário, um programa
curto, com um assunto apelativo, apresentado pelo
especialista e com imagens poderia garantir esse sucesso.
Foi essa a nossa aposta.
Este tipo de programas é também uma forma de
aproximar o universo das universidades das populações.
Concorda?
É esse um dos nossos principais objetivos. Deve ser
missão da universidade contribuir para que a ciência que
produz e ensina tenha a maior divulgação possível. Essa
missão deve ser concretizada por diversos meios, sendo
o da comunicação social um deles. Este meio parece
ser o mais eficiente para chegar a um grande público e
contribuir, deste modo, para uma maior aproximação e
conhecimento do que faz e das pessoas que o fazem.
Que mais-valias é que este programa poderá trazer à
FEUP, no futuro?
Admito que um programa desta natureza possa
contribuir para o desenvolvimento de outras iniciativas,
nomeadamente na produção de conteúdos para o
ensino, a nível interno e, sobretudo, para níveis de
ensino secundário. Este tipo de programas e conteúdos
podem ser interessantes igualmente para divulgação
internacional. Numa outra perspetiva pode também
contribuir como fator de coesão e conhecimento mútuo
no interior da própria instituição.

Se tivesse que dar um conselho a algum colega que está
hesitante em relação a uma participação no programa,
de que forma o tentaria convencer?
Pensando que a razão da hesitação é devida sobretudo
à dificuldade em escrever um curto texto com apenas
800 carateres, dir-lhe-ia que em primeiro lugar procuraria
encontrar um assunto que domine e que tenha aspetos que
não sejam do domínio comum mas que possam interessar
a muita gente. Em seguida, identificar as duas ou três ideias
que interessa transmitir e, finalmente, escrever essas ideias
usando o mínimo de jargão técnico. Acrescentaria ainda que
mesmo que não tenha conseguido cumprir a dimensão
estipulada para o texto, a equipa de comunicação ligada
ao projeto será capaz de fazer sugestões interessantes para
identificar o que é essencial. Acrescentaria que esta é uma
excelente oportunidade de divulgar os temas com que
os professores lidam e que, em geral, é gratificante ver os
resultados a que se consegue chegar.
Uma vez que a 1.ª temporada do programa está quase a
terminar, que balanço faz desta experiência?
Do ponto de vista positivo identifico vários aspetos: o
modelo de programa que foi encontrado e que permitiu
ir ao encontro dos objetivos que foram definidos; a
participação entusiasta de muitos colegas; a apreciação
muito positiva que os colegas têm feito da sua participação;
a avaliação também positiva que, de modo geral, se tem
recebido de quem visualiza os programas; a constituição de
uma equipa que tem desenvolvido o projeto com elevada
competência. Do ponto de vista negativo identifico a
dificuldade em mobilizar muitos colegas.
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Vitória da FEUP
no Startup-Program 2012
Para uma necessidade antiga eis que surge um
conceito inovador. Seis estudantes do 5.º ano do Mestrado
em Bioengenharia da FEUP criaram o “N2FIX”, um projeto
que conquistou recentemente o Prémio Startup-Program
2012. A distinção valeu-lhes uma viagem até à cidade de
Skopje, na Macedónia, entre 4 e 6 de julho, onde tiveram
a oportunidade de representar Portugal na JA-YE Europe
Enterprise Challenge 2012. A participação portuguesa
acabou por ser premiada com o “TTK Responsible
Leadership Award”, um Signature Award atribuído pelo
Banco TTK da Macedónia. A ideia de André Meireles, José
Nuno Leitão, Maria João Gomes, Mariana Osswald, Paulina
Carvalho e Sofia Santos consiste no desenvolvimento
de uma tecnologia aplicável a plantas de interesse
agronómico, que permite que se desenvolvam sem o uso
de fertilizantes azotados. De acordo com os estudantes
da FEUP, o projeto apresenta um conceito inovador, que
possibilita ainda aumento da produtividade, redução do

Investigadores
vencem iUP25k
A FEUP esteve em destaque na 3.ª edição do iUP25k
– Concurso de Ideias de Negócio da U.Porto. O projeto
“TerMonitor” conquistou o 1.º prémio, no valor de 15 mil
euros. A equipa vencedora – formada por António Silva
(estudante de doutoramento em Eng. Mecânica da FEUP),
Miguel Neves (estudante de mestrado em Medicina
da Faculdade de Medicina da U.Porto), Conceição
Granja (estudante de doutoramento em Eng. Química
e Biológica da FEUP) e Eduardo Tejera (doutorado em
Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da
U.Porto) – explica que a “TerMonitor” apresenta como
solução inovadora o desenvolvimento e comercialização
de um novo sistema de deteção precoce de úlceras de
pressão em doentes hospitalizados através da termografia
(medição da temperatura por imagem). De acordo com
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tempo de maturação, redução dos custos dos agricultores
e diminuição do impacto ambiental da agricultura. Além
disso, a planta tem teoricamente a capacidade de se
adaptar facilmente a solos mais pobres, facto importante
dada a diminuição da área global arável e a necessidade de
alimentar a crescente população mundial.
O projeto, desenvolvido no âmbito da unidade curricular
de Inovação e Empreendedorismo da FEUP, contou com a
orientação dos professores João José Pinto Ferreira e José
Vale (FEUP/DEGI) e Jorge Novais (banco Millennium BCP). O
programa arrancou na U.Porto em setembro de 2008 com
a designação de Graduate Program. Promovido pela Junior
Achievement Portugal e pelo Millennium BCP, visa aproximar
os estudantes universitários da realidade empresarial,
fornecendo uma formação empreendedora. No ano letivo
de 2011/12 registaram-se 112 inscrições de estudantes.
Mais informações em: www.ja-ye.org

os vencedores, o projeto “irá existir e será muito em breve uma realidade
quer em Portugal, quer no mercado internacional”.
O 2.º prémio, no valor de 5 mil euros, foi entregue a André Riboia
(estudante de doutoramento em Eng. Informática da FEUP) e Rui
Maranhão (professor do Departamento de Eng. Informática da FEUP),
pelo trabalho “Remote Debugging Service”. Segundo os investigadores, o
projeto consiste num “hospital de software”: “assim como são realizados
exames e diagnósticos com base na análise desses exames, também o
serviço que propomos faz testes ao software e com base nesses resultados
diagnostica quais os problemas, reduzindo em cerca de 75% no tempo
utilizado em tarefas de teste e localização de falhas”, destacam.
O 3.º prémio, também no valor de 5 mil euros, foi atribuído ao projeto
“SoundPace”, de Carlos Silva (estudante do Mestrado Integrado em
Engenharia Eletrotécnica e de Computadores da FEUP), Bruno Bragança
e Jorge Carvalho (ambos estudantes do mestrado em Bioquímica na
Faculdade de Ciências da U.Porto). Os estudantes criaram um dispositivo
médico centrado “na capacidade de carregamento autónomo e programado
das baterias de pacemakers cardíacos através de ondas sonoras”, que poderá
evitar a “necessidade periódica de substituição da pilha”.
Os prémios foram entregues no passado dia 15 de maio, numa
cerimónia que teve lugar na reitoria da U.Porto.
Mais informações em: iup25k.up.pt
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Estudantes da FEUP
na meia-final do
YouTube Space Lab
Texto: Raquel Pires
Fotografia: NASA

