
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDIÇÃO N.3 | MAIO 2021 

RÚBRICA 

SOLIDÁRIA 
 

SUGESTÕES 

CULTURAIS 

ENTREVISTAS 

VIDA DE 

ESTUDANTE 

VAMOS FALAR 

DE METANO? 



 

2 

 

 

 

Praxe. Por definição, o conjunto de normas e regras que suportam os costumes tradicionalmente 

existentes entre os estudantes. No entanto, questione-se, já alguma vez perguntou a um estudante, de capa 

e batina, o que é para ele a Praxe? Asseguro-lhe de que a resposta dele não seria tão concisa quanto a 

definição e que daria um monólogo digno de se ouvir. Acrescento ainda que, a cada estudante questionado, 

a resposta obtida seria diferente, tendo apenas uma coisa em comum com todas as outras respostas: os 

adjetivos utilizados. Ouviria adjetivos como “especial”,” inesquecível”, “única”, “memorável”, “histórica” entre 

tantos outros. As respostas seriam diferentes pelo simples facto de a Praxe ser algo tão especial que se torna 

pessoal, cada um a sente à sua maneira, cada caloiro a vive à sua maneira, cada Doutor a exprime à sua 

maneira, cada Veterano a resume à sua maneira, cada antigo estudante a recorda à sua maneira. A Praxe 

descrita por quem a vive está em todo o ínfimo pormenor, está no apertar de uma gravata cedo de manhã, 

no sacudir de uma capa ao levantar-se da relva, nas lágrimas aquando do soar de um acorde em plena 

Serenata Monumental, na robustez sentida ao segurar uma colher, em tantos e tantos momentos que temos 

a certeza levar connosco para sempre. Perante a chegada da pandemia, estes estudantes que vivem a Praxe 

tiveram receio, eu que escrevo tive receio, a Comissão de Praxe de Engenharia Química (CPMEQ) teve receio, 

mas foi exatamente por estes estudantes que sabíamos que valeria todo o esforço manter a Praxe viva. 

Ao levantar-se este cenário muito 

complicado, dada a perda do cariz presencial, 

a CPMEQ concentrou-se apenas numa coisa, 

manter a definição e conceito de Praxe 

inalterados. Motivação? Todas as respostas à 

pergunta “O que é para ti a Praxe?”. Era 

fundamental a manutenção dos valores, 

história e identidade da Praxe, visto que 

confinamento atrás de confinamento iam 

parecendo como que interferências que 

geravam um ruído gigante na passagem de 

informação e tradição. A desinformação é dos 

maiores inimigos da Praxe. A desinformação gera atos sem fundamento, hábitos sem qualquer precedente 

histórico, recessão no caminho onde tantos alunos e alunas lutaram por progredir e, por fim, e mais infeliz, 

atitudes abusivas e isso, caro leitor, isso não é Praxe. Uma das frases que mais me marcou foi dita, na altura, 

por um veterano: “O peso da capa não é poder, é responsabilidade.”, e era exatamente a sensação desejada 

pela CPMEQ que os caloiros do ano letivo 2020/2021 sentissem mal tocassem o tecido da capa, pois 

trajados deixam de ser um individuo e passam a ser todos os estudantes das várias Academias que possuem 

aquela mesma capa ao ombro. 

CPMEQ 
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 Chegou o início do ano, 

chegaram os caloiros, ligaram-se os 

computadores e iniciou-se uma 

jornada sem quaisquer antecedentes. A 

partir daqui tudo o que se faria seria em 

modos nunca antes aplicados ou 

testados, um tiro no escuro. Primeira 

atividade praxística, dia 7 de outubro de 

2020, 9h10, chegaram os caloiros, perto 

de 60. Um misto de ansiedade e 

nervosismo característico de um primeiro dia, sentido nas faces dos novos alunos de Engenharia Química 

que se apresentavam no ecrã. Desta vez não se ouviam passos apressados a pousar mochilas, nem um 

silêncio de respeito, nem uma colher de madeira a tocar a calçada portuguesa do Jardim de Química. Desta 

vez ouviam-se interferências nos microfones de quem falava, mas era por aqui que tínhamos que ir, por 

aqui estávamos seguros, estavam os Doutores, estavam os Veteranos, estavam os caloiros e estavam todos 

aqueles que nos rodeiam.  

Garantida a segurança, seguiram-se 3 meses onde a adesão às atividades praxísticas manteve níveis 

que, em certos dias, chegaram a ser superiores ao regime presencial, comparando com alturas equivalentes. 

Nesses 3 meses, cantou-se, gritou-se, riu-se, aprendeu-se, no fundo, replicou-se. Acabava o primeiro 

semestre, tempo de balanços, de corrigir, aperfeiçoar e otimizar. Começou o segundo semestre e a adesão 

mantinha-se em valores semelhantes aos do regime presencial. Valores e números é algo que nós, 

aspirantes a engenheiros, valorizamos, mas, ao fim do dia, acabamos por ser todos seres humanos e aquilo 

que nos faz vibrar são as emoções e estava na hora de as medir.  

Dia 26 de março de 2021, Praxe conjunta com Engenharia Biológica. A Praxe do Instituto Superior 

Técnico tem uma identidade muito particular onde, apesar de toda a sua transversalidade, os vários cursos 

têm as suas especificidades praxisticas. Entre Engenharia Química e Engenharia Biológica cultiva-se uma 

saudável rivalidade. As rivalidades, quando saudáveis, fazem-nos sentir parte de algo, permitem-nos 

mostrar todo o orgulho em pertencer a algo, sendo, neste caso, o respetivo curso. No final desta atividade 

sai um vencedor. Desta vez, foi Engenharia Biológica, algo que já não acontecia há vários anos. No entanto, 

optei por esta atividade não pelo que se passou durante a mesma, mas pelo que aconteceu no fim. No fim, 

numa sala de Zoom, ficaram cerca de 25 caloiros de Engenharia Química e vários Doutores e Veteranos. 

Qual rescaldo pós-clássico futebolístico, ali debatia-se episódio a episódio os motivos de ter havido um 

injusto vencedor e sabe que mais? Ao fechar os olhos não havia qualquer diferença nos discursos, não havia 

distâncias autoritárias, não havia caloiros, não havia Doutores, não havia veteranos, havia estudantes de 

Engenharia Química orgulhosos de pertencer à Praxe de Engenharia Química. Neste momento pode recuar 

à segunda frase onde se encontra a definição de Praxe. Nessa frase não há qualquer tipo de referência a 

integração, a Praxe não serve para integrar, mas quando se cumpre Praxe e não outras quaisquer versões 
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gourmet, a integração é das consequências mais incríveis de ver acontecer, mesmo que seja através de um 

ecrã.  

