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Uma vez que no dia 15 de Março começam as XXXIV Jornadas de Engenharia Química, colocámos 

questões aos atuais coordenadores gerais e aos coordenadores gerais da edição anterior, de forma 

a esclarecer os alunos de Engenharia Química em relação a este evento. 

Coordenadores gerais desta edição, João Rodrigues e João Fortunato:  

Como está a ser a experiência de organizar as Jornadas? 

 De forma geral, tem sido bastante positiva, desafiante até. O que sentimos agora, depois de 

quase um ano de organização desta edição, contrasta bastante com o que sentimos no início. Em 

março do ano passado, quando assumimos a coordenação das Jornadas, acho que sentimos todos, 

membros da coordenação, que não sabíamos o que era suposto fazer, por onde é que deveríamos 

avançar, em que é que nos deveríamos focar e, sinceramente, acho que seja algo que todas as antigas 

coordenações também tenham sentido, mas talvez tenha sido mais notório este ano em que nos 

tardaram as certezas sobre os moldes em que poderiam ocorrer os eventos desta natureza no IST.  

 Toda esta situação acabou por não possibilitar a reunião de toda a equipa, de forma presencial, 

pelo que a comunicação entre departamentos, e até mesmo entre os membros direção, acabou por 

ser, na nossa opinião, um pouco mais difícil e talvez menos eficiente e recorrente do que seria noutro 

cenário. 

JEQ 
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 De qualquer forma, a alguns dias do início das Jornadas, reiteramos a excelente experiência que 

tem sido trabalhar com toda a equipa organizadora, as relações que temos estabelecido com as nossas 

empresas e os contactos que temos tido com alguns órgãos do Técnico. Comprometemo-nos, desde 

cedo, a apresentar o melhor programa possível e a ter presente um excelente painel de empresas 

patrocinadoras, pelo que continuaremos a trabalhar para cumprir esses objetivos. 

  

O que podemos esperar das Jornadas Online? 

 

Acho que a primeira coisa que podemos referir é que, apesar do evento ter transitado para o 

formato online, de nenhuma forma foi afetada a qualidade do programa. É um efeito interessante 

derivado da situação pandémica, na verdade. Como nos anos anteriores o evento era sempre realizado 

presencialmente, muitas vezes a participação de certos oradores, formadores, etc., era determinada 

pela disponibilidade dos mesmos poderem deslocar-se ao Técnico para realizar a sua palestra ou 

formação naquela semana. A participação via videoconferência nunca tinha sido muito explorada, 

tendo passado a ser a nossa principal solução nesta edição. Porém, acreditamos que no futuro será 

sempre tida em consideração, mesmo em edições presenciais. Com a possibilidade de participarem 

através de ferramentas como o Zoom ou Teams, é muito mais fácil conseguir “trazer” oradores às JEQ 

sem estes saírem do seu local de residência e trabalho. A 34ª edição irá trazer imensos oradores ilustres 

que atualmente residem no estrangeiro, com os quais provavelmente não iriamos contar caso o evento 

ocorresse presencialmente, o que é um fator bastante positivo. 

 Outro ponto muito positivo das Jornadas Online é termos a possibilidade de aumentar imenso 

a divulgação científica junto de outras faculdades. Esta ideia já tinha sido discutida, mas a partilha do 

evento estava limitada à zona de Lisboa, pelo que iríamos apenas tentar entrar em contacto com o ISEL 

e a FCT. Com a barreira da distância ultrapassada, para esta edição podemos já contar com o apoio do 

ISEL, FEUP, Universidade de Coimbra e Aveiro, o que é incrível. Atualmente, estamos a planear em 

conjunto uma sessão de networking que decerto será uma iniciativa extremamente interessante, e que 

contribuirá para aproximar os estudantes de Engenharia Química por todo o país, através da troca de 

diferentes vivências e testemunhos. 
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Coordenadores da edição passada, Milton Ponte e Isabel Figueiredo: 

Uma vez que já viveram várias jornadas, o que é para vocês as jornadas de engenharia química? o 

que é que distingue este evento? 

As JEQ são sem dúvida um momento importante na vida dos estudantes de Engenharia 

Química; é neste evento que têm as primeiras oportunidades de contactar com o mundo do trabalho, 

e onde podem melhorar as suas capacidades, ou desenvolver novas, moldando-os em futuros 

profissionais de grande qualidade. 

É verdade que existem vários eventos e oportunidades, dinamizados por outras organizações 

no IST, que permitem esse contacto com os profissionais. As JEQ distinguem-se, por terem um foco na 

Engenharia Química.  

Os alunos podem assistir a testemunhos de grandes nomes, entre alumni de sucesso, notáveis 

figuras internacionais ou nacionais – mostrando que tudo a que se proponham é possível. Na verdade, 

alguns destes oradores acabaram por 

seguir percursos que se afastam da 

Engenharia Química, o que destaca a 

capacidade que temos de vingar em 

qualquer área. 

É uma grande oportunidade 

para todos: para os que sabem no que 

querem trabalhar no futuro e para os 

que não fazem a mínima ideia.  

Falando em experiências pessoais: 

[Isabel] Algo que definitivamente marcou a minha experiência nas várias edições a que assisti 

foi a garantia de que todos nós somos capazes de tornar as nossas ambições realidade. 

[Milton] Ao mesmo tempo que nos ajudam a desvendar o nosso futuro, as JEQ ajudam-nos a 

dar o primeiro passo em direção a ele. Seja através de visitas de estudo, pitch's ou outros momentos 

de networking. Na edição XXXII das JEQ, após participar no pitch, tive o primeiro contacto com uma 

empresa, onde acabei por fazer um estágio de verão. 