Guilherme Aresta, Daniel Carvalho e Miguel Ferreira
saíram do anonimato. Tudo por causa da participação no
concurso organizado pela NASA, através do YouTube, e
promovido pela empresa Space Adventures, pela empresa
Lenovo e pela Agência Espacial Europeia. Lançado a
11 de outubro de 2011, o concurso internacional tinha
como principal objetivo a criação de um vídeo com uma
experiência que pudesse ser testada na Estação Espacial
Internacional, ou seja, num local sem gravidade.
O vídeo realizado pelos estudantes do 1.º ano do
Mestrado Integrado em Bioengenharia da FEUP valeu-lhes
um lugar na semifinal do concurso. Além deles, apenas
uma outra equipa portuguesa na competição, num
total de 60 equipas apuradas. O período de votação nos
finalistas, feito através do canal de YouTube do concurso,
decorreu até finais de janeiro.
“A experiência tinha de estar relacionada de certa
forma com a ausência de gravidade. Uma das ideias que
desde logo associamos a este princípio é a experiência
básica da separação da água do azeite”, admite Guilherme
Aresta. “A nossa experiência também se baseia nesse
princípio de densidade, mas utilizando as leveduras para a

Foi a primeira vez que
contactámos em direto
com o espaço

produção de álcool”, explicou o jovem estudante da FEUP.
“Queríamos trabalhar um tema atual e surgiu a ideia da
crise energética. Por isso pensámos no uso de leveduras
na produção do etanol para combustível”, rematou
Guilherme Aresta. No caso das naves espaciais, o etanol
poderia servir como o biocombustível que alimentaria,
por exemplo, os sistemas elétricos.
O vídeo explica, passo a passo, a experiência com
a ajuda de desenhos: as leveduras produzem etanol
quando se alimentam e, segundo a hipótese dos três
estudantes, se estiverem submetidas à microgravidade
espacial, vão estar numa suspensão perfeita para produzir
etanol, ao contrário da Terra, em que a gravidade faz com
as partículas fiquem agregadas consoante a densidade
que têm, o que dificulta um metabolismo mais eficiente.
Composta por duas categorias consoante a idade, a
competição desenrolou-se em três regiões do globo. A
equipa da FEUP concorreu na categoria de 17-18 anos, na
região da Europa, Médio-Oriente e África. A competição
ficou completa com mais duas regiões a concurso:
Américas e Ásia e Pacífico. A equipa passou à primeira
fase de seleção, mas há dez finalistas por cada região
e categoria. Os resultados apontaram para a vitória do
egípcio Amr Mohamed que assim se sagrou o vencedor
regional a par das outras duas equipas, uma americana
e outra da Índia. Por ter integrado o lote das 20 equipas
finalistas do concurso, a equipa portuguesa foi convidada
a visitar as instalações do European Astronaut Centre
(EAC), em Colónia, na Alemanha e também a Agência
Espacial Europeia (ESA), onde tiveram oportunidade de
realizar uma videochamada com o astronauta holandês
André Kuipers, que se encontrava a bordo da Estação
Espacial Internacional: “Foi a primeira vez que contactamos
em direto com o espaço”, relatam entusiasmados.
Poderá aceder ao vídeo dos estudantes da FEUP em
http://youtu.be/0nvQ9V4Gjxo
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Lipocalibrador
Projeto de
cadeira de rodas conquista prata
em Genebra
inteligente
duplamente
premiado
Transformar qualquer cadeira de rodas elétrica numa
cadeira de rodas inteligente capaz de ser comandada
por voz e por sensores deixou de ser exclusivo dos filmes
de ficção científica. Apresentamos-lhe a IntellWhells,
cadeira de rodas inteligente, criada por uma equipa
de investigadores da FEUP. De forma a proporcionar
maior autonomia e qualidade de vida aos cidadãos com
deficiência ou mobilidade reduzida, esta cadeira de rodas
é capaz de desviar-se sozinha dos obstáculos, planear
tarefas, comunicar com outros dispositivos e permitir ao
paciente selecionar o seu modo preferido de comando
da cadeira em cada instante.
O projeto foi distinguido com o prémio “Ser Capaz
– Investigação e Tecnologia”, atribuído pela Associação
Salvador, em janeiro. A atribuição deste prémio anual
prevê o financiamento de projetos que contribuam
para o desenvolvimento de produtos e tecnologias que
previnam ou neutralizem a incapacidade de uma pessoa
portadora de deficiência motora. A cadeira de rodas
inteligente venceu a 1.ª Menção Honrosa, tendo sido
atribuído um prémio no valor de 3500 euros.
Anteriormente, em dezembro de 2011, a IntellWheels
recebeu o Galardão da Inclusão na categoria Investigação
Aplicada, do Instituto Politécnico de Leiria, no âmbito do
Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Recentemente
financiado pela FCT, este projeto inovador na área da
inteligência artificial e da robótica prevê a realização de
uma recolha alargada de dados e a realização de um vasto
conjunto de experiências, utilizando pacientes reais, de
modo a validar completamente todas as metodologias
desenvolvidas, podendo vir a ser comercializado em
breve. O grupo de trabalho do Laboratório de Inteligência
Artificial e Ciência de Computadores (LIACC) e do INESC
TEC dedica-se há quatro anos a este projeto de transformar
uma cadeira de rodas comercial num equipamento
inteligente, de custos reduzidos e com poucas alterações
do ponto de vista ergonómico.
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Numa altura em que a Organização Mundial de
Saúde declara a obesidade como a doença do século
XXI, o “LipoTool” assume especial importância na área
da nutrição e da saúde. O projeto de criação de um
sistema inovador baseado no funcionamento de um
lipocalibrador para avaliação da percentagem de gordura
corporal foi desenvolvido por uma equipa liderada por
Teresa Restivo, professora da FEUP, em colaboração com
investigadores da Unidade de Integração de Sistemas
e Processos Automatizados (UISPA-IDMEC) - Polo FEUP
pertencentes a duas faculdades da U. Porto - Engenharia
e Ciências da Nutrição e Alimentação.
O projeto, que teve início em 2008, foi bem recebido
junto da comunidade médica e científica na altura,
especialmente devido às suas características: um
instrumento digital portátil que permite a comunicação de
dados wireless, em tempo real, com aplicação de software
que integra uma base de dados. O resultado é uma medição
mais rigorosa, rápida e que permite a avaliação imediata de
resultados com a capacidade única de registar a resposta de
cedência dos tecidos sob compressão.
A equipa de investigadores destaca que o sistema
é constituído por um dispositivo que permite a leitura
de maiores amplitudes estando vocacionado para
a avaliação de obesos e apresenta características de
desempenho e manipulação muito superiores aos
existentes no mercado. De realçar o facto de permitir a
sua utilização por ambidextros e garantir boa exatidão no
processo de medição, orientação das mandíbulas e a sua
aplicação com pressão constante, com capacidade para
registar a resposta dinâmica dos tecidos durante o curto
intervalo de medição.
Em abril deste ano, o “LipoTool” recebeu uma
medalha de prata no 40.º Salão Internacional de
Inventos de Genebra, na categoria “Medicine – Surgery
– Orthopaedics Material for the handicapped”. O evento,
que contou com 789 expositores de 46 países, acolheu
1000 invenções e cerca de 64 mil visitantes. O “LipoTool”
foi o único projeto de nacionalidade portuguesa presente
no certame. Nas suas diferentes fases, o projeto foi
premiado também pela Fresénius Kabi, pelo Nutrition
Awards 2010 e pelo FEUP Colheita 75.
Mais informações: http://lipotool.com
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De montanha-russa
até à Croácia
“Kashiba” é o nome da equipa vencedora das 24H
BEST Engineering Competition, que decorreu na FEUP, de
17 a 19 de março. A vitória conquistada por André Alves,
João Leite, João Campos, Jorge Neiva, finalistas do curso
de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores da FEUP,
levou-os até Almada para disputar a Final Nacional, que
decorreu no fim de semana de 27 a 29 de abril. Em jogo
estava a passagem para a Final Europeia da competição,
que aconteceu em Zagreb, em agosto. Apesar de
não terem carimbado o passaporte até à Croácia, a
experiência valeu a pena. De acordo com os estudantes,
qualquer desafio que ponha à prova os conhecimentos
e a capacidade de trabalhar em equipa é encarado com
grande entusiasmo: “gostamos de testar os nossos limites
e tentar superá-los. Além disso, somos jovens e gostamos
de experimentar desafios novos e ser inovadores”.
A presença na final nacional foi assegurada pela vitória
na competição local que decorreu na FEUP, em que durante
24 horas, 60 estudantes foram testados até ao limite das suas
capacidades técnicas, criativas e de improviso. O desafio
proposto em março foi a construção de um protótipo com
as características de uma montanha-russa e de um veículo
que percorresse o trajeto, utilizando ferramentas e materiais
de baixo custo fornecidos pela organização.