Apesar da dose de romantismo aplicada na narração daquele que foi o trabalho da CPMEQ e as 

dificuldades encontradas na execução do mesmo, até à data, em nada tira o realismo dessa mesma 

descrição. Encontramo-nos agora em maio, mês onde todos os anos se realiza a Queima das Fitas. Se a 

Praxe já era sentida em todos os pormenores, nesta semana, que termina na terceira terça feira de maio, 

todos os anos, esses mesmos pormenores são multiplicados por um número cuja ordem de grandeza é 

indescritível. Este ano, tal como em todas as decisões, a segurança de todos os estudantes foi o ingrediente 

obrigatório em toda a organização de eventos e atividades praxísticos, e a Queima não foi exceção. Esta 

será em regime remoto, tendo-se procedido à adaptação e reinvenção dos vários eventos. No que depende 

da CPMEQ, os estudantes de Engenharia Química terão a melhor réplica possível da Queima de Lisboa. 

Faremos com que se tracem as capas aquando do início da Serenata Monumental, com que se sinta cada 

acorde, com que se cumpra e dignifique o aspeto do solidário presente em todos os estudantes no Dia da 

Beneficência e com que se recorde o Cortejo da Queima da maneira mais fiel. 

 O ano não acabou, e o 

objetivo é fazer sempre melhor e 

melhor, mas que nunca mais se 

duvide do poder da vontade de 

viver a Praxe, do poder do querer 

viver aqueles que se denominam 

de forma tão habitual “os melhores 

anos da nossa vida” de um 

estudante, do poder das emoções, 

dos conhecimentos, dos valores e 

das histórias sentidas na Praxe. Nunca mais se duvide de qualquer grupo de estudantes. de capa e batina, 

por mais oprimidos que estes sejam. No fim de contas, há dias, vários caloiros foram adquirir o seu traje e, 

ao saírem para a rua com ele vestido, prontos para a habitual sessão fotográfica, um deles dirigiu-se a um 

membro da CPMEQ e disse “De facto Doutor, não é poder, é responsabilidade”.  

Diogo Gaspar,  

Em nome da Comissão de Praxe de Engenharia Química 
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Quando a generalidade das pessoas pensa 

em escoteiros, pensa em vendas de bolachas e em 

ajudar velhotes a travessar a estrada. Isto não é 

mentira, mas o escotismo, e o seu papel na 

sociedade, é muito mais.  Sou uma escoteira do 

Grupo 40 de Palmela, da Associação de Escoteiros 

de Portugal, e estou envolvida nos escoteiros 

desde os 7 anos.   

O escotismo é um movimento global aberto 

a todos, sem qualquer discriminação, tendo como 

objetivos promover o desenvolvimento pessoal e 

social de cada pessoa. Neste processo entramos em contacto com várias áreas como o ambiente, o 

desenvolvimento sustentável, a cooperação, a justiça social, a educação para a paz e a identidade pessoal.  

 

Estou, e estive, ligada, ao longo dos anos, a vários 

pequenos projetos. Todos os anos ajudamos o banco 

alimentar, seja na recolha de alimentos ou na logística 

do armazém. Fazemos também angariação monetária para a 

APPACDM, “Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão 

Deficiente Mental” e costumávamos, todos os anos, fazer uma 

festa de Carnaval na “Associação de Idosos de Palmela”.  

Por norma, todas as atividades que desenvolvemos estão 

divididas em três componentes: social, contacto com a natureza e 

solidário. Tenha-se por exemplo: a atividade principal é a 

construção de uma jangada e fazer um percurso no rio, mas antes, 

ou depois, desse momento, é feita uma limpeza à praia.   

 

Muitas vezes a atividade pode não ter voluntariado direto, mas o contributo é realizado com bens 

para ajudar uma associação. Este ano ajudámos o “Centro Social de Palmela”, que recebe crianças e jovens 

sem apoio domiciliário, bem como a Fundação Robert Kalley, que apoia e protege pessoas em situações de 

vulnerabilidade, como velhice e a invalidez.  

 

Participamos também em muitas atividades de voluntariado, como são exemplo os grupos e 

associações da nossa comunidade que nos pedem ajuda, por exemplo, o projeto “2 DE(MÃOS) por Palmela” 

que consiste em pintar alguns edifícios e locais públicos da vila. Participamos ainda em eventos de atletismo 

ou ciclismo, ajudamos a marcar caminho ou distribuir água e comida, assim, iremos participar como, este 

ano, guias no festival de caminhadas “Arrábida Walking Festival”.  

RÚBRICA SOLIDÁRIA 
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Quanto mais velhos ficamos, mais atividades de 

voluntariado fazemos. Este ano fizemos um Quizz de cultura 

geral online, de maneira a recolher dinheiro para a Quintinha 

ABC, uma associação de recolha e abrigo animal, que tinha uma 

grande dívida de despesas veterinárias. Em prol deste 

projeto, conseguimos angariar 304€.  

 

Apesar de existirem duas associações de 

escoteiros/escuteiros diferentes em Portugal, o fundamento 

é semelhante. Participei numa atividade para caminheiros dos 

CNE (Corpo Nacional de Escutas) e também fizemos ações de 

voluntariado, tendo sido, divididos em grupos com os quais participámos em várias tarefas. Participei na 

reabilitação de uma escola primária, cujo recreio estava abandonado, mas houve quem fizesse apoio à 

terceira idade, limpeza de plantas invasoras, entre muitos outros.  

 

Como deu para perceber, as nossas 

ações de voluntariado não são grandiosas, 

nem levam muito tempo, nem são as mais 

cativantes. Porém, são ações de 

voluntariado e fazem a diferença ao nosso 

redor, nas pessoas, no meio ambiente…   

 

No fundo, considero que devemos 

fazer voluntariado, tanto pelos outros, 

como pela marca que deixamos, como por 

nós próprios. Não precisas de ser 

escoteiro, nem precisas de estar, por exemplo, um mês numa instituição a ajudar. Há imensas 

oportunidades à tua espera. Abraça uma com que te identifiques e contribui com o que puderes. A tua 

contribuição fará sempre a diferença.  