Posto isto, acreditamos que as JEQ são uma experiência enriquecedora para todos os alunos, 

uma vez que permite sonhar ainda mais alto, adquirindo ao mesmo tempo capacidades que levarão a 

que estes sonhos se tornem realidade. 
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Acabei o 1º ano da universidade a sentir que faltava alguma aventura na minha vida. Tinha 

deixado para trás muitas das ações de voluntariado em que já tinha participado e que não havia 

conseguido, até então, conjugar com o meu dia-a-dia em Lisboa. Decidi então comprometer-me à 

ambição de trabalhar por uma causa maior e integrei, sozinha, num projeto de um mês e meio que se 

estendeu por Cusco (Peru) bem como pela Amazónia. (Deixo desde já bem claro que não tenho os 

parafusos todos, mas acredito que todos deveríamos ter, em certa altura da vida, uma experiência 

deste género.) 

O Panthera Sanctuary é uma reserva natural na Amazónia peruana que recebe voluntários por 

forma a ser quase 100% self-sustainable e ajudar a proteger animais. Muitos dos territórios da 

Amazónia encontram-se constantemente em risco de desflorestação, queimadas ou 

propositadamente destruídos para lucro próprio de quem, por um pequeno investimento, é dono da 

propriedade. Estas propriedades privadas aproveitam-se dos recursos naturais existentes para 

poderem lucrar com o negócio da extração e venda de madeira bem como da indústria pecuária. 

Adicionalmente, ainda persiste outro problema: a caça de animais exóticos para tráfico, desporto, ou 

até mesmo para consumo. Quero reforçar que se trata de um third world country, sendo que 15% da 

população se encontra subnutrida e onde muitas das pessoas envolvidas nestas atividades desejam 

somente sobreviver e chegar a casa com pão para dar à família. Apesar destes setores empregarem a 

maioria da população, não deixam de ter uma pegada ecológica enorme, afetando uma vasta gama de 

ecossistemas. Por este motivo, o 

Pierre e a Alex, os responsáveis 

deste lindo projeto, compraram 

também um grande pedaço de 

terreno, o qual assenta em algumas 

fronteiras problemáticas da região, 

e decidiram criar um santuário que 

incentive os animais a procurarem 

refúgio enquanto simultaneamente  

preservam o seu canto da floresta e 

empregam uma pequena equipa 

de ajudantes da área. 

 

RÚBRICA SOLIDÁRIA 
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O quotidiano passava por 7/8 horas de trabalho relacionado com a monitorização de habitats e 

de fronteiras, construção de estruturas de vigia e algumas atividades que visam incentivar a que mais 

animais se desloquem para dentro dos limites da reserva. Delineei zonas que encontrámos com árvores 

demolidas numa tentativa de, através das suas coordenadas, conseguirmos tomar alguma ação legal 

contra os grandes produtores que contornam a reserva, tive a oportunidade de participar numa vigia 

de ocelots, assim como monitorizar caimões e colecionar informações dos indivíduos desta espécie a 

serem analisados.  Uma vez, cheguei até a monitorizar demasiado de perto e quando voltei do chuveiro 

tinha uma cobra na cama. Não vou 

dizer que gritei e saí a correr de roupa 

interior para a rua porque não quero 

que pensem mal de mim, portanto 

vou deixar aqui escrito que lidei muito 

corajosamente com a situação.  

Os trabalhos mais simples 

passavam por colecionar madeira de 

árvores caídas, ou até ajudar com a 

filtração da água da chuva para 

consumo. Em geral, o trabalho era 

fisicamente extenuante, mas também 

existiram muitas tarefas mais pequenas e de natureza logística e organizacional. Carregar madeira 

durante 4 horas não é o sonho de muitos, mas acreditem que as ramificações dos pequenos atos 

podem ser incríveis ao vermos o produto final. No entanto, dormíamos 12 horas todas as noites, 

portanto, entre o Técnico e a reserva, posso dizer com 100% de certeza que o que escolheria voltar 

a fazer não era o curso! 

Nas 3 semanas seguintes estive 

a dar aulas de inglês. Durante o dia 

deslocávamo-nos a uma escola em 

que seguíamos um plano curricular 

que percorria todos os anos de 

escolaridade, do 1º ao 12º ano, de 

forma a garantir a continuidade do 

ensino. Assim, sabia o que os 

voluntários antes de mim tinham 

ensinado, e os que viessem depois 

teriam igualmente um currículo 

delineado. Desta forma minimizam-se 
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possíveis falhas no ensino segundo o regime de voluntariado em pequenos intervalos de tempo, que 

não permite o acompanhamento tão detalhado dos alunos. Durante a noite integrei, juntamente com 

algumas voluntárias, um projeto de financiamento de um orfanato em que dávamos aulas pagas a um 

grupo de adultos. Esse dinheiro revertia depois na sua totalidade para a associação, o que, 

sinceramente, sinto que foi a parte mais gratificante de toda a experiência. 

Para terminar gostava de deixar um último incentivo. Qualquer serviço de voluntariado é 

importante, tanto nacional como internacional. Ajudar na Refood, na Cruz Vermelha ou na União 

Zoófila é, na minha opinião, muito mais impressionante e tem resultados muito mais impactantes na 

sociedade em que vivemos. Em experiências internacionais, por muito altruísta que possa inicialmente 

ser a nossa motivação de ir, esta acaba por mudar muito mais a nossa vida do que a de qualquer pessoa 

de lá. Vi alguns cenários menos afortunados que me fazem adorar o nosso SNS. Ouvi histórias de 

voluntários que lá estavam há mais tempo que me fizeram ligar aos meus pais a chorar e, se estiver a 

ser honesta, pensei desistir algumas vezes. A verdade é que não conseguimos mudar o mundo inteiro 

com 1 mês, 1 ano ou até mesmo uma vida de voluntariado, mas a possibilidade de, por um breve 

instante, tornarmos a vida de alguém um pouquinho melhor é o que realmente importa! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Sara Marques 
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ENTREVISTA 
 

 

 

Nesta segunda edição da NEQ NEWS entrevistámos o Professor Eduardo Filipe. Para além 

de docente de várias cadeiras é também responsável por diversos projetos de investigação. Lê esta 

entrevista para ficares a conhecer um pouco melhor o Professor Eduardo! 