Dia da FEUP
fe.up.pt/diadafeup

“Se por um lado, o trabalho de equipa contribuiu
bastante para o nosso sucesso, as valências individuais
também deram um forte contributo. Mas numa coisa
as competências de engenharia foram determinantes: o
trabalho sob pressão, a que já nos habituamos”, admitem os
estudantes. O protótipo de montanha-russa desenvolvido
pelos “Kashiba” dividia-se em quatro zonas principais: a
primeira, com dois motores alimentados por uma fonte
de tensão, que dava impulso ao carrinho, que em seguida,
passava por duas rampas inclinadas; a terceira parte era
constituída pelo “túnel dos horrores” (assim apelidado
pelos estudantes) e o percurso finalizava com uma reta
horizontal. Por sua vez, o carro construído pela equipa era
composto por uma tábua de madeira (chassis), com dois
ferros a servir de eixo, nos quais giravam quatro rolamentos.
Os estudantes reconhecem que a funcionalidade do
protótipo foi um dos pontos fortes do projeto: “o sistema de
arranque do carrinho foi desenvolvido de maneira a permitir
uma grande impulsão inicial e toda a estrutura foi projetada
e dimensionada de maneira a que a energia fornecida ao
veículo durante o arranque fosse suficiente para percorrer
toda a pista”.
www.bestporto.org

O Dia da FEUP nasceu e realiza-se anualmente com o objetivo de
fortalecer o ADN da Faculdade de Engenharia, reconhecendo e valorizando
o sucesso profissional e pessoal dos atuais e antigos estudantes, dos
docentes, investigadores e colaboradores que constituem a “Comunidade
FEUP”. No dia 13 de janeiro, a Faculdade de Engenharia comemorou 175
anos de Engenharia em Portugal.
Os estudos de engenharia no Porto remontam à criação da Academia
Polytechnica, a 13 de janeiro de 1837. Surgiu com o intuito de desenvolver
as ciências industriais no país, dando resposta às necessidades dos
comerciantes e industriais, dos vinhateiros do Douro e do transporte
marítimo. Com a criação da U.Porto, em 1911, na sequência da instauração
da República, os estudos de engenharia encontraram enquadramento na
nova Faculdade Técnica, criada em 1918 e transformada em “Faculdade de
Engenharia da U.Porto” em 1926.
A FEUP é herdeira de 175 anos de um papel institucional preponderante
no desenvolvimento económico da cidade e do país, quer pela continuada
excelência do seu serviço educativo, formando engenheiros para o mundo,
quer pelos avanços científicos e tecnológicos com que vem contribuindo
para o progresso industrial e para a qualidade de vida das populações.
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5.º Concurso
Pontes de
Esparguete
Quanto é capaz de aguentar uma ponte feita apenas de esparguete?
A International Association of Civil Engineering Students (IACES),
associação que integra estudantes da FEUP, lançou o desafio no 5.º
Concurso Pontes de Esparguete. “Quem pensa que o esparguete é só
para comer, engana-se profundamente” – foi com este slogan que a IACES
mobilizou cerca de 39 estudantes de Engenharia Civil para a construção
de um protótipo de uma ponte, usando unicamente esparguete e cola.
Após uma semana em torno das pontes de esparguete, as 13
equipas participaram na final do concurso, que decorreu no passado dia
24 de março, no âmbito da Mostra da Universidade do Porto, no Pavilhão
Rosa Mota. Esparguete a mais ou a menos, todas as pontes tinham que
ser apresentadas a concurso com o mesmo peso: 350 gramas.