 

 

Mafalda Mares, 

Escoteira do grupo 40 de Palmela 
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ENTREVISTA 
 

 

 

Na terceira edição da NEQ NEWS, entrevistámos a professora Alda Simões e a professora 

Maria Tereza Reis. Para além de professoras da unidade curricular de Fenómenos de Transferência 

I, lançaram, em janeiro, um livro complementar à mesma. Participam ainda em projetos de 

investigação fora da área dos Fenómenos de Transferência. Lê a entrevista para conheceres um 

pouco mais a professora Alda e a professora Maria Tereza. 

 

Falem-nos um pouco sobre o vosso percurso 

académico. Como é que chegaram aqui? 

“Entrei no Técnico em 1976, logo a seguir 

ao 25 de Abril”, conta-nos a professora Alda, que, 

curiosamente, foi colega de turma dos 

professores Maria Amélia Lemos e Francisco 

Lemos, entrevistados anteriormente. 

“Quando entrei estava tudo muito 

confuso: as aulas, as avaliações, o estado geral… 

Eu lembro-me de ter aulas numa sala com as 

paredes todas escritas com frases como: “Abaixo 

o Fascismo”. Parece de outro mundo, mas 

felizmente mudou o rumo e melhorou”. 

Em 1982, entrou como assistente 

estagiária, seguindo-se um mestrado em Química 

dos Processos Catalíticos e, por fim, um 

doutoramento em Engenharia Química, no tema 

da Corrosão do aço inoxidável. Apesar de um 

percurso “que nada tem a ver com fenómenos de 

transferência”, começou a lecionar esta cadeira 

posteriormente, “porque sendo uma cadeira de 

formação base, considera-se que qualquer pessoa 

com licenciatura em Engenharia Química, tem 

condições para a dar, mas confesso que não foi 

fácil ao princípio.”. Atualmente leciona também 

uma cadeira, na sua área de investigação, 

Eletroquímica.  

Quanto à sua progressão na carreira, 

“passei a professora auxiliar e fui subindo na 

carreira até ser professora associada”. 

Já a professora Maria Tereza conta-nos 

que entrou no Técnico “em 1980, mas a realidade 
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já era muito distinta. Nestes quatro anos muita 

coisa já tinha mudado. No início senti imensas 

dificuldades, estive até para desistir. Existia um 

grande afastamento entre o docente e o aluno, 

senti-me muito desapoiada. Talvez por vir da 

província, eu sou de uma aldeia, perto das Caldas 

da Rainha, senti muito a mudança para a cidade. 

Mas com o tempo, as coisas estabilizaram e 

comecei a ter mais confiança em mim própria”. 

Referindo ainda a falta de exercícios resolvidos e 

lacunas ao nível da ilustração de casos práticos em 

aula, afirma que tal a “desagradava muito, pois 

gostava de chegar ao fim do exercício e ver 

discutidos os métodos de resolução”.  

Referindo-se ao seu percurso revela ainda 

que “quando estava no último ano do curso, 

começou-se a falar na abertura de algumas vagas 

para assistentes estagiários, na área da tecnologia. 

Eu pensei: e porque não!? Era uma excelente 

oportunidade. Apesar de existir a barreira da 

timidez, decidi apostar e candidatar-me, e com 

isso, a timidez foi passando aos poucos.” A vaga 

de assistente que fui preencher estava ligada aos 

Laboratórios das “Práticas de Engenharia 

Química”, que visavam a operação de extração 

líquido-líquido e, no meio de gargalhadas, a 

professora diz que “mal sabia eu que ia ficar ligada 

a esta técnica de separação para sempre”. 

A professora não fez um mestrado, 

“porque naquela altura havia a opção APCC, 

Provas de Aptidão Pedagógica e Capacidade 

Científica”, via que, naturalmente, seguiu, tendo 

feito a sua dissertação sobre a “Produção de um 

concentrado de cobre por flutuação”, 

concentrado esse praticamente constituído por 

calcopirite, relacionado com as minas de Neves-

Corvo. Foi um trabalho que me suscitou muito 

interesse.  A partir daí, sempre estive ligada aos 

processos de separação, na área dos processos 

hidrometalúrgicos ,e do tratamento de efluentes”. 

“Por fim, o meu doutoramento foi sobre 

recuperação de zinco pela tecnologia das 

membranas líquidas emulsionadas”. “Naquela 

altura, não havia mais ninguém a trabalhar nesta 

área em Portugal, mas na Áustria já se desenvolvia 

investigação relevante sobre o tema. Por esta 

razão, nos últimos anos do doutoramento, fui 

para a Universidade Técnica de Graz para 

desenvolver o meu trabalho”. 

Quanto à sua estreia no ensino afirma que 

deu “de tudo e mais alguma coisa, inclusive todos 

os laboratórios que existiam!”. “Tive uma incursão 

nos Fenómenos de Transporte logo no início da 

década de 90” cadeira à qual está ligada 

atualmente e que foi “uma das primeiras que me 

suscitou interesse enquanto aluna”. 

Uma das questões mais recorrentes dos 

alunos prende-se com os projetos de 

investigação no qual os docentes estão 

integrados. Podiam contar-nos um pouco 

sobre os projetos que as professoras estão a 

atualmente a desenvolver? 

As professoras começam por nos explicar 

que a investigação tem um peso enorme na 

progressão da carreira “Há aqui duas realidades: 

a da investigação e a do ensino. Para haver 

progressão na carreira temos de ter currículo e, 

para isso, temos de publicar e fazer 

investigação”, “muitas vezes os professores que 

mais se preocupam com o ensino não são os 

mais valorizados, porque não são tão ativos na 

investigação”. 

A professora Alda não investiga a área dos 

Fenómenos de Transferência, “Tudo aquilo que eu 
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tenho ensinado, é à custa de estudo de matéria 

teórica.” A sua área continua a ser a Eletroquímica 

e, para além da corrosão, à qual dedicou grande 

parte da sua carreira, tem, desde há 4 anos, um 

novo interesse “pela área de armazenamento de 

energia, mais concretamente por células 

eletroquímicas de escoamento. Estas células não 

são sistemas fechados, mas sim sistemas onde 

existem correntes a entrar e sair. Podemos utilizá-

las para armazenar energia, que vem, por 

exemplo, de uma estação eólica. No meu caso em 

concreto, utilizo o vanádio, que vai sofrendo 

oxidações e reduções. O vanádio é um elemento 

que tem 4 formas solúveis (Va 2+, Va 3+, Va 4+e Va 
5+) e o que fazemos é: colocando em fluxo Va 3+ e 

Va 4+ na célula eletroquímica enquanto 

fornecemos energia (vinda do vento, por 

exemplo), oxidamos o Va 4+ a Va 5+ e reduzimos o 

Va 3+ a Va 2+. Quando queremos utilizar a energia, 

colocamos em fluxo o Va 2+ e o Va 5+ de modo que 

a reação inversa ocorra e se liberte energia.” 