   

Como é que chegou aqui? O que o levou a 

escolher a área da Química? 

“Isso é quase a história da minha vida”, 

respondeu-nos prontamente. “Sem me 

restringir à entrada no Técnico, a história 

começa muito antes. Nunca quis fazer outra 

coisa a não ser química”. “Quando era pequeno 

o meu gosto pela química era notável, e os 

meus pais compraram-me um daqueles 

laboratórios para ter em casa, mas na época não 

eram nada do que são hoje... Ninguém tinha 

medo que os meninos se magoassem. Entre o 

que fazia na escola e os disparates que fiz em 

casa o meu percurso estava traçado.” 

O Professor confessa que chegou a 

ponderar medicina por influência das pessoas 

em seu redor “... eu tinha notas muito boas e, 

portanto, todos achavam que devia ir para 

medicina”. Falou-nos da influência que uma 

Professora, a Engenheira Fernanda Moreno, 

teve no seu gosto pela química. “Foi minha 

professora do 7º ao 12º Ano. Era uma 

professora de química excecional, fez toda a 

diferença e ainda hoje somos muito amigos. 

Não tenho dúvidas de que ela influenciou 

gerações de estudantes. Ela própria tinha sido 

aluna do Técnico e colega de curso do Professor 

Romão Dias”. Outro fator que influenciou o seu 

futuro foi o período em que o Professor 

Eduardo frequentou o ensino secundário. 

“Apanhei a reforma do 25 de Abril. No pré 25 de 

Abril existiam escolas comerciais e industriais, 

para quem não queria frequentar o ensino 

superior. Eram versões à séria do que são hoje 

os cursos técnico-profissionais. Nessas escolas 

existia um curso geral de química, onde se 

formavam os analistas/técnicos de laboratório e 

por isso estavam muito bem equipadas. No pós 

25 de Abril este método de ensino acabou e 

começou o ensino unificado, porém as 

instalações mantiveram-se as mesmas. Eu fiz o 

secundário numa antiga escola industrial e 

comercial, a escola Alfredo da Silva, que estava 

extremamente bem equipada e isso permitia-

nos desenvolver atividades laboratoriais desde 

cedo. No 9º ano escolhi a área vocacional de 

química, não tive dúvidas de que esta era a 
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escolha certa. Já tinha tido 2 anos de química, os 

programas tinham muito mais informação e 

quando cheguei ao 9º ano já levava uma grande 

bagagem de química. Depois no secundário 

nem imaginam… na altura havia 3 disciplinas só 

de química, para além da disciplina de Física e 

Química. Grande parte da química analítica que 

se dá na faculdade eu já tinha dado, a formação 

com que saíamos do secundário era 

inacreditável para os dias de hoje!” 

 

Sempre quis ser professor universitário? Ou na 

infância tinha outras ambições? 

Evidentemente que com toda esta 

bagagem, “química” era a escolha certa, “mas 

não indústria química” esclarece-nos o 

Professor.  “Fiz o ensino secundário no Barreiro, 

onde ainda moro atualmente. O Barreiro era um 

dos centros da indústria química mais 

importantes do país, por isso a sua influência 

era inultrapassável, quanto mais não seja pela 

poluição. Uma das disciplinas que tínhamos no 

secundário chamava-se Processos Químicos de 

Fabrico. Era uma disciplina onde se aprendia 

sobre várias indústrias, de forma muito 

pormenorizada. Eu percebi desde cedo que não 

queria trabalhar na indústria: Química sim, 

indústria química não”.   

Quanto à sua vocação para a docência 

universitária esta começou mais tarde “Com o 

passar do tempo, percebi que não queria fazer 

outra coisa que não ser professor universitário e 

fazer investigação. Isto é: aprender e ensinar em 

simultâneo, passando de uma para a outra e de 

certa forma apagando a barreira entre as duas”, 

“Até se pode ser um bom professor, mas não 

acredito que se possa ser um bom professor 

universitário dedicando-se apenas ao ensino, 

isto é: não criando conhecimento. Neste caso o 

docente estará somente a reproduzir o que 

aprendeu a dada altura. Mesmo que não se 

ensine aquilo que se investiga, a cabeça é só 

uma e mistura-se tudo.  Por muito básico que 

seja aquilo que ensino, será sempre afetado 

pelo que investigo”. “Alguém que não aprenda 

qualquer coisa, retrocede. Ninguém para. Ou 

se avança ou se anda para trás.” 

 

Fale-nos um pouco sobre o seu percurso 

universitário. 

Como já referido, “Química sim, indústria 

não.”, razão que levou o Professor Eduardo a 

escolher a FCUL e não o IST,” Hoje saberia que ir 

para o Técnico não me obrigava a ir para a 

indústria, mas havia um bocado essa visão”. “Fiz 

o ramo de Química Física e quando acabei o 

curso entrei imediatamente para assistente no 

IST. Dei aulas enquanto fiz o doutoramento e 

doutorei-me em 4 anos em Termodinâmica 

Molecular com a estrela da Termodinâmica em 

Portugal, o professor Jorge Calado. Do seu 

grupo de investigação no Técnico descende 

praticamente toda a Termodinâmica em 

Portugal. A ciência organiza-se por famílias: eu 

sou filho científico de quem me doutorou e 

assim sucessivamente… a árvore genealógica 

da nossa família científica começa no Nernst!”. 

Contou-nos que “No doutoramento 

estudava o estado líquido, e na altura os meus 

líquidos eram gases condensados, tinha balões 

e cilindros cheios de gases em vez de frascos de 

líquidos. Tinha de trabalhar com eles a baixas 
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temperaturas e altas pressões, para estarem no 

estado líquido. Estudava líquidos relativamente 

simples: Metano, Etano, Propano, Dióxido de 

Carbono e gases raros como Árgon e Xénon… 

mas importantes industrialmente. Como eram 

simples podiam ser utilizados para testar os 

modelos teóricos do estado líquido. Se fossem 

muito complicados já se sabia à partida que a 

teoria não conseguiria explicar e depois não se 

aprendia nada.” 