Vítor Barros, Filipe Torres e Diana Carvalho (estudantes
do 5.º ano) conquistaram o primeiro lugar (150€). Hélder
Gonçalves, Carlos Andrade e Vítor Rocha (estudantes do
5.º ano) ficaram com o 2.º prémio (100€) e Flávio Oliveira,
Miguel Tavares e João Marinheiro (estudantes do 4º ano),
com o 3.º prémio (50€).
De acordo com a IACES, nestes concursos as
competências mais importantes são as noções de
engenharia, a experiência em concursos anteriores, métodos
e técnicas de montagem, criatividade e espírito de equipa.
Mais informações: www.iaces.org

Are you auto-motivated?
Welcome!

Continental Mabor
Integramos o Grupo Continental, parceiro internacional de referência para a indústria automóvel. A Continental Mabor é uma das fábricas
de pneus do Grupo, localizada em Lousado,
V. N. de Famalicão. É composta por uma força de trabalho superior a 1600 colaboradores
repartidos pelas diferentes áreas da Empresa.
Produz pneus diretamente para os mais prestigiados construtores da indústria automóvel e
para o mercado de substituição.
Recentemente, além de “Melhor Empresa do
Setor Químico”, pelo quinto ano consecutivo,
a revista “Exame” elegeu a Continental Mabor como a “Empresa do Ano” em 2011.
Em permanente crescimento e com uma aposta firme na qualificação crescente e permanente dos seus colaboradores, a realização de
estágios curriculares e a admissão de colaboradores com elevado potencial faz parte da sua
política de gestão de recursos humanos.
Áreas de Recrutamento
Engenharia Eletrotécnica e de Computadores;
Engenharia Industrial e Gestão; Engenharia
Mecânica; Engenharia Química.

www.continental.pt • www.continental-corporation.com

Contactos
Continental Mabor - Indústria de Pneus, S.A.
Rua Adelino Leitão, nº 330
4760-606 Lousado
Tel: +351 252 499 200
e-mail: continental.recrutamentopt@conti.de
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“O país tem muitos e bons
engenheiros, alguns dos
quais atingem a excelência”
Queria ser engenheiro naval. Acabou por seguir engenharia civil.
Dedicou uma vida inteira a projetar grandes obras. Uma delas, a Basílica
da Santíssima Trindade, em Fátima, chegou mesmo a ser distinguida
com o prémio OSTRA, o prémio Nobel da Engenharia. Do percurso de
vida de José Mota Freitas destaque também para os 35 anos dedicados
ao ensino na FEUP, a sua escola de sempre. Uma entrevista de vida de
um homem notável, na primeira pessoa e sem filtros.

Entrevista: Raquel Pires
Fotografia: D.R.

Quando soube que a sua vida ia estar ligada à
Engenharia Civil?
A minha “opção” por engenharia civil resultou de um
mero acaso. O facto de o meu pai ser Oficial do Exército
e ainda o facto de o meu irmão mais velho e eu termos
vivido a infância em quartéis (por vezes bastante isolados
da civilização), durante uma comissão de serviço de sete
anos que ele prestou em Angola, foram determinantes na
escolha da carreira: ambos queríamos seguir a vida militar.
Ele veio a ingressar na Escola do Exército e eu, que pretendia
tirar o curso de Engenharia Naval, teria de ingressar na Escola
Naval (EN), no Alfeite. Manobras, uma perna partida pouco
antes do exame de admissão à EN e lá se foi o meu sonho…
Fui à Faculdade de Ciências da Universidade do Porto onde
me deram o prazo de cinco dias para escolher um curso:
escolhi Engenharia Civil e fiz bem – nunca me arrependi.
Foi fácil conciliar a carreira de professor com a de
projetista/engenheiro?
Foi fácil e útil para ambas as atividades: a minha função
de professor obrigava-me a ter sempre um conhecimento
aprofundado das matérias que aplicava na função de
projetista. Os projetos elaborados permitiam-me tornar
as aulas teóricas mais interessantes pois, com exemplos
concretos, mostrava como as matérias lecionadas se
aplicavam na prática.

É capaz de identificar a obra mais representativa do
seu trabalho?
É sem dúvida a obra da Igreja da Santíssima Trindade,
em Fátima, cujo projeto de arquitetura pertence ao
grego Alexandros Tombasis. Os projetos de fundação e
estruturas, de extrema complexidade, foram elaborados
por técnicos da firma ETEC Lda (Escritório Técnico de
Engenharia Civil), de que eu era sócio-gerente. Na sua
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Vista aérea da Basílica da Santíssima Trindade, em Fátima

elaboração intervieram vinte e tal técnicos de elevada
competência e espírito de entrega: engenheiros,
desenhadores e orçamentistas. Destaco os nomes
dos engenheiros Eugénio Maia, Miguel Guimarães e
Alberto Teixeira, e da desenhadora Cassilda Santos.
Fui distinguido (fomos) com dois prémios de elevada
relevância: em 2008, o Prémio Secil Engenharia e, em
2009, o Prémio OSTRA (Outstanding Structure Award) da
IABSE (International Association for Bridge and Structural
Engineering), este último considerado o Nobel da
Engenharia. Foi entregue em Banguecoque, na Tailândia,
em setembro 2009. Este prémio tinha sido já entregue
ao engenheiro português Segadães Tavares, pela obra de
prolongamento da pista do aeroporto do Funchal.
Que significado teve para si a homenagem da OE Norte
em janeiro, aqui na FEUP?
Tenho um vasto e diversificado currículo profissional e
considero a “homenagem” (não gosto muito do termo, é
muito pomposo para mim) como um prémio de carreira,
em que mais do que o meu currículo, contaram a bondade
e a amizade de quem o promoveu: Fernando Santos,
engenheiro e presidente do Conselho Diretivo da Ordem
dos Engenheiros (OE) da Região Norte, que me ofereceu
uma bonita placa evocativa da ocasião. Associou-se o
Conselho Diretivo Nacional da OE, tendo o Bastonário
Carlos Matias Ramos entregue a primeira medalha de ouro
da instituição e ainda o presidente da Câmara Municipal
de Chaves, cidade onde nasci, que me ofereceu uma