A professora Maria Tereza mantém-se na 

mesma área onde se doutorou, estando 

envolvida, nos últimos 2 anos “num projeto FCT, 

no âmbito de uma cooperação bilateral, Portugal-

Polónia. O projeto visa a recuperação de metais 

preciosos, como o Paládio e a Platina, de 

conversores catalíticos usados. Cada vez mais há 

escassez destes materiais nas fontes primárias. 

Por isso, virámo-nos para as fontes secundárias, 

como os catalisadores atualmente utilizados”. O 

projeto bilateral funciona da seguinte forma: “Os 

nossos colegas, parceiros do Instituto de 

Tecnologia Química da Universidade Técnica de 

Poznan, estão concentrados na tarefa da síntese 

de novos agentes extratantes, nomeadamente 

derivados piridínicos, que têm bastante afinidade 

com os metais que queremos extrair. Depois de 

sintetizados, enviam-nos esses compostos e, em 

colaboração com a professora Rosinda Ismael, 

aplicamo-los, estudando os seus resultados na 

extração dos metais, a partir da fase aquosa de 

lixiviação dos resíduos em causa”. De seguida, a 

professora explica-nos que os aplicam em 

técnicas de membranas líquidas, utilizando 

contactores de fibras ocas, equipamento com 

uma elevada área interfacial de transferência de 

massa. Para ser mais fácil compreender, faz uma 

analogia com um permutador de caixa e tubos, 

“os tubos são as fibras microporosas e, no seu 

interior, circula uma fase aquosa com uma dada 

concentração de Paládio(II), 100 ppm por 

exemplo. No lado da caixa, circula uma 

pseudoemulsão contendo uma fase orgânica com 

o extratante e uma fase aquosa de reextração. Nos 

poros das fibras, o extratante reage com o ião 

metálico, formando-se um complexo 

organometálico que se difunde na fase orgânica 

de membrana até à fase aquosa interna, onde 

ocorre a reextração, permitindo a recuperação 

posterior do metal .” Afirma ainda que a equipa 

tem “tido bons resultados na extração do 

Paládio(II) e da Platina(IV), porém, temos tido 

dificuldades na posterior separação dos mesmos, 

uma vez que os extratantes apresentam grande 

afinidade com ambos os metais. Para resolver este 

problema tentamos usar reagentes seletivos na 

fase de reextração, para os obtermos em 

separado.” 
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Fenómenos de Transferência é das primeiras 

cadeiras do curso que nos dá uma visão do que 

é Engenharia. Tendo em conta as mudanças ao 

modelo de ensino que irão ocorrer a partir do 

ano que vem, como é que as professoras 

acham que a cadeira pode vir a ser afetada? 

Apesar da cadeira já ter sofrido várias 

mudanças ao longo dos anos, a professora Alda 

considera que “Vai ser um desafio. Estou um 

pouco apreensiva, mas eu gosto de desafios!  Há 

algumas coisas que eu gosto muito no novo 

método. Vai ser tudo mais focado, fazendo com 

que os alunos se concentrem mais nos temas do 

semestre em que estão e se dispersem menos. 

Mas para nós enquanto professoras também vai 

ser muito mais imersivo”. 

A professora Maria Tereza explica que “o 

receio é também da parte dos docentes que 

apresentam, geralmente, uma certa resistência à 

mudança, mas também dos alunos que, 

atualmente, estão mais recetivos a ter uma 

espécie de “receita” quando se trata da resolução 

de problemas, mas agora serão deixados muito 

mais livres.” 

No final ambas as professoras concordam 

que o ponto mais positivo será o maior contacto 

dos alunos com os docentes, que fará com que os 

alunos não se inibam tanto, esclareçam as suas 

dúvidas e saciem a sua curiosidade. 

 

 

 

 

 

Gostaríamos desde já de dar os parabéns às 

professoras pelo lançamento do livro 

complementar à cadeira de Fenómenos de 

Transferência. De onde surgiu a ideia e 

motivação para o desenvolvimento deste 

projeto e como foi todo o processo de 

investigação por detrás? 

“Eu comecei a dar esta cadeira mais ou 

menos em 1991/1992 e quando comecei foi 

horrível. O primeiro ano foi um desastre 

completo”, confessa a professora Alda. “Eu só fui 

avisada que ia dar esta cadeira 3 semanas antes 

das aulas começarem. Para terem ideia, eu estava 

na Holanda em reuniões para o início de um 

projeto. Passava os dias em reuniões e as noites a 

estudar Fenómenos de Transferência e a preparar 

as aulas”. 

Com a prática vem a perfeição e, ao longo 

dos anos, foi melhorando o método de ensino, 

surgindo a ideia de criar uma sebenta. Para tal, “na 

véspera de cada aula teórica, comecei a escrever 

os apontamentos, dando origem a um texto que 

ficou comigo durante muito tempo”. Certo dia, 

antigos colegas nossos, abordaram a professora, 

e pediram se podiam vender os resumos da 

mesma, para angariar dinheiro para a viagem de 

fim de curso. A professora concordou e deu-lhes 

o direito de venda dos seus apontamentos. Foi 

então que surgiu a primeira sebenta oficial. Até 

que um dia a professora pensou “isto tem de 

tomar forma e transformar-se numa coisa 

diferente”, foi quando surgiu pela primeira vez a 

ideia de escrever um livro. 

Foi em 2016/2017, que a professora Alda 

desafiou a colega a participar neste projeto. “A 

editora já tinha recusado a edição do livro 1 vez e 

parte da razão foi a falta de exercícios resolvidos. 

Só tinha a matéria teórica e propus à professora 
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Tereza que entrasse na revisão, melhoria de texto 

e na introdução dos exercícios resolvidos. E foi 

assim que passamos a ser uma equipa”. 