Posteriormente e até hoje, o Professor 

desenvolve trabalho experimental, mas 

também computacional, incluindo projetos em 

colaboração com grupos de investigação no 

estrangeiro “Por exemplo, trabalho muito com 

um grupo da Sorbonne Université, em Paris. 

Muitos dos nossos projetos lá, passam por 

utilizar um acelerador de partículas, sincrotrão.”  

Conta-nos, ainda, que fala 5 línguas “Tem a sua 

importância. Por exemplo, permitiu-me 

trabalhar em França sem haver uma barreira 

linguística, o meu francês é praticamente nativo. 

Passo lá temporadas como professor 

convidado.” 

 

Para além de dar aulas, sabemos que também 

desenvolve investigação em várias áreas. 

Podia contar-nos um pouco sobre os projetos 

que está a desenvolver atualmente?  

“Tenho um grupo de investigação muito 

ativo. Muitos colegas vossos, mais velhos, 

trabalham por lá e focamo-nos no estudo de 

fluídos complexos. Estudamos, por exemplo, 

cristais líquidos, sistemas micelares, ou seja, 

sistemas supramoleculares, muito organizados. 

Mas dentro desse escolho sempre os mais 

simples, isto é, aqueles onde há possibilidade 

de os interpretar e arranjar uma relação direta 

entre a estrutura molecular e o comportamento 

e organização do fluído.”  

O Professor esclareceu-nos 

relativamente a algumas potenciais aplicações 

“cristais líquidos, por exemplo, são o principal 

componente dos LCD (liquid cristal display), e 

estão presentes nos nossos telemóveis, 

computadores e televisões”. “Estudamos 

também líquidos que podem ter importantes 

aplicações na área da medicina, como por 

exemplo sangue artificial. A ideia não passa por 

substituir o sangue que circula no nosso corpo, 

mas sim preservar órgãos em contexto 

operatório. Estes líquidos têm particularidades 

que os tornam ideais para esta função, como a 

sua grande capacidade de dissolver oxigénio, 

não toxicidade e biocompatibilidade”. 

“Adicionalmente investigamos líquidos 

que possam servir para transportar 

medicamentos, drug delivery. Isto é, em vez de 

se tomar uma dose que por chegar a tantos 

sítios acaba por ter efeitos nefastos, 

administramos o fármaco encapsulado até ao 

sítio a tratar e só aí é que o fármaco é libertado 

para fazer a sua ação”. “Estes fluidos são muito 

usados por exemplo nas nanotecnologias. 

Como são muito estruturados é possível 

desenhar padrões à escala molecular, por 

exemplo filmes moleculares formados por 

hexágonos com uma dimensão especifica, à 

escala nanométrica”. 
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Como acha que as alterações ao ensino que 

irão ocorrer no próximo ano podem afetar as 

cadeiras de Termodinâmica e a forma como os 

alunos absorvem os conteúdos lecionados? 

“Abordando apenas o ponto positivo, 

acho que os conteúdos por estarem mais 

concentrados, pode ser uma ajuda e vir a fazer 

a diferença” responde o Professor 

demonstrando as boas expectativas que tem. 

Não deixando de mostrar a sua preocupação 

com as novas alterações refere ainda que “a 

mudança vai ser complicada”, tanto para alunos 

como docentes. 

 

De que forma é que o professor se adaptou ao 

regime de ensino à distância? Quais as 

consequências a longo prazo deste modelo? 

“Não é de todo a mesma coisa, não é a 

forma que eu gosto de dar aulas” afirma o 

Professor, no entanto, reconhece “Tive que me 

adaptar”.  

 

Coincidentemente, o mês de lançamento 

desta entrevista sobrepõe-se com o mês das 

JEQ. Gostaríamos de saber qual a opinião do 

Professor relativamente ao mercado de 

trabalho que nos espera. É muito competitivo, 

é muito vasto? 

O Professor destacou que com a nossa 

formação podemos fazer de tudo. “É muito 

difícil dar palpites, porque o mundo muda 

muito depressa”, mas afirma que atualmente o 

mercado de trabalho “é com certeza 

competitivo, talvez não seja tão vasto como 

gostaríamos. Era bom que houvesse mais 

emprego” referindo-se à situação geral em 

Portugal e não apenas à área da Engenharia 

Química. 

É difícil fazer previsões para o futuro, 

“Nos últimos anos vimos tantas mudanças, e 

tudo é muito circunstancial. A conjuntura 

mundial tem uma influência muito grande”. 

Relembra-nos que “Acabámos de passar por 

uma crise financeira terrível”, afirmando com 

pesar que “Nessa altura parecia não haver 

trabalho para ninguém”. 

A nossa geração cresceu a ouvir falar 

sobre a Troika “com conotações muito 

negativas e a dar muito pouca esperança para o 

futuro, sendo a emigração, em muitos casos, a 

única solução”. Com muita pena, conta-nos a 

sensação que experienciava naquela época, “as 

gerações de colegas vossos que eu vi partir, que 

eu preparava para se irem embora, era uma 

dor”. 

O Professor passa temporadas fora em 

trabalho, apoiando a importância de 

trabalharmos no estrangeiro se for 

profissionalmente favorável, “mas há que pesar 

tudo nos pratos da balança”. Contudo, a ideia 

de acabar o curso e ir trabalhar para fora “não 

deixa de ser uma pena. O lado profissional é 

muito importante na vida, mas nós não somos 

só trabalho. Ninguém gosta de ir para fora e 

deixar a família, nem as famílias gostam que os 

filhos vão para longe”. 