medalha de prata com a ponte romana da cidade. Na
mesa de honra esteve também o presidente da Associação
Empresarial do Porto (AEP), José António Barros, que me
testemunhou a sua amizade, o que muito me honrou.
Qual é o projetista que mais admira no mundo e porquê?
O bom senso impede-me sequer de tentar responder a
esta pergunta. De facto, as grandes obras têm sempre
associadas (e bem) os nomes dos arquitetos que as
congeminaram, mas os nomes dos engenheiros de
várias especialidades que as tornaram possíveis, não.
Dou um exemplo: no dia 5 de julho foi inaugurada em
Londres a Torre Shard, do arquiteto Renzo Piano, que se
situa relativamente perto da Torre Ovalada do arquiteto
Norman Foster. Nomes de engenheiros intervenientes
no processo? Não se sabem! Estas situações ocorrem
por todo o mundo, sendo portanto injusto apontar o
nome de um engenheiro pelo facto de o seu trabalho
ser conhecido, quando os de tantos outros colegas – de
igual ou até maior valor – não o são. Definitivamente não
quero ser juiz nesta questão.
Considera que é mais fácil hoje projetar uma obra
(devido aos programas de computador, etc.) do que no
início da sua carreira?
É, e de que maneira! O que hoje demora minutos,
antes demorava dias. No início dos anos 70 projetei um
edifício de 24 pisos na urbanização Foco, frente à Igreja
e sobranceiro à VCI. Demorei dois meses a escolher as
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SABIA QUE…
Considerada pela International Association for Bridge
and Structural Engineering (IABSE) como o projeto de
estruturas mais notável, inovador e estimulante construído nos últimos anos em todo o Mundo, a Basílica
da Santíssima Trindade (em Fátima) reúne uma série de
pormenores que a tornam única: a estrutura circular da
Igreja, com capacidade para 9000 pessoas, está delimitada por uma parede circular com 125 metros de diâmetro
e sem juntas. A zona central do templo é atravessada por

duas grandes vigas, com a extensão total de 180 metros
e um vão central de 80 metros, que são suportadas, cada
uma, por três pilares com a altura de sete andares. Em
cada ponta, os pilares são móveis e têm capacidade para
deslizar 12 centímetros, resistindo, por exemplo, às dilatações provocadas pelas variações de temperatura. "Estão
permanentemente a mexer, ao longo do dia e ao longo
do ano", garante o professor Mota Freitas, que se dedicou
ao projeto durante três anos.

rigidezes relativas dos seus múltiplos pilares, de modo
a diminuir os esforços e os deslocamentos na estrutura
produzidos pela ação do vento. Hoje, o mesmo trabalho
levaria no máximo 1h de computador.
Se tivesse que identificar uma obra-prima da
engenharia, no mundo, qual seria a sua escolha?
Ao longo dos tempos o homem produziu autênticas
obras-primas de arquitetura e construção, que traduziam o
gosto e as capacidades técnicas das épocas em que foram
edificadas. O mesmo se passa hoje em dia, como é evidente.
Numa primeira seleção escolhi as seguintes obras:
• Sacsahuaman (séc. XV): fortaleza inca situada nos Andes,
a cerca de 1 km de Cuzco, antiga capital dos incas. Sem
ferramentas de ferro construíram as muralhas com
blocos de pedra irregulares, mas de tal modo ajustados
que nas juntas não cabe a ponta da mais fina agulha;
• O túmulo subterrâneo de Chin Shih-Huang-Ti (200 a.C.):
primeiro imperador da China, descoberto em 1974.
Nele vieram posteriormente a serem descobertas 6
mil estátuas de terra-cota em tamanho natural, que
representavam outros tantos dos seus guerreiros (Não
há duas estátuas iguais!);
• A grande Muralha da China (221-210 a.C.), fronteira com
o mundo bárbaro: 6 mil km de extensão, dotada de
torres de vigia espaçadas de 200 a 300 metros;
• A grande Pirâmide de Quéops (2600 a.C.), na planície de
Gizé, ao lado das pirâmides de Quéfren e Miquerinos:
Base quadrangular com 230 m de lado, 174 m de altura,
2600 blocos de pedra pesando entre 2,5 a 15 toneladas
cada, vindos das pedreiras de granito do Assuão a 1000
km de distância, 6.500.000 toneladas de peso total.

Nesta seleção em que privilegiei a monumentalidade e
as dificuldades construtivas, escolho como vencedora a
Grande Pirâmide de Quéops.
Que obra/projeto ainda lhe falta fazer? Tem algum
sonho ainda por realizar?
Neste momento, ao fim de uma vida de muito trabalho,
em que projetei obras tão diversificadas, apenas encararia
com prazer projetar uma ponte pedonal suspensa do arco
da ponte Maria Pia. Seria um local de lazer para namorados,
casais, pais mais filhos, pescadores… e teria ainda a
vantagem de obrigar a preservar as estruturas da ponte,
que atualmente tanto carecem de manutenção cuidada.
Considera que Portugal é um bom exemplo no que diz
respeito à engenharia civil?
O país tem muitos e bons engenheiros, alguns dos quais
atingem a excelência. Não cito nomes, pois uma omissão
inadvertida pode vir a ferir suscetibilidades, o que não desejo.
Que conselho gostaria de deixar aos jovens que têm
um gosto especial por esta área da engenharia civil?
Que conselho? Bem, vão para a frente e tirem o curso de
Engenharia Civil. Se forem do Porto ou de localidades
próximas, têm a FEUP que é uma excelente faculdade;
não o sendo, têm outras boas escolas espalhadas pelo
país. Não tenham medo, as coisas vão melhorar e as
grandes obras vão voltar a aparecer.
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SEMANA
PROFISSÃO
ENGENHEIRO
Fotografias: Filipe Paiva

Nos dias 19, 20 e 21 de março a FEUP abriu as portas a mais de 1500
alunos do ensino secundário, com a realização da “Semana: Profissão
Engenheiro” (SPE). Divididas em cinco grandes áreas temáticas – “Salvo o
Planeta”, “Desenho o novo Homem”, “Crio a Sociedade do Futuro”, “Torno
as empresas mais competitivas” e “Construo um Mundo novo” – as 93
atividades foram organizadas em 120 percursos, durante três dias. Foi uma
oportunidade única de dar a conhecer as saídas profissionais dos cursos
de engenharia e mostrar a multidisciplinaridade desta área.
Mais informações em: fe.up.pt/profissaoengenheiro