As professoras confessam-nos que foi um 

trabalho bastante moroso, mas gratificante, 

levando cerca de 4 anos até à sua conclusão e 

lançamento em janeiro deste ano. 

A engenharia é uma área muito dominada 

pelo público masculino. Enquanto mulheres 

da ciência, como veem a possibilidade de 

destruir este estereótipo e impulsionar mais 

mulheres a seguir esta vertente profissional?  

“Na área de Engenharia Química, em 

Portugal, não é tão notório esse preconceito, há 

muitas mulheres.” começa por nos dizer a 

professora Maria Tereza, porém, “o preconceito 

existe e é um problema da nossa sociedade”. A 

professora expõe ainda a sua opinião sobre a 

criação de quotas, “quando se fala em quotas, eu 

não sei se sou muito a favor. Acho que os projetos 

e os lugares ganham-se com competência e não 

com imposição de género. Com o tempo a 

tendência é as coisas mudarem e o preconceito 

terminar.” 

Por outro lado, a professora Alda confessa-

nos que é apologista das quotas de género “eu 

não digo que tenha de ser 50%, mas se não for 

com quotas, não se vai lá, ou então demora-se 

muito mais tempo. A competência deve estar em 

primeiro lugar, porém, durante séculos isto não 

aconteceu. A competência estava em primeiro 

lugar se se fosse homem.” Relembra-nos que este 

problema é transversal à sociedade e não se 

restringe à Engenharia, exemplificando com a 

visita da presidente do concelho europeu à 

Turquia e a forma como esta foi discriminada. 

“Apesar de ser noutro país, não é tão longe assim. 

E mesmo no nosso país existe preconceito e acho 

que temos de lutar pela paridade.”. A professora 

afirma que “tem de haver alteração ao nível da 

legislação, para que seja obrigatória a existência 

de paridade. Considero que, se não for assim, vão 

se passar vários anos e as mulheres vão continuar 

a dizer que são muito competentes, que estão ao 

mesmo nível dos homens, mas vamos continuar a 

ter de ser melhores do que os eles para 

conseguirmos ser reconhecidas como iguais. É 

necessário forçar as coisas para que, depois, se 

chegue a um ponto de equilíbrio.”.  

Apesar de considerarem que mesmo com 

mudança de legislação este caminho vai demorar 

algum tempo, as professoras afirmam que já 

percorremos um longo caminho, “no meio 

universitário, trabalho igual significa salário igual” 

diz-nos a professora Alda. Conta-nos ainda que 

“quando eu acabei o curso, queria ir para a 

indústria, então comecei a enviar currículos. 

Pensei que as portas se iam abrir. Fui chamada 

para algumas entrevistas e ouvi várias vezes no 

final da entrevista: “muito obrigado, gostámos 

muito de falar consigo, achamos que tem muito 

potencial, mas realmente estamos à procura de 

um homem.” Até que eu decidi concorrer a um 

concurso para ficar na universidade, e hoje em dia 

penso: Ainda bem que o fiz.” Esta é uma afirmação 

chocante, mas as professoras consideram que, 

apesar de ser algo aceitável de se ser dito há umas 

décadas, “hoje em dia é proibido, não se pode 

distinguir uma pessoa, por lei, pelo seu sexo”. 

Assim sendo, ambas concordam que o 

progresso está a acontecer, as mentalidades a 

mudar pouco a pouco e que sucesso inspira 

sucesso. Sem dúvida que ver mulheres a serem 

bem-sucedidas e reconhecidas pelo seu trabalho, 
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inspira outras mulheres a seguir o mesmo 

percurso, impulsionando as mulheres na ciência.  

Qual o futuro dos fenómenos de 

transferência? Que tipos de descobertas 

recentes têm sido feitas?  

A professora Maria Tereza esclarece-nos 

que “os Fenómenos de Transferência baseiam-se 

sobretudo em física clássica, pelo que não há 

muito para descobrir. No entanto, podemos 

pensar ao nível de programas de simulação e 

dinâmica computacional”. Dando-nos alguns 

exemplos de áreas onde existiram avanços 

tecnológicos e aplicações práticas dos mesmos 

“sobretudo à escala micro. Também em processos 

biológicos ou, por exemplo, no controle de 

sistemas térmicos de naves aeroespaciais.”. 

Reforçando o anteriormente dito, a 

professora Alda afirma que “não é tanto sobre 

novas descobertas, mas novas tendências”. 

Utilizando as escalas micro e nano (nanofluidica) 

como exemplo de áreas que necessitam dos 

fundamentos previamente estabelecidos de 

Fenómenos de Transferência, afirma que “quem 

não sabe os fundamentos, não pode passar para a 

aplicação e obter resultados”. 

A iniciativa que precede esta entrevista 

chamava-se Elementos Químicos. Qual é o 

elemento químico preferido das professoras? 

“Eu tenho dois amores” responde, 

rapidamente, a professora Alda, “O Ferro é um 

deles, pois fiz o meu doutoramento sobre o aço 

inoxidável, onde a base é essencialmente o Ferro. 

Posteriormente, também trabalhei em vários 

projetos financiados pela União Europeia 

relacionados com o mesmo. O outro é o Vanádio 

sendo que, mais recentemente, comecei a 

interessar-me por este elemento para as células 

de escoamento.”  

Já a professora Maria Tereza reconhece 

que não tem nenhum elemento preferido e que 

cada elemento tem as suas virtudes, no entanto, 

“por razões afetivas escolheria o Zinco. Passei 

muitos anos do doutoramento a analisar o Zinco 

por absorção atómica, em soluções aquosas e 

orgânicas, e estive envolvida em muitos outros 

projetos onde o Zinco era omnipresente”. 

Por fim gostaríamos de agradecer muito a 

disponibilidade e pedir que deixassem uma 

mensagem para os alunos do curso.  

A professora Alda diz que “é importante 

manter sempre o equilíbrio. A vida não é só 

trabalho e, sendo estes anos provavelmente os 

melhores da vossa vida, não descurem as outras 

partes para além dos estudos. É um curso 

exigente e há que trabalhar muito, mas nunca 

desmotivem. No fim tudo valerá a pena e será 

um passaporte que o Técnico vos dará para o 

vosso futuro” 

A professora Maria Tereza concorda 

dizendo que “a vida não é só o Técnico. Há muito 

mais, e é fundamental encontrarmos a nossa 

felicidade para sermos competentes. Tirem 

proveito de tudo o que esta universidade vos dá 

e toda a vossa bagagem será útil mais tarde. 