Conclui realçando que “mercado de 

trabalho haverá, nas coisas mais diversas, cá 

ou noutro lado qualquer, mas há que 
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encontrar o equilíbrio entre a vida pessoal e 

profissional”. 

 

Existe um estereótipo claro de um engenheiro 

enquanto detentor de conhecimentos 

vastíssimos de matemática, análise e 

perceção. Mas, inegavelmente, os avanços 

tecnológicos têm vindo a automatizar e 

otimizar determinadas tarefas que 

antigamente requeriam mão de obra humana. 

O Professor crê que futuramente os 

Engenheiros Químicos possam vir a ser 

considerados obsoletos?  

O Professor respondeu prontamente 

que não. “A minha opção de querer ser químico, 

mas não querer ir para a indústria, já não faz 

sentido”. Ao contrário dos estereótipos que 

ainda hoje se verificam, “Um Engenheiro 

Químico já não é só indústria química. Hoje em 

dia podem fazer muitas outras coisas que não 

passam pela indústria química (no sentido da 

indústria pesada) por isso nunca vão estar 

desatualizados”. 

Exemplifica-nos com o estudo das 

nanotecnologias como uma área “que não tem 

nada a ver com a indústria química clássica”, 

mas à qual um Engenheiro Químico se pode 

dedicar. “Cada um traz para a sua actividade o 

resultado da sua formação, o que faz com que 

o seu contributo seja diferente e único”. 

Afirmando que para um mesmo projeto, muitas 

vezes necessitam-se de pessoas com formações 

muito distintas, pois “a diversidade é a chave da 

evolução”, e que “a visão de cada um fará 

sempre a diferença”. 

Conclui realçando que “Não, não vamos 

estar obsoletos. O que não falta são coisas para 

fazer, em que a visão do químico é essencial”. 

 

Na sua opinião, qual acha que tem sido o 

impacto da engenharia química portuguesa a 

nível mundial? Algum avanço científico ou 

área de estudo que ache importante ou 

pertinente destacar aos alunos? 

“A nível da indústria acho que há uma 

área que ganhou uma importância assinalável 

que é a papeleira, sendo a Navigator uma das 

empresas líder a nível mundial na produção de 

papel o que corresponde a uma evolução 

tecnológica bastante importante”. Ao falarmos 

do impacto da engenharia química o Professor 

reconhece que “impactos individuais na 

Engenharia Química temos muitos, podendo 

alguns deles não serem muito visíveis, no 

entanto, apresentam grande importância para 

toda a sociedade”. 

 

Por fim gostaríamos de agradecer muito a 

disponibilidade e pedir que deixasse uma 

mensagem para os alunos do curso. 

“Acredito vivamente que o mais 

importante é realizar cada uma das atividades 

da nossa vida com paixão e o melhor que nos 

for possível. O resto virá por acréscimo.” 



 

 

Quase que é possível fazer uma analogia com o velho ditado de “até um relógio parado bate a 

horas certas duas vezes ao dia”. Tanto acreditámos que em setembro a nossa vida académica retornaria 

gradualmente a uma versão aproximada da “normalidade”, como sabíamos que o mundo voltaria a 

ficar caótico e as nossas ambições em standby. Aparentemente são só as reações químicas que tendem 

para o equilíbrio. 

Mas na tentativa vã de ser um bico de Bunsen de esperança, relembro as palavras na escritura 

do Evangelho de John Lennon- Everything will be OK in the end. If it’s not OK, it’s not the end. Por 

mais angústia, mágoa e até mesmo raiva para com o universo que possam ter, não se deixem abalar. 

Se sobreviveram ao 1º confinamento, este agora é meramente trivial. 

Evidentemente que cada individuo é único e a forma como assimila e processa a pluralidade de 

sentimentos, por vezes antitéticos, especialmente em períodos de tremenda incerteza, pode muitas 

vezes ser ineficiente. Mas se houve algo que aprendi em Termodinâmica e em Processos é o seguinte: 

primeiro, não stresses; segundo, se estás numa encruzilhada, faz um balanço.  

Poderia seguir esta linha de pensamento e fazer um discurso arrebatador sobre perseverança e 

resiliência, sobre vencer adversidades e sair vitorioso, mas também navego neste mesmo barco de 

amargura, e, portanto, achei por bem apresentar algumas ideias de como podem tirar o melhor 

proveito desta vil situação. 

 

Redes sociais 

Se houve um aspeto da vida mundana que pouco alterou foi a quantidade de publicações que 

consistentemente brotou nas redes sociais. O conteúdo mudou: deixamos de ser perseguidos pela 

inveja de influencers em eventos sociais exclusivos, para nos contentarmos com os biscoitos, bolos, 

éclairs e folhados feitos pelos nossos amigos. Adicionalmente, passamos a ser bombardeados 

diariamente com relatos obscuros e assustadores da calamidade em que se encontra o mundo, o que 

suscitou uma crescente ansiedade pelo futuro. Mas pergunto: Porquê? Que têm as redes sociais de tão 

COMO SOBREVIVER A (MAIS)  

UM CONFINAMENTO 
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imprescindível que temos de passar horas de volta delas para nos sentirmos completos. Interessa assim 

tanto saber que a Mimi está na Madeira a ficar da cor de uma deusa romana beijada pelo sol, ou que o 

Tony está num solar alentejano a viver a sua melhor vida em quarentena com os amigos mais próximos 

por meses a fio? Claro que INTERESSA!!! (Para absolutamente ninguém senão o nosso ego frágil). 

Dito isto, seria obvio que a solução a este problema passasse por largar o telemóvel e fazer um período 

de desconexão virtual. Contudo, todos sabemos que isso é irrealista, e já que somos obrigados a ficar 

em casa mais vale sentirmos que não vivemos numa comunidade perdida noutro canto do mundo. 