Receção dos estudantes e professores do ensino secundário

Apresentação “Engenheiros onde e para quê?”, no auditório da FEUP

Este ano a SPE contou com uma feira de cursos onde os alunos puderam conhecer a
oferta formativa da FEUP e tirar dúvidas relacionadas com a engenharia

Alunos conhecem de perto o significado da profissão
“Engenheiro” e o seu papel no nosso dia a dia

A equipa de hospedeiros é formada por estudantes da FEUP,
que acompanham a visita à faculdade
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INTERPRETAR
Entrevista: Marina Bertoncello
Fotografia: João Pádua

Violino e câmaras
termográficas: música e
ciência em concerto inédito
O que une cientistas, uma violinista e câmaras termográficas?
A experiência científica inovadora que permite diagnosticar lesões
musculares através da técnica da termografia foi apresentada, pela
primeira vez, num concerto inédito, na Reitoria da U.Porto. A técnica foi
desenvolvida por quatro investigadores da Faculdade de Engenharia e
de Medicina Dentária da U.Porto, que assim tiveram oportunidade de
mostrar “in loco” o resultado final deste projeto.

Os movimentos termográficos de Ianina Khmelik, a
violinista russa convidada para esta demonstração,
foram captados através de uma câmara, permitindo
detetar possíveis lesões musculares durante a atuação
musical. Joaquim Mendes, professor do Departamento
de Engenharia Mecânica e investigador responsável
pelo projeto, explica como funciona este meio de
diagnóstico auxiliar que vem contribuir para a avaliação
do desempenho físico de atletas de alta competição e
das alterações musculares dos músicos de orquestra. Mas
as vantagens não se ficam por aqui.
Como funciona uma câmara termográfica?
Uma câmara termográfica é exteriormente semelhante
a uma câmara de filmar normal, mas com uma
particularidade que a diferencia: o facto de permitir
medir a radiação na zona de infravermelhos. Dado que a
radiação que um dado corpo emite está relacionada com
a temperatura do corpo, podemos assim, de um modo
indireto, medir a sua temperatura. A temperatura em cada
ponto é depois codificada de acordo com uma tabela de
cores, criando deste modo imagens coloridas, em que,
por exemplo, o branco representa a zona mais quente e a
cor preta a zona mais fria.
Quais são as vantagens desta técnica?
Desde logo a medição é feita sem contacto, ou seja, à
distância, sem fios nem confusões. Assim, por exemplo,
no caso da violinista que esteve na Reitoria, permite
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não perturbar a atividade da artista, que assim não
precisa de colar sensores no corpo nem de ligar fios que,
naturalmente, iam acabar por alterar o seu desempenho.
A imagem fornece ao técnico uma leitura instantânea
da temperatura em todos os pontos da imagem, no
nosso caso, 76 800. Permite ainda fazer várias leituras por
segundo, seguir fenómenos mais rápidos (no caso da
nossa câmara, até 60 vezes/segundo).
A medição à distância tem também vantagem em
aplicações industriais, mantendo situações potencialmente
perigosas à distância. Um bom exemplo é quando se
mede a temperatura de chamas, mas sem correr o risco
de ser queimado. No caso da medicina, esta técnica tem a
vantagem de não emitir radiação ionizante, o que significa
que é totalmente isenta de risco para o paciente. É uma
técnica não invasiva, totalmente indolor e de elevada
resolução (0,068 graus no nosso caso) e que permite medir
a temperatura de vários pontos ao mesmo tempo, através
de uma resposta instantânea.
Como é que a técnica de termografia pode ajudar na
deteção e prevenção de lesões musculares?
A circulação do sangue permite ao nosso corpo manter
a temperatura constante, independentemente da
temperatura ambiente. Assim, ao medir-se a resposta do
corpo como reação a estímulos diversos como as variações
exteriores de temperatura ou o exercício físico, podemos
perceber se algo está mal. Em geral espera-se que o corpo

A técnica tem a
vantagem de ser sem
emissão de radiação
ionizante e, portanto,
totalmente isenta de risco
para o paciente

seja aproximadamente simétrico e, portanto, a temperatura
nos dois lados deverá ser sensivelmente a mesma.
Como o corpo humano tem um controlo de temperatura
absolutamente fantástico, se for encontrada uma
diferença superior a 0,5 graus entre os dois lados isso
será um indicador de que alguma coisa não estará bem.
Deve contudo ter-se presente que esta técnica é sempre
complementar a outros exames, está sempre dependente
da observação direta dos médicos e outros profissionais
de saúde e que em caso algum os poderá substituir.
Também convém ter presente as limitações. A câmara
só mede a temperatura à superfície da pele e, portanto,
só pode avaliar o que se passa até uma profundidade
máxima de 2,5 mm.
Naturalmente as medições para terem algum significado
devem ser feitas em ambiente controlado, tendo em
conta a temperatura ambiente, a humidade, a distância e,
principalmente, os outros objetos na vizinhança. Dado que
todos os corpos produzem radiação, a câmara vai medir
toda a informação, quer ela venha do corpo que queremos
medir, quer a que é refletida pelos outros objetos.
Como surgiu a ideia de realizar este concerto inédito?
A ideia surgiu numa conversa com a Direção do
Centro Cultural de Belém na altura da preparação das
4.as Jornadas de Medicina e Artes do Espetáculo, que
decorreu nos dias 29 e 30 de outubro de 2010.
Estão previstos outros concertos deste género?
Sim, o concerto teve uma adesão muito grande do
público e por isso iremos repetir a experiência, quer em
Portugal, quer no estrangeiro.
Esta técnica pode ser aplicada a outras áreas (sem ser
em músicos)?
Sim. Na manutenção industrial, análise de isolamentos
térmicos em edifícios, testes de controlo de qualidade, no
controlo de processos industriais (por exemplo, a produção
de papel); medicina (em especial no cancro da mama,
tendinites, gripe A); no campo da medicina veterinária
e também da botânica.
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Aqui há Jazz!
Texto: Marina Bertoncello
Fotografia: Susana Neves