Essencialmente, acreditem em vós próprios 

porque no fundo são capazes”. 
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Engraçado pensar que, há pouco mais de um ano, estávamos todos a despedirmo-nos no 

Arco do Cego, ingenuamente acreditando que íamos somente passar uma quinzena afastados e 

posteriormente reencontrarmo-nos como nada se tivesse passado. Mas, rapidamente, essas duas 

semanas tornaram-se dois meses, esses dois meses em seis, e, agora, mais de um ano depois, a 

nossa vida ainda não está normalizada.   

Não podemos ser extremistas, nem tudo mudou drasticamente. O Técnico de tudo fez para 

que não esquecêssemos o quão exaustivo, emocionalmente esgotante e 

psicologicamente degradante consegue ser.  

A pandemia roubou-nos o fator que torna estes 5 anos de curso (vá... 7 no mínimo) numa 

experiência memorável. A vida estudantil. A harmoniosa simbiose entre descurar do trabalho 

escolar e criar memórias que hão de perdurar pelo tempo. Se perguntarem a 

qualquer alumni quais os momentos mais marcantes do seu percurso académico, poucos hão de 

referir uma única cadeira que tenham tido, quanto mais matérias especificas, que aprendemos 

nesta casa. 

A vida académica como a conhecíamos, ou como gerações inteiras que nos antecedem a 

viveram, nunca mais será a mesma. Se isto é um bom presságio EU NÃO SEI! Mas se há algo que o 

Técnico me ensinou, é que, se não sabes algo, INVENTA duas páginas de pseudociência na 

esperança que ninguém repare na tua ignorância. Portanto, aqui vai.   

  

Passado  

À semelhança dos grandes clássicos da literatura, a nossa história inicia-se com uma 

analepse à vida pré-pandémica.  

- “Era uma vez…” - e foi tudo o que se ouviu antes dos gritos eufóricos do Manel, no espaço 

de churrascos, nos avisassem que deixariam de vender senhas dentro de 30 min.   

A correria desenfreada aos últimos pingos do barril. A música de qualidade duvidosa que 

preenche o ar por entre uma cacofonia de jovens adultos a aproveitarem os prazeres simples que 

pautam a vida de um estudante. É quinta-feira à noite. As preocupações são muitas, a vontade é 

pouca. A semana foi difícil: duas frequências, três relatórios, quatro crises existenciais. Mas o sabor 

a liberdade, e a companhia dos colegas que connosco navegam esta tempestade chamada 

Técnico, fazem-nos, momentaneamente, esquecer as preocupações.  

No dia seguinte, lá se entra novamente pelo portão da Alameda. Olheiras enormes 

cobertas pelos óculos de sol, uma garrafa de água de litro e meio na mala, Gurosan num bolso e 

uma Aspirina no outro. Olha-se para o WhatsApp e vê-se a mensagem da praxe:  

- “Vamos almoçar?”  

Vida de Estudante 
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E lá se junta a metade do curso, que realmente nos interessa, na esplanada de Civil, a lutar 

arduamente pelo direito a ficar à sombra. Estão 40°C e está demasiado calor para lidar com a vida. 

Muitos trazem a sua marmita, outros pedem baguete de panado, há quem até peça o hambúrguer, 

mas as batatas são roubadas por todos os que disseram que não queriam nada quando fomos lá 

dentro buscar o pedido. Somos adultos e, portanto, discutem-se os assuntos importantes da 

semana:  

- “Já entregaste o relatório de Labs?”  

- “Alguém vai aquecer comida à seção de folhas?”  

- “NEM SABEM O QUE ACONTECEU ONTEM NO URBAN!”  

- “MENOS!!!!” - grita a Catarina enquanto tenta comer sem ser bombardeada por mais 

uma das histórias demasiado detalhadas do Ricky.  

Faltam 15 minutos e a aula é na Torre.  

Começa a ronda do café. Moedas voam pelo ar, chávenas quase se entornam, isqueiros são 

trocados de mão em mão para se conseguir fumar o cigarro a tempo de não se chegar atrasado. 

Já se sabe como é, os lugares ao pé da tomada são sacrossantos e são os primeiros a ser 

ocupados.   

E era esta a nossa rotina, repetida dia após dia, semana após semana. A conversa lá ia 

mudando conforme a altura do ano. Por vezes falava-se das idas ao Bairro Alto, que acabavam de 

mil e uma maneiras, cada uma mais estranha que a anterior. Outras vezes discutiam-se 

os episódios caricatos que aconteciam nos auditórios. Havia sempre quem estivesse a fazer 

compras online enquanto o professor escrevia demonstrações no quadro (engraçado quando 

eram apanhados em flagrante delito).  

Eram tempos memoráveis que todos guardamos com um carinho nostálgico. Nunca 

pensámos nós vir a ter tantas saudades de poder ver os nossos amigos a rir (e a chorar) sem terem 

um pedaço de pano a tapar-lhes metade do rosto.  

  

Presente  

- “Podem fazer o favor de ligar as câmaras?”  

Quantas vezes não temos ouvido isto no decorrer deste último ano? Quantas vezes não 

tiveram tremores por estarem a rogar pragas a quem inventou a Lei de Arrhenius e pensarem que 

o som poderia estar ligado? Ou que viram uma aula deitados na cama, ainda com remelas nos 

olhos, só para se sentirem bem convosco mesmos?  

Pois é. Foi tudo recambiado para casa durante uns meses, depois veio o verão, depois 

voltámos todos para o Técnico de forma alternada e, agora, já nem sei, as coisas mudam a cada 15 

minutos.  

Portanto, de modo a sentirem que a vossa rotina diária não é de todo a mais aborrecida, 

eis o retrato da vida de um estudante em regime online.  

O telemóvel diz que são 9:15, o cérebro diz que ainda quer dormir mais 4 dias. Ainda é só 

quarta-feira e já ponderamos desistir 12 vezes do curso e ir à procura de trabalho no Uganda. Mas 

lá nos levantamos, meio resignados, vestimos o robe, vamos à cozinha preparar um café com leite 

e umas torradas, e voltamos ao quarto para fingirmos ver a aula das 9:30. Olhamos novamente 

para o telemóvel:  
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- “Alguém tem o link da aula? A professora já entrou? Também estão em sala de espera?”  