Existe outra solução extremamente em voga para situações destas: digam o que sentem! Claro que 

correm o risco de ser “cancelled”, mas atualmente atravessar a rua olhando primeiro para a direita e 

depois para a esquerda já é motivo de enxovalhamento no Twitter. Se o vosso amigo fez um bolo que 

ficou esturricado porque confundiu graus Celsius com Fahrenheit, liguem-lhe a dizer que ele só faz 

asneira, aposto que ficará feliz por se terem lembrado dele; se a vossa amiga foi fazer uma corrida 

matinal para ver o sol a nascer, respondam à história dela a dizer que conseguem sentir o cheiro pela 

janela do quarto, mesmo que vivam em pontas opostas do país; se está a haver uma disputa ideológica 

no Twitter, participem e digam a coisa errada só para se divertirem a atear ainda mais o fogo (sejam 

respeitadores mas entretenham os demais que estamos todos fechados em casa). 

 

Tempo livre 

É compreensível que a noção de “tempo livre” tenha desvanecido do vosso vocabulário mal se 

inscreveram no Técnico (eu pessoalmente tive de ir ao dicionário ver o significado da junção destes 

dois vocábulos). Mas creio que em meados de 2020 a Humanidade chegou a um consenso onde 

decidiu que se queremos ser considerados membros produtivos da sociedade confinada, temos de 

otimizar o nosso tempo livre ao máximo. Aliás, é evidente que se uma pessoa não anda a acordar 

aquando do nascer do sol para fazer meditação transcendente, da qual procede uma meia maratona 

acompanhada por audiobooks com títulos na orla de “O segredo dos xamãs do Sri Lanka para alcançar 

os seus sonhos”, que termina com um banquete de 12 iguarias caseiras e 2 horas de estudo intensivo 

de Suaíli ANTES das 9 da manhã, então o dia está arruinado. Pois é, ficar a olhar para o teto e imaginar 

qual seria o reator ideal para produzir PVC já não é considerada uma válida aplicação do nosso tempo 

livre (como os tempos mudam). 

Mas vou agora largar a bomba da verdade: todos os que dizem que têm este tipo de 

autocontrole e disciplina estão a MENTIR. Todos nós temos formas únicas de relaxar e descomprimir 

após uma semana sentados em frente a um computador a fingir que percebemos a mais ínfima coisa 

de equações de Schrödinger ou Espetroescopia. Para muitos, uma sessão de yoga ao final do dia é o 

suficiente, mas tantos outros decidem saciar-se no doce prazer do CH3CH2OH na forma de uma boa 

garrafa de rosé e séries questionáveis na Netflix. Quem nunca ficou acidentalmente embriagado a uma 
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sexta-feira fechado em casa desde que a Miss Rona entrou no nosso quotidiano que atire a primeira 

pedra. (Desafio: Dimensiona uma coluna de destilação que pudesses ter na cave para produzir a 

quantidade de Etanol que necessitas semanalmente).  

Para quem se encontra aborrecido aqui vão algumas ideias: gritem para a almofada duas vezes 

ao dia; otimizem as variáveis dependentes no processo de fazer bolachas; leiam livros não académicos 

(sim eles existem) e depois admitam para vocês mesmos como é bom estar vivo. 

 

Horários e Higiene 

A eterna questão de organizarmos o nosso tempo de forma a englobar: estudar; aulas; comer; 

existir (e se sobrarem minutos, dormir). Desde que ficamos primeiramente confinados que, muitos de 

nós, sucumbiram a fazer o mínimo indispensável para sobreviver por forma a aplicar esse tempo a 

desesperar sobre a eminente hecatombe e subjugação ao anarquismo social (meses difíceis eu sei). 

Pois bem, venho aqui ser a voz hipócrita da razão que vos diz que lavar os dentes 3 vezes por semana 

e tomar banho 1 vez a cada lua cheia não é uma boa solução a longo prazo. 

Mas acreditem que vos compreendo. Quando a motivação para ver mais uma aula online, sem 

ter no calendário dia marcado para o regresso à normalidade, é tanta quanto a vontade que tenho em 

procurar equivalências para faculdades no Burundi, também eu cairia no ciclo vicioso de desdém pelo 

bem-estar. Mas já que o texto está a acabar, mais vale pautar o final com um tom mais leviano.  

Enunciemos então algumas dicas que vos permitem ter mais tempo para não fazer nada: se tirar 

o pijama de manhã e vestir uma sweatshirt parece ser uma tarefa hercúlea, durmam já com a roupa do 

dia seguinte (todos sabemos que vocês estão de calças de pijama o dia inteiro); se lavar o cabelo 

demora muito porque têm uma weave muito comprida, coloquem uma embalagem de shampoo seco 

mesmo ao lado do vosso computador, assim poderão sentir-se minimamente lavados e refrescados 

antes de ligarem a câmara; se andam apenas a dormir 2 a 3 horas por noite porque já se perderam no 

semestre apesar dele ter agora começado, bebam muito café e ponham um pouco de concealer nas 

olheiras para quando se virem ao espelho não ganharem uma úlcera. 
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Várias mulheres ao redor do Mundo estão a liderar investigações inovadoras. No entanto, 

apesar das suas descobertas notáveis, as mulheres ainda representam apenas 33,3 % dos 

investigadores em todo o mundo, e o seu trabalho raramente ganha o reconhecimento que merece. 

Apenas 3 % dos prémios Nobel da Ciência foram atribuídos a mulheres e apenas 11 % dos cargos de 

investigação sénior são atribuídos a mulheres na Europa.  