Não faltaram oportunidades à comunidade da FEUP
para apreciar o que de bom se faz no panorama do
jazz em Portugal. Depois de dois concertos com quatro
bandas que em novembro de 2011 encheram o auditório
da faculdade, o ciclo ‘Porto Jazz Guitar’ regressou com
mais um concerto, resultado de uma colaboração entre o
Comissariado Cultural da FEUP e a associação de músicos
Porta-Jazz. O ciclo destacou alguns dos mais interessantes
guitarristas de jazz no Porto: Carlos Mendes, um dos
expoentes da guitarra de jazz do Porto, e Peixe, guitarrista
que vem do rock (Ornatos Violeta), subiram ao palco do
auditório da FEUP, naquela que foi uma oportunidade
única de conhecer os seus mais recentes projetos.
O Quarteto Carlos Mendes é composto por Carlos
Mendes (guitarra), Paulo Barros (piano), Miguel Ângelo
Silva (contrabaixo) e Mário Costa (bateria). De tendências
e sensibilidades diversas, os músicos juntaram-se
neste projeto que propõe uma sonoridade própria,
combinando um som coletivo com o preservar das
expressões individuais. Reinterpretam temas do repertório
tradicional ao jazz moderno e temas originais, com uma
abordagem intimista que valoriza o conteúdo expressivo
e a cumplicidade/liberdade rítmica e harmónica.
O Peixe Trio, formado por Peixe (guitarra), José
Marrucho (bateria) e José Carlos Barbosa (contrabaixo) dá
corpo a um coletivo que baseia a sua música na procura
da surpresa através de momentos de improvisação
livre. Melodias e arranjos originais assim como o recurso
a partituras gráficas, jogos musicais e sinais, servem
também como base para a experimentação e dão o mote
para a discussão sonora entre estes três músicos.
O mês de junho também foi recheado de concertos
de jazz. Nos dias 6 e 13 de junho, o auditório da
FEUP recebeu a 4.ª edição do ciclo Jazz na FEUP, uma
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organização do Comissariado Cultural em colaboração
com o Departamento de Jazz da ESMAE - Escola Superior
de Música e das Artes do Espetáculo.
Num programa que reuniu em palco promissores e
afirmados músicos de jazz da cidade do Porto, o Jazz na FEUP
2012 incluiu um concerto pelo Combo ESMAE (6 de junho)
e, em duplo concerto, o ESMAE Ensemble 2012 (vencedor
do prémio de melhor combo no concurso de combos de
Escolas Superiores de Jazz da Festa do Jazz do Teatro São
Luiz) e o The ESMAE Faculty Ensemble, projeto que integra
diversos professores de jazz da ESMAE (13 de junho).
No dia 18 de junho, tempo para ouvir o concerto
de lançamento do CD “ALJAMIA”, o primeiro trabalho
discográfico do projeto CORETO Porta-Jazz. Formado
por 11 elementos da nova geração de músicos sediados
no Porto, as atividades individuais do CORETO são já
reconhecidas na cena jazzística nacional. O grupo surgiu no
coração da Associação Porta-Jazz com o objetivo de criar
um espaço para a exploração e concretização de repertório
original e experimental, proveniente das mais variadas
fontes criativas que emergem no Jazz em Portugal.
O arranque deste projeto foi dado com a música de
João Pedro Brandão que, após um estudo dedicado à
Música Tradicional do Mediterrâneo, explorou elementos
e conceitos, sem nunca esquecer o motivo porque esta
música é feita – o Jazz. A edição do disco “ALJAMIA”
contou com o apoio do Comissariado Cultural da FEUP e
do BOOMSTUDIOS. Foram três estreias num só concerto,
uma vez que este é o primeiro disco do CORETO, primeiro
disco com o “CARIMBO Porta-Jazz” e o primeiro com
música de João Pedro Brandão.
Mais informações em: ccultur@fe.up.pt

INTERPRETAR

A viagem
pelos livros
continua...
A viagem pelo universo dos livros continua no
Clube de Leitura, iniciativa da Biblioteca da FEUP. Os
robôs de Isaac Asimov estiveram à solta na Faculdade
de Engenharia, no dia 16 de fevereiro, assinalando o
primeiro Clube de Leitura de 2012. A obra “Eu, Robot” foi
comentada por Miguel Ramalhete Gomes, do Centre
for English, Translation and Anglo-Portuguese Studies
(CETAPS), sob o ponto de vista literário, e por Luís Paulo
Reis, investigador do Laboratório de Inteligência Artificial
e Ciência de Computadores (LIACC/U.Porto) e professor
da Universidade do Minho, que abordou a obra numa
perspetiva técnica. A sessão foi moderada por Henriqueta
Nóvoa, professora do Departamento de Engenharia e
Gestão Industrial da FEUP.
A ficção em torno da atividade mineira foi o mote
de outra sessão do Clube de Leitura, que decorreu a
12 de abril. O livro escolhido foi “Volfrâmio” de Aquilino
Ribeiro, considerado por muitos autores como um dos
romancistas portugueses mais emblemáticos da primeira
metade do século XX.
Para a conversa e debate sobre a literatura e o
universo mineiro, a Biblioteca da FEUP convidou Maria
de Fátima Marinho, professora do Departamento de
Estudos Portugueses e Estudos Românicos da FLUP, Carlos
Madureira, professor aposentado do Departamento de
Engenharia de Minas da FEUP, e Pedro Araújo, estudante
do Mestrado em Museologia da FLUP. O moderador desta
sessão foi Joaquim Góis, professor do Departamento de
Engenharia de Minas da FEUP.
De realçar que o Clube de Leitura foi lançado em
abril de 2010 pela Biblioteca da FEUP, com o apoio do
Comissariado Cultural. Esta iniciativa pretende incentivar
os hábitos de leitura da comunidade académica e
ampliar as bases literárias dos estudantes, docentes
e colaboradores. Ao mesmo tempo, tem o intuito de
fomentar o debate sobre autores e obras de inegável
valor histórico, científico e literário.
Mais informações em: biblioteca.fe.up.pt/cl
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“The Eleanors”
gravam com
produtor dos
Coldplay
A música dos “The Eleanors”, banda que conta com
estudantes da FEUP, chegou às mãos de Ken Nelson,
produtor dos três primeiros álbuns dos Coldplay. Formada
por dois estudantes da FEUP – Hugo Marques (teclados) e
Tiago Barrigana (baixo) – e por Miguel Rizzo (voz e guitarra)
e Manuel Ferreira (bateria), a banda de indie rock esteve
em janeiro em Londres para gravar o seu primeiro álbum –
“Are you?”. O primeiro single foi lançado a 10 de março, no
programa “Barulho das Luzes”, da Rádio Comercial.
De acordo com os músicos, o contacto com o produtor
dos Coldplay surgiu após terem enviado uma maqueta
de som por e-mail para várias editoras e produtores. A
resposta positiva de Ken Nelson, produtor que venceu já
três grammy awards, demorou menos de uma semana.
A grande paixão pela música e a amizade entre os
músicos foram os impulsionadores para a formação dos
“The Eleanors”, nome que surgiu da música “Eleanor Rigby”,
dos Beatles, banda da qual são fãs.
Editaram em 2009 um EP – “Back to lies and TV Shows”
– que lhes permitiu iniciar uma tournée durante 2010 e
teve como pontos altos as atuações nas FNAC´s do norte
do país, a abertura do concerto dos “Xutos e Pontapés”
no Maiact e duas atuações no Hard Club (uma delas a
abertura dos britânicos “Hurts”). Foram também uma das
bandas finalistas do concurso promovido pela “Rádio
Comercial” e pela “Everything is New”, em que o prémio
final era atuar no Parque da Bela Vista, durante a abertura
do concerto dos “Bon Jovi”, em julho de 2011.
Mais informações em: www.theeleanors.com
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Memórias em
formato vídeo
Texto: Marina Bertoncello
Fotografia: D.R.