E do nada, quando passam uns minutos da hora suposta de início, uma avalanche de 

alunos (sempre os mesmos como é óbvio) começa a ter pequenos aneurismas, e úlceras, porque 

pensam que não vão ter aula e não sabem o que fazer com esse tempo livre. Enquanto as pessoas 

acalmam os ânimos no grupo da turma, nós lá sorvemos o café e damos umas trincas na torrada 

meia queimada. É muito cedo para tamanha proactividade.   

- “Olhem, alguém por acaso tem apontamos da aula passada de Processos?” - diz o 

Norberto num dos grupos de amigos mais chegados do curso.  

- “Eu já te mando. Tens os slides de Termodinâmica?” - responde a Terezinha no momento 

exato em que a professora entra na sessão zoom e a aula se inicia.  

Depois de 3 aulas, 2 pausas para cigarro e 1 ida à casa de banho, o relógio diz que não há 

mais sessões zoom agendadas e que, portanto, podemos começar a maratona de estudo, 

relatórios e outros projetos extracurriculares que tenhamos em mãos.   

Nas semanas em que existem uns dias mortos, lá se vão marcando uns encontros no 

Zoom com os amigos para estudar, discutir filosofia russa e beber vinho, ou então apenas ter um 

pouco de companhia para combater a depressão. As amizades continuam, mas existe um esforço 

acrescido por manter o contacto que antes era garantido por se passar a semana inteira, lado a 

lado, nos mesmos corredores.  

 

Futuro  

Imaginar um futuro onde o bicharoco invisível deixa de ser a maior das nossas 

preocupações parece completamente absurdo, mas, tentemo-nos abstrair do nosso pessimismo, 

e idealizar um cenário hipotético da vida académica no pós-pandemia.  

- “Querem mais cerveja? Tenho aqui umas senhas extra a queimar-me o bolso” - diz o 

Dércio por entre gargalhadas estridentes e gritos de alegria.  

- “Querer quero, mas tenho de entregar o layout amanhã e ainda nem comecei” – responde 

prontamente a Eva a olhar, dececionada, para o seu copo vazio.  

O dia e a hora da semana são irrelevantes. Desde que levantaram integralmente as 

restrições, que a vida tem sido um constante festejo semelhante aos vividos anteriormente, mas 

com uma dose extra de adrenalina. O espaço de churrascos encontra-se cheíssimo. A 

música ecoa alto, a noite ainda é criança. Existe um cheiro a liberdade no ar, um aroma doce de 

uma alegria que pensávamos já ter esquecido.   

- “Eu desço a Alameda contigo. Amanhã tenho Labs e não posso ir para lá feita zombie” 

- diz a Lena com convicção.  

Dão-se os beijinhos e abraços de despedidas e o grupo separa-se.  

No dia seguinte, reencontramo-nos todos à hora de almoço no bar da Bola. Comemos com 

uma despreocupação atípica de estudantes do ensino superior. Contam-se histórias da noite 

anterior, fazem-se planos de estudo para depois das aulas, atiram-se umas piadas para o ar e faz-

se conversa fiada. A atmosfera é diferente. Damos mais valor a estes momentos de pura 

trivialidade. Sorrimos mais, falamos mais, agarramos cada oportunidade que aparece de expressar 

o nosso contentamento por vermos os nossos amigos.  
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Depois das aulas decidimos, unanimemente, adiar a sessão de estudo e ir para o Arco do 

Cego. Compram-se umas batatas fritas e umas garrafas de vinho no supermercado, pega-se numa 

coluna JBL de alguém, e monta-se acampamento no relvado. A pouco e pouco o grupo vai 

aumentando. Éramos inicialmente 10, mas, entretanto, mais 15 se juntaram. Houve quem fosse 

comprar comida aos Montaditos, e fizeram-se mais duas rondas ao supermercado para 

compensar o aumento do número de pessoas.  

- “Meus filhos, vossa majestade terá de abandonar que a sua carruagem aguarda” - diz o 

Pedro como se ninguém soubesse que ele vai para o metro.  

- “Eu e o Rock vamos contigo que já se está a fazer tarde” - responde o Coelho enquanto 

arruma a mochila.  

Fazem o ritual de despedida do costume (um aceno geral a todos porque são quase 30 

pessoas) e partem à sua vida. Aos poucos as pessoas vão seguindo cada uma o seu caminho. Saem 

todos de peito cheio, coração quente e um sorriso na cara. Foi um bom dia. Será uma boa semana. 

Teremos uma boa vida.  

 

Somos futuros engenheiros. Adaptabilidade, resiliência e estabilidade emocional são 

características que fazem parte da job description. Tem sido uma maratona, mas, cada dia que 

passa, mais perto nos encontramos da meta; do diploma; da normalidade; dos nossos colegas; das 

aulas presenciais; dos concertos; dos festivais; dos churrascos; das noitadas de projeto na Torre; 

dos almoços com 20 pessoas na esplanada de Civil. Cada dia que passa é mais um socalco que 

subimos e que demonstra que somos estudantes com convicção.   
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VAMOS FALAR DE METANO?  

 
O metano é um gás incolor e sem cheiro, no entanto, quando este entra em contacto com o ar pode 

ser muito explosivo. Nos dias de hoje são imensas as atividades realizadas pelo ser humano que contribuem 

para a produção de CH4: a produção de gado para consumo humano, os 

vários processos industriais e a extração de combustíveis fósseis são só alguns dos exemplos destas. 

 

 É importante mencionar que, o metano, não aparece apenas pela ação dos humanos, pois existem 

alguns processos, como o processo metabólico de algumas bactérias, que também o produzem.  

 

Um dos efeitos negativos do metano, para o meio ambiente, é a sua contribuição para o 

desequilíbrio do efeito estufa, podendo contribuir para o aquecimento global. Infelizmente a produção de 

metano tem aumentado cada vez mais ao longo dos anos, na verdade, desde 2000 que a 

produção aumentou 9% (50 milhões de toneladas) o que é bastante preocupante para o planeta.  

 

O controlo do CH4 é muito complicado, mas processos naturais no solo e reações químicas na 

atmosfera ajudam a removê-lo. Um exemplo de controlo deste gás é nos casos do lixo, onde o metano 

formado em aterros é queimado e transforma-se em CO2, que é muito mais fácil ser captado da 

atmosfera. O CH4 pode ser também aproveitado como fonte energética, ou seja, são construídas centrais 

elétricas em aterros e este é transformado em energia elétrica. Nos EUA já existe uma cidade onde milhares 

de casas são abastecidas por metano recorrendo a este método.  