Nos mais variados ramos da Ciência, desde as ciências físicas, às ciências da Vida, passando 

pelas ciências sociais, estas investigadoras estão a mudar o rumo do mundo através das suas 

descobertas e conquistas, sendo também, modelos para as gerações mais novas de mulheres e 

raparigas que pretendem prosseguir as suas carreiras na área da Ciência. No entanto, há ainda muito 

a fazer para alcançar uma verdadeira igualdade entre homens e mulheres na ciência. Muitos esforços 

e barreiras têm sido quebradas encontrando-nos a caminhar continuamente para tornar a visão da 

igualdade uma realidade. Num futuro próximo, será possível viver num mundo onde as raparigas são 

encorajadas a estudar ciência, onde as mulheres têm apoio adequado para equilibrar as 

responsabilidades da investigação e da maternidade, e acima de tudo onde os cientistas são julgados 

apenas pelo mérito das suas descobertas e pelo potencial do seu trabalho para mudar o mundo. Dito 

isto, no mês do dia internacional da Mulher trazemos alguns exemplos de mulheres que, ao longo dos 

anos, contribuíram, significativamente, para o desenvolvimento da Química, da Ciência e da Sociedade. 

Foi uma química britânica especializada em cristalografia 

de raio X. Em 1952, a sua pesquisa no laboratório de Maurice 

Wilkins no King’s College London resultou na “foto 51” que 

revelava a natureza de dupla hélice do DNA. Os dados da sua 

pesquisa foram fundamentais no estudo do modelo da estrutura 

do ADN proposto por Watson e Crick, da Universidade de 

Cambridge. Em 1962, Watson, Crick e Wilkins receberam o 

Prémio Nobel da Medicina pelos estudos com ácidos núcleicos. 

O Nobel não faz indicações póstumas não sendo o trabalho 

desenvolvido por Rosalind devidamente reconhecido. No 

entanto, antes da sua morte, Rosalind liderava uma pesquisa 

sobre a estrutura molecular do vírus, tendo sido o maior 

beneficiário do seu testamento Aaron Klug. Aaron continuou a 

pesquisa tendo em 1982 recebido o Prémio Nobel da Química. 

MULHERES NA QUÍMICA 

 Rosalind Franklin (1920-1958) 
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Ada Yonath, nasceu em Jerusalém, Israel, licenciou-se em 

química e mais tarde, tornou-se mestre em bioquímica. Ada 

destacou-se pelos seus trabalhos inovadores na investigação da 

estrutura e funcionamento dos ribossomas - macromoléculas 

responsáveis pela síntese das proteínas. Em 2009, em reflexão 

desses estudos foi premiada com o Prémio Nobel da Química. 

Desde então, concentrou-se no desenvolvimento de antibióticos 

tendo-se debruçado, mais recentemente, sobre a resistência dos 

mesmos. 

 

 Considerada uma das mulheres mais influentes do 

mundo, segundo a revista americana Time, Maria das Graças 

da Silva Foster foi a primeira mulher a presidir uma petrolífera. 

Começou como estagiária na empresa Petrobras onde 

permaneceu cerca de trinta e sete anos, acabando como 

presidente. Autora de frases como: “Conforto é uma palavra 

proibida entre nós. Aqui é desconforto 365 dias por ano, 24 

horas por dia”; é conhecida como uma mulher determinada e 

exigente. Graça Foster é natural de Minas Gerais, Brasil, e 

formou-se em engenharia química na Universidade Federal 

Fluminense no Rio de Janeiro, em 1978. 

 

Frances Arnold, atual professora de engenharia química, 

bioengenharia e bioquímica do Instituto de Tecnologia da 

Califórnia (Caltech), destaca-se na investigação no ramo da 

química verde e energias alternativas.                                                                                                                            

Começou os seus estudos em engenharia mecânica e 

aeroespacial. Anos mais tarde, completou o doutoramento em 

engenharia química e, de seguida, um pós-doutoramento em 

química biofísica. Foi através desta área, que, em 2018, foi 

premiada com o Prémio Nobel da Química, proveniente de uma 

investigação pioneira na evolução dirigida de enzimas. Tais 

enzimas são, nos dias de hoje, utilizadas para acelerar a reações 

químicas de formação de biocombustíveis ou até mesmo de fármacos. 

 Ada Yonath 

 Graça Foster 

 Frances Arnold 
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Antiga aluna de Engenharia Química no IST alcançou a 

liderança de um dos principais grupos na área da saúde, Luz 

Saúde. Isto faz com que Isabel Vaz seja um dos nomes de 

referência na gestão. “É um dos ícones das mulheres 

executivas em Portugal, o que faz multiplicar a sua presença 

em diversos fóruns. Criou a Luz Saúde no Grupo Espírito Santo 

quase a partir do zero e com uma equipa de apenas quatro 

pessoas que, entretanto, cresceu para 9 mil colaboradores”. 

 

 

Ana Cláudia Sá, antiga aluna de Engenharia Química do IST 

destaca-se no panorama empresarial Nacional e Internacional. 

Após concluir os estudos no Técnico seguiram-se várias aventuras, 

tendo trabalhado em investigação, apesar de se ter apercebido 

que não era isso que queria fazer. Em 1992, entrou na Procter & 

Gamble e a partir daí a gestão nunca mais saiu da sua vida. Seguiu-

se a Unilever e depois a BEL, empresa que liderou até abril de 2019.  

Foi adquirindo outras formações ao longo do percurso, mas 

considera que a “engenharia é o coração de tudo porque nos dá 

uma capacidade de racíocinio incrível, de trabalho em 

profundidade e em quantidade”, frisa. Atualmente é diretora geral 

da Kiri Business-World Wide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Isabel Vaz 

 Ana Cláudia Sá 
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 On the Basis of Sex   

De: Mimi Leder 

Baseado no início da vida e carreira da falecida juíza do 

Supremo Tribunal Ruth Bader Ginsburg. Com base no caso de 

referência que abriria um precedente para a discriminação sexual e 

colocaria Ginsburg no caminho para se tornar a principal advogada de 

direitos de género da sua geração. 

Passado nos anos 50, 60 e 70, décadas antes de se tornar a 

segunda mulher a servir no Supremo Tribunal dos EUA. O filme segue 

Ginsburg como uma advogada determinada, enquanto ela e o seu 

marido Marty assumem Moritz v. Comissário, o primeiro caso federal 

a declarar discriminação com base no sexo inconstitucional. Felicity 

Jones é ferozmente brilhante como a jovem RBG, derrubando o 

sistema e o sexismo institucionalizado em todo o lado, desde as salas de aula da Harvard Law School 

até ao U.S. Court of Appeals. 