E se pudéssemos guardar para sempre memórias,
testemunhos, vivências, hábitos e cenários arquitetónicos
do Porto? Agora já é possível graças ao “Museu do
Resgate”. Trata-se de uma aplicação que tem por objetivo
criar um arquivo de documentação participativa em
vídeo do centro histórico do Porto e, ao mesmo tempo,
funcionar como espaço privilegiado para a comunicação
entre as pessoas, apresentando-se como registo vivo da
história das gentes da cidade.
É desta forma que a equipa apresenta este projeto.
Para Daniel Brandão, estudante do Programa Doutoral
em Media Digitais da FEUP, Helena Borges, designer de
comunicação, e Diogo Oliveira, web designer, “o grande
objetivo é estudar novas formas de comunicar num
mundo cada vez mais interconectado e participativo
e, depois de um primeiro ano de trabalho exploratório
no programa Manobras no Porto, inserido na área da
documentação audiovisual, decidimos avançar com um
projeto de documentação participativa”.
O projeto está a ser desenvolvido sob a orientação
de Heitor Alvelos, professor da FBAUP, no contexto do
Programa Doutoral em Media Digitais, no âmbito do
programa UT Austin-Portugal e do Grupo de Investigação
ID+, na área do Design para a Cidade. Pretende-se aliar a
componente social e de cidadania a uma vertente criativa,
sendo um banco de vídeos alimentado pelas pessoas que
visitam, trabalham e vivem no centro histórico. Os autores
do projeto destacam que “a ideia recorre ao conceito de
museu como uma metáfora e à ideia de resgate como uma
ação. Pretendemos explorar um novo conceito de museu,
um museu feito por todos, que aproveita o contexto atual
dos media participativos, no qual cada vez mais vemos
pessoas a usar ferramentas de criação e partilha online,
para se expressarem, comunicarem e documentarem o
seu dia a dia. Queremos estudar o que leva as pessoas
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a partilharem determinados conteúdos em plataformas
como o YouTube e iremos procurar distinguir quais as
melhores estratégias de comunicação tendo em conta os
diferentes tipos de público-alvo de projetos desta natureza”.
Um mês após o seu lançamento, o Museu do
Resgate já conta com mais de uma centena de vídeos.
Os passos para participar são muito simples: filmar, enviar
e identificar os vídeos, que devem seguir através do
wetransfer.com para o e-mail: museudoresgate@gmail.
com. Em seguida, os registos devem ser identificados,
através do preenchimento do questionário, disponível
em: http://tiny.cc/k8rzfw.
A equipa está a construir um site, onde os utilizadores
poderão encontrar um mapa com a localização
geográfica, playlists organizadas por temáticas e outras
ferramentas que vão ajudar na navegação pelo arquivo.
Feitos com um telemóvel ou uma câmara de filmar, o
único requisito é que o vídeo esteja em formato digital.
Os utilizadores podem partilhar vídeos que já fizeram ou
criar novos registos de acordo com os desafios lançados
pelo Museu do Resgate, com as “rusgas de vídeo” a
acontecer semanalmente em cada uma das freguesias do
centro histórico.
Em outubro deste ano este projeto integrará a 5.ª
edição do festival FuturePlaces, evento que explora temas
relacionados com criatividade, media e cidadania.
www.facebook.com/museudoresgate

BIN@PORTO
™

BUSINESS & INNOVATION NETWORK

24 - 26 October 2012
Porto - Portugal
The Faculty of Engineering of the University of Porto (FEUP) is organising the 3rd
international BIN@TM event that will be held at FEUP Campus, located in the World Heritage
City of Porto - Portugal, on October 24th, 25th and 26th 2012.
The BIN@ is an informal international network of academic and industry partners engaged
and supporting the creation of a sustainable forum for sharing good practice and
opportunities in Innovation.
Our goal is to develop a sustainable international network of partners from across industry,
academia, investment, incubation, business development and economic development
agencies to support the sharing of good practice and knowledge and to promote open
innovation. We intend to help connect partners from across disciplines and industrial
sectors to create opportunities for collaboration and cooperation, and hopefully support
partnerships that can deliver value and impact.
BIN@PORTO WILL INCLUDE:
12 thematic Action Tank sessions
(Product Design and Development • Innovation in Software Quality • Future Cities • Sustainable
Energy • Novel Materials • Urban Rehabilitation & Sustainable Construction • Technologies for
Medical Application • Ambient Assisted Living for All • Transports & Mobility • Bio Engineering •
Aeronautics • Creative Industries)
Technologies Showroom
Business Workshop
10 Open Sessions
Several networking activities

fe.up.pt/binporto2012 | feupbin@fe.up.pt
Organised by:

Supported by:

Sponsered by:

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto

¨ Espaço-Empresas
¨ Chat Room & Case-Study
¨ FEUPitch
¨ On-the-spot Job Interview
¨ Skills2 Grow (workshops de empregabilidade)
¨ Stand de Aconselhamento de Carreira
¨ Emprego e Estágios Internacionais
¨ Mesa Redonda: Universidade - Empresas
¨ Atividades de Networking

Organização
SICC/DCoop - Divisão de Cooperação
T: 22 508 2162

Inscreva-se em:
fe.up.pt/firstjob
firstjob@fe.up.pt