 

Sabias que foram descobertas bactérias “comedoras” de metano numa árvore australiana? Ficaste 

curioso? Se sim, deixamos-te aqui o estudo publicado pela Nature Communication. Esta revista 

científica é publicada pela Nature Research e nela podes encontrar temas relacionados com química e 

muito mais. Investiga… 

 

 

https://www.nature.com/articles/s41467-021-22333-7.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nature.com/articles/s41467-021-22333-7.pdf
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                                               Uma Verdade inconveniente 

Pelos olhos do ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, 

apresenta uma análise da questão do aquecimento global, mostrando os 

mitos e equívocos existentes em torno do tema e também possíveis saídas 

para que o planeta não passe por uma catástrofe climática nas próximas 

décadas.   

O despoletar do interesse de Gore pelo assunto da sustentabilidade 

aconteceu quando ainda era universitário, durante uma palestra de 

Roger Revelle, um professor de Harvard, o primeiro a medir o dióxido de 

carbono na atmosfera. Relembra ainda que, o falecimento de sua irmã devido 

a cancro de pulmão provocou uma mudança na utilização do solo das quintas 

da família onde plantavam tabaco.  

 Através de uma explicação clara e simples, Al Gore viaja pelo Mundo para apresentar a sua mensagem, 

usando citações de Mark Twain e Upton Sinclair. Por meio de gráficos e estatísticas atmosféricas sobre 

milhões de anos lado a lado com fotografias da Patagónia, do Kilimanjaro, dos Alpes e da Antártida, entre 

outros locais, mostra o impacto produzido pelo homem durante anos no meio ambiente. Mostra como 

os meios de comunicação podem ser influenciados pelo lobby de certos grupos poderosos citando o 

exemplo furacão Katrina.  

É necessária uma mudança de atitudes, desde a educação primária à reeducação dos adultos. Quantas 

catástrofes mais devem acontecer para que a sociedade acorde para essa realidade? Teremos tempo 

suficiente para esperar tal consciencialização social? Os hábitos devem ser modificados? É necessário um 

freio ao capitalismo e um cuidado maior com o meio ambiente?  

O documentário leva-nos a refletir sobre como parte do problema poderia ser evitado, se aplicássemos uma 

série de mudanças nos nossos hábitos diários 

x 

 

SUGESTÕES CULTURAIS 

DOCUMENTÁRIO 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Palestra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Professor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Harvard
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2ncer_de_pulm%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tabaco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mark_Twain
https://pt.wikipedia.org/wiki/Upton_Sinclair
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fotografia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Patag%C3%B4nia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Kilimanjaro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alpes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%A1rtida
https://pt.wikipedia.org/wiki/Meio_ambiente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Meios_de_comunica%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lobby
https://pt.wikipedia.org/wiki/Furac%C3%A3o_Katrina
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HOW TO AVOID A CLIMATE DISASTER 

De: Bill Gates 

Nesta obra, Bill Gates apresenta um plano abrangente, prático e 

acessível de como o mundo pode chegar a zero emissões de gases de efeito 

estufa a tempo de evitar uma catástrofe climática. Bill Gates passou uma década 

a investigar as causas e os efeitos das mudanças climáticas e com a ajuda de 

especialistas nas áreas de física, química, biologia, engenharia, ciência política 

e finanças, ele concentrou-se no que deve ser feito para impedir a queda do 

planeta em direção a um certo desastre ambiental. 

Não são apenas apresentadas metas, mas também detalhadas 

estratégias a serem implementadas para atingir as mesmas. Baseando-se na 

sua compreensão da inovação e do que é necessário para colocar novas ideias 

no mercado, Bill Gates, descreve as áreas em que a tecnologia já está a ajudar a 

reduzir as emissões e onde e como a tecnologia atual pode funcionar de forma 

mais eficaz. Por fim, é apresentado um plano concreto e prático para atingir a meta de emissões zero – 

sendo sugeridas não apenas políticas que os governos devem adotar, mas o que nós, como indivíduos, 

podemos fazer.  

Yard of Greens 

“Este espaço dá-nos a oportunidade de 

fazer muito mais em torno da alimentação 

saudável, funcional, e não fundamentalista”   

O que pode ser encontrado de dinâmico e 

descontraído no serviço e no espaço em si liga-se às 

ideologias que levaram à criação de menus que 

procuram promover um desenvolvimento 

sustentavél tornando assim, este espaço ideal para 

homenagear o nosso planeta. Entre as opções 

encontra-se tacos de atum ou camarão (9€), poké de salmão (10€) e uma variedade considerável de tostas, 

mas também hambúrgueres caseiros vegetarianos (9,5€), frango recheado (12€) ou pad thai (13€). Quanto 

a sobremesa pode (deve) provar-se o brownie de batata doce da casa (4.5€). Para beber pode experimentar-

se o Garden Soul, com vodka infusionado com hibiscus, tangerina e ginger beer, o Yard Beet Sour, com gin, 

sour mix e cordial deb eterraba, ou o Yard’s Martini, com vodka, tangerina, hortelã e gengibre — 8€ cada 

um. Tem também algumas opções usam kombucha, um probiótico natural.  

LIVRO 

CAFÉ/RESTAURANTE 
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STUDYROOM 

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

conteúdos que temos para ti! 

RECOLHA SOLIDÁRIA 

Nunca é demais lembrar que, este semestre o NEQIST decidiu aliar-se a uma 

organização e recolher fundos ao longo do semestre! A Cama Solidária. Em cada evento 

dinamizado poderás doar para esta organização. 

CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS (Dia 18 de Maio) 

O NEQIST juntou-se à Associação de Voluntariado Universitário VO.U. e ao seu projeto 

VO.U. Socorrer, que te dá a possibilidade de aprender conceitos teóricos e práticos sobre 

Suporte Básico de Vida. As formações decorrem online, na plataforma zoom, às 18:30h. 

Inscreve-te já! Link na Bio do Instagram. 

PODCAST CHEMICALLY SPEAKING 

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

à conversa com António Roldão. 

PALESTRA SOBRE ANSIEDADE EM TEMPOS DE PANDEMIA 

Fica atento as nossas redes sociais, para saberes quando será feito este evento e como 

te podes inscrever! 
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