Francisco Carrilho, endocrinologista

Os endocrinologistas são cada vez
mais importantes no tratamento das
doenças endócrinas e metabólicas
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crianças com necessidades especiais; integração local dos imigrantes; análise de
indicadores de saúde mental; promoção
de práticas alimentares; polimedicação
no idoso; amamentação; prevenção de
suicídio; prevenção de comportamentos
de risco entre estudantes.
Os Projetos Estruturantes que a equipa
executa cresceram em competitividade
pela captação de financiamentos diversificados e estão focados em áreas prioritárias de saúde gerando relevantes contribuições para o avanço do conhecimento
e alcance de cuidados de saúde de alto valor. As áreas de saúde que captaram fundos são os processos de aprendizagem
em prática simulada, o envelhecimento
ativo, a promoção de saúde e literacia, a
segurança do doente, os cuidados de enfermagem complexos e a inovação de
tecnologias dos cuidados.
Reconhecendo a importância da investigação experimental, orientada e aplicada à inovação das ferramentas de cuidar,
criámos em 2014 o laboratório TecCare,
com instalações, equipamentos e supervisão especializada, para intensificação de
atividades laboratoriais, criação de dispositivos e inovação clínica. No âmbito da
atividade empreendedora e inovadora, a
equipa do TecCare desenvolve contributos muito relevantes na construção de
protótipos, modelos de utilidade, registos
provisórios, patentes, produção de equipamentos úteis para transformar os cuidados de saúde e atividades de ligação às
empresas e indústria. Entre estas inovações salientamos os instrumentos que facilitam uma vida independente e segura
das pessoas idosas; proporcionam a segurança do doente na administração de
medicamentos e procedimentos invasivos
dos acessos vasculares centrais e periféricos; produzem tecnologia de aprendizagem simulada; validam procedimentos de
prevenção da infeção hospitalar; efetuam
a gestão da dor na criança e dor crónica e
desenvolvem técnicas e materiais de tratamento de feridas.
A UICISA:E atua no ecossistema de
produção, síntese, implementação em
contexto e avaliação de efetividade. Neste
desígnio, criou em 2011 o Portugal Centre for Evidence Based Practice que alcan-

çou o estatuto de Centro de Excelência
Joanna Briggs Institute em 2016. O centro atua numa comunidade internacional
de mais de 70 Centros dos cinco continentes. No último triénio formou cerca de
uma centena de profissionais para fazerem análise critica de estudos publicados
e daí extraírem as melhores orientações
para informar a prática.
A UICISA:E e a Instituição de acolhimento ESEnfC agem em convergência
com os princípios da ciência aberta. O conhecimento deve estar ao serviço de todos. Assim como o cidadão precisa da
ciência, a ciência precisa do cidadão.
Construímos uma estrutura que permite
os processos de edição e disseminação
em acesso aberto destacando-se a edição
e divulgação da Revista de Enfermagem
Referência, (trimestral e bilingue) que é indexada, e que celebra 20 ANOS em
2018, bem como a série monográfica, os
suplementos de atas de congressos e outros materiais de comunicação da ciência,
contabilizando nos últimos 3 anos a edição de cerca de 50 documentos em formato livro ou série. Neste mesmo período
a UICISA:E organizou, em colaboração,
78 eventos científicos para aproximar a
comunidade científica e a sociedade e divulgar resultados de investigação.
Para investigar, sintetizar e disseminar
ciência a UICISA:E dotou-se de recursos
para suporte de todos os procedimentos
éticos nas atividades de investigação, ajudando os investigadores a agir ao mais alto nível de dignidade científica. Em 2010
foi criada a Comissão de Ética para assegurar os mais elevados preceitos éticos.
Ao abrigo da legislação as Comissões de
Ética serão cada vez mais necessárias nas
Instituições académicas e clínicas, para
trabalhar em rede, integrar personalidades de reconhecido mérito, incluindo representantes da comunidade.
Gostamos de partilhar as nossas experiências, aquisições e recursos pelo que
acolhemos com muito interesse, qualquer
visitante, cientista ou cidadão de boa vontade que deseje saber mais e cooperar
connosco.
Contato: investiga@esenfc.pt; esenfc@
esenfc.pt
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Investigação Centro de Investigação em Antropologia e Saúde – Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra

Os nossos organismos não estão adaptados, do ponto
de visto biológico e cultural, para viverem em cidades
Sob o ponto de vista da Antropologia, para conseguirmos compreender alguns problemas das populações humanas é
importante ter uma perspetiva holística e transdisciplinar dos seus determinantes bioculturais. Junto da Prof. Cristina
Padez, fomos conhecer o trabalho realizado no CIAS.

O Centro de Investigação em Antropologia e Saúde (CIAS) foi criado em
1994 e tem como principal objetivo o
estudo da saúde e do bem-estar em populações do passado e do presente numa perspetiva biocultural. Falamos do
único centro de investigação em Portugal na área da Antropologia Biológica,
financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) e com classificação de excelente.
O CIAS está integrado na Faculdade
de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), agrega 41 investigadores doutorados e 46 investigadores não doutorados. O CIAS é uma
unidade interdisciplinar com investigadores da área da Antropologia Biológica, Arqueologia, Ciências da Saúde,
Geografia Humana, Nutrição, Ciências
do Desporto e Biologia Molecular. O
CIAS está organizado em três grupos:
Biologia Humana, Saúde e Sociedade;

Povos e Culturas do Passado; Genes,
Populações e Doenças.
Em conversa com a diretora do centro, Cristina Padez, procurámos perceber a dinâmica desta equipa de investigação, aprofundando, numa primeira
análise, o grupo que coordena – Biologia Humana, Saúde e Sociedade. No
entanto, a nossa interlocutora não deixa
de nos introduzir na temática desenvolvida pelos restantes grupos. Assim, o
grupo de Populações e Culturas do Passado tem por principal objetivo o estudo
de esqueletos humanos para aferir o padrão de vida das populações do passado
– dietas, doenças, práticas funerárias,
mobilidade, etc. Estes investigadores
têm apresentado estudos científicos que
contemplam diferentes épocas, desde o
período mesolítico até às populações
mais recentes. A sua investigação centra-se na análise de materiais recolhidos
em escavações, mas também na análise

de restos ósseos oriundos de outros
contextos. Neste campo, são profícuas
as colaborações internacionais, nomeadamente, com vista a potenciar a utilização do ADN antigo (esta temática será
aprofundada numa próxima edição do
Perspetivas).
O grupo de Genes, Populações e
Doenças foca a sua investigação na análise da variabilidade genética humana
sob o ponto de vista molecular, mantendo uma relação de estreita colaboração
com o grupo de Biologia Humana, Saúde e Sociedade em temáticas como a
obesidade. Aliás, no último projeto realizado em parceria, assente na temática
da obesidade infantil – ainda a decorrer
e com financiamento da FCT – o grupo
de Genes, Populações e Doenças realizou análises de ADN às crianças integradas no projeto de obesidade infantil
coordenado pelo grupo de Biologia Humana, Saúde e Sociedade, com o objetivo de identificar polimorfismos de suscetibilidade para a obesidade.
Cristina Padez, diretora do CIAS, entende que “qualquer problema de saúde
nas populações humanas deve ser analisado numa perspetiva multidisciplinar
com a colaboração de várias áreas do
saber”. Será este o ponto que mais caracteriza e diferencia o trabalho realizado por esta equipa, que se foca na abordagem biocultural dos problemas. “Temos uma perspetiva em contexto. Por
exemplo, analisamos um problema de
saúde no seu contexto familiar, social,
económico e político: quais as características e comportamentos da família, o
ambiente de residência, a cultura em
que está inserido, o país, entre muitos
outros aspetos”, facto que nos confere
a mais-valia de poder contribuir para
uma melhor compreensão dos fatores
que afetam a saúde e o bem-estar das
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populações”. Falamos de uma investigação fundamental que é determinante
para a compreensão de muitos dos problemas de saúde das populações atuais.
Os nossos resultados são uma fonte
muito importante, por exemplo, para as
entidades governamentais definirem as
suas políticas de saúde. Por exemplo,
na temática da obesidade infantil, temos
apresentado dados muito relevantes em
termos der saúde infantil: valores de
prevalência em Portugal, os hábitos sedentários das crianças, a prática desportiva, tempo de sono, entre muitos outros aspetos relacionados com a obesidade.