 

 

Picture a Scientist 

De: Sharon Shattuck, Ian Cheney        x 

Picture a Scientist narra a história de uma onda de investigadoras que estão a escrever um novo 

capítulo para mulheres cientistas. A bióloga Nancy Hopkins, a química Raychelle Burks e a  

FILME 

SUGESTÕES CULTURAIS 

DOCUMENTÁRIO 
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geóloga Jane Willenbring levam os espectadores numa jornada 

profunda pelas suas próprias experiências nas ciências, desde o 

assédio brutal a anos em que foram menosprezadas. Ao longo do 

caminho, desde laboratórios apertados a espetaculares estações de 

campo, encontramos cientistas brilhantes incluindo cientistas sociais, 

neurocientistas e psicólogas que fornecem novas perspetivas sobre 

como tornar a própria ciência mais diversificada, equitativa e aberta 

a todos. 

 

 

Invisible Women: Exposing Data Bias in a World Designed for Men 

De: Caroline Criado Perez 

Invisible Women mostra-nos como, num mundo em grande parte construído para e por 

homens, estamos sistematicamente a ignorar metade da população. Expõe a lacuna dos dados de 

género - uma lacuna no nosso conhecimento que está na origem da discriminação perpétua e 

sistémica contra as mulheres, e que criou um enviesamento generalizado, mas invisível, com um 

profundo efeito na vida das mulheres. 

A premiada ativista e escritora Caroline Criado Perez reúne pela 

primeira vez uma impressionante gama de estudos de caso, histórias e 

novas pesquisas de todo o mundo que ilustram as formas ocultas em 

que as mulheres são esquecidas, e o impacto que isso tem na sua saúde 

e bem-estar. Da política governamental e da investigação médica, à 

tecnologia, aos locais de trabalho, ao planeamento urbano e aos meios 

de comunicação social, Invisible Women revela os dados tendenciosos 

que excluem as mulheres. Ao defender a mudança, este livro poderoso 

e provocador fará com que vejas o mundo de no 

 

 

LIVRO 
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Court and Spark – Joni Mitchell 

g 

Court and Spark é o sexto álbum de estúdio da cantora/compositora canadense Joni 

Mitchell, tendo sido lançado a 17 de janeiro de 1974, pela Asylum Records. Court and Spark 

fala dos desafios de se ser uma mulher famosa na indústria da música nos anos 70, narrando 

histórias de amor falhadas, reflexões sobre a superficialidade, (não apenas da indústria da 

música, mas no mundo em geral) a sexualização da mulher e a sua própria infância.  

Tratando-se de um álbum de Folk Rock, este 

carateriza-se particularmente pela influência do Jazz 

(sobretudo nas melodias vocais, nos acordes de piano e 

nos ritmos de bateria), pelos arranjos com instrumentos 

de sopro e cordas, que criam um ambiente quase 

cinemático em cada canção, e a presença ocasional de 

elementos de Blues e Country. Ao contrário dos 

tradicionais cantores/compositores dos anos 70, 

Mitchell não se limita apenas a estas funções: ela é a 

produtora, faz arranjo de cordas, toca piano e clavinet. 

Este álbum conta também com a contribuição do ilustre 

pianista de Jazz, Joe Sample. 

Este projeto foi particularmente inovador para a época, com a fusão de diversos géneros 

musicais e a abordagem de temas pouco comuns, como o ponto de vista que a sociedade possuía 

sobre as mulheres nos anos 70 e consequências desta: a prostituição; superficialidade; inseguranças 

das mulheres. 

Court and Spark atingiu o 2º lugar nos Estados Unidos e 1º lugar no Canadá. Foi nomeado para 

diversos prémios, entre os quais Grammy´s de álbum do ano e melhor arranjo de acompanhamento a 

vocalista para “Down To You”, tendo ganho este último. Em 2003, apareceu em 111º lugar na “Rolling 

Stone´s 500 Greatest Albums of All Time”. 

 

 

 

ÁLBUM 
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STUDYROOM 

Estamos continuamente a acrescentar mais material. Passa por lá e vemos os 

conteúdos que temos para ti, para que possas começar este semestre em grande! 

RECOLHA SOLIDÁRIA 

Este semestre o NEQIST decidiu aliar-se a uma organização e recolher fundos ao longo 

do semestre! Fica atento às nossas redes sociais para descobrires qual a organização 

escolhida. Neste âmbito iremos dinamizar várias atividades, para angariar fundos, que serão 

divulgadas em breve! 

PALESTRA DA UNICEF (Dia 30 de Abril) 

O NEQIST irá proporcionar uma palestra com duas oradoras pertencentes ao Grupo 

de Jovens UNICEF na qual irão falar de assuntos que dizem respeito à organização. Direitos 

da criança, maneira de atuar nos diferentes países e papel na pandemia são alguns dos temas 

que serão abordados nesta sessão via zoom! 

PODCAST CHEMICALLY SPEAKING 

Este mês irá sair um novo episódio do teu podcast favorito! Desta vez o NEQIST esteve 

à conversa com o Engenheiro e Professor Diogo Santos. 

WORKSHOP GESTÃO DE STRESS (Dia 21 de Abril) 

Sabemos que a vida universitária não é fácil, por isso mais uma vez trazemos um 

Workshop que te vai ajudar! As inscrições abrirão em breve, não percas! 

OUTRAS ATIVIDADES IMPORTANTES 

XXXIV EDIÇÃO DAS JEQ 

Este ano em formato online, mas mantendo todas as oportunidades: feira de 

empresas, pitch, workshops, palestras com oradores de diferentes áreas. De dia 15 a 19 de 

Março não percas este evento! 

ATIVIDADES DO NEQIST 