Biologia Humana, Saúde
e Sociedade
O grupo de investigadores do grupo
de Biologia Humana, Saúde e Sociedade tenta acompanhar e estudar os problemas das sociedades atuais, embrenhando-se por isso em temáticas de
grande interesse no tempo presente.
Por exemplo, na década de 1990, altura em que a obesidade ainda não era,
globalmente, um problema de saúde pública, a investigação do grupo focava-se
em estudos de crescimento humano e
maturação sexual das meninas através
da avaliação da sua idade de menarca.
Uma das investigações mais importantes foi no tema da tendência secular da
estatura de jovens adultos do sexo masculino.
No final dessa década, Cristina Padez
iniciou uma colaboração com um grupo
que pretendia iniciar um projeto sobre a
obesidade infantil na Europa. Obteve financiamento da FCT e, em 2002, o
CIAS realizou o primeiro projeto de
obesidade infantil em Portugal com
crianças entre os 7 e os 9 anos. Já em
2008 surge um novo financiamento da
FCT para um segundo projeto de investigação. Na altura, “estava a emergir
um campo muito interessante da avalia-

Centro de Investigação em Antropologia e Saúde – Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra
ção do ambiente obesogénico” – por
ambiente obesogénico, entendemos essencialmente a oferta alimentar (cafés,
pastelarias, restaurantes, supermercados) e o acesso a estruturas recreativas
e de lazer (jardins, parques recreativos,
infraestruturas desportivas) existentes
ao redor da residência das famílias.
Assim, em 2009, para além da reavaliação dos valores de obesidade infantil
nas mesmas escolas estudadas em
2002, o grupo efetuou o levantamento,
de todos os estabelecimentos de oferta
alimentar e de infraestruturas de lazer e
desporto existentes num raio de 1000
metros em torno da residência de cada
criança alvo de estudo. O objectivo era
perceber a influência do tipo de oferta
alimentar e de lazer/desporto nos valores de obesidade infantil. Em 2015, já
num novo projeto financiado pela FCT
– “Desigualdades sociais na obesidade
infantil: o impacto da crise socioeconómica em Portugal de 2009 a 2015”, o
grupo apresentou como grande objeto
de estudo “o efeito da crise económica
nas desigualdades da obesidade infantil”. Procurou-se perceber como é que
as famílias foram afetadas, o que alteraram no seu padrão de vida e que influência tiveram essas alterações nos valores de obesidade infantil. A recolha de
dados foi concluída em 2017 estando
atualmente em fase de análise de dados
e sua interpretação em colaboração
com investigadores do University College of London e da Oxford University.
No entanto, Cristina Padez adianta
que as desigualdades sociais na obesidade infantil aumentaram. Desde 2002,
2009 e 2017 o “gap” entre a prevalên-

cia de obesidade nos grupos socioeconómicos mais baixos face aos grupos
socioeconómicos mais elevados aumentou, porque, regra geral, existe um gradiente social muito forte relativamente à
obesidade. Este facto prevalece por variadas razões: grupos socioeconómicos
mais baixos – por terem menor grau de
instrução e menos rendimento – tendem a comprar alimentos menos saudáveis que são mais baratos, mas também
devido a “um mecanismo de recompensa”, isto é, “se eu habituar o meu organismo a comer alimentos ricos em açúcar e em gorduras tenho mais prazer do
que se comer uma maçã”.
Neste campo, os investigadores da
Psicologia Evolutiva revelam que os grupos de nível socioeconómico mais baixo
têm o designado “comportamento de
curto prazo”. Ao passo que alguém de
um nível socioeconómico mais elevado
pondera as suas escolhas alimentares e
de estilo de vida pensando nas consequências a longo prazo – “porque têm
possibilidades económicas e fazem planos de futuro” –, os grupos de nível socioeconómico mais baixo não têm “espaço mental” para fazer planos a longo
prazo e, por isso, procuram uma resposta/satisfação imediata. Acresce a
falta de informação que conduz a más
escolhas. “Muitas famílias desconhecem
o nível de açúcar e gordura saturada
existente em determinados alimentos”.
Cristina Padez alerta ainda para outro
problema detetado neste estudo e que
se prende com a falta de perceção que
os pais têm sobre o peso das crianças:
“Uma grande percentagem de pais considera que os filhos são magros ou têm
o peso adequado”. Para este facto, a investigadora atribui uma carga histórica
– “um passado de privação” que persiste na memória de muitos pais e avós, e
que os leva a não ver o excesso de peso
como algo de errado. Este problema é
mais persistente em grupos de menor
nível socioeconómico que não consideram o peso em excesso como um problema de saúde.
A par destas questões Cristina Padez
avança com explicações menos óbvias,
que passam despercebidas ao cidadão
comum, mas que pesam na análise dos
dados recolhidos pelos investigadores:
“Nós, que vivemos nas cidades, esquecemo-nos muito das nossas origens en-

quanto espécie. Durante milhares de
anos, o padrão de subsistência dos nossos antepassados foi a caça de animais
selvagens e a coleta de produtos de origem vegetal. A agricultura, com novos
alimentos como os cereais, é muito recente, e a revolução industrial tem cerca
de 200 anos e disponibilizou alimentos
muito processados para os quais o nos-
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so organismo não está adaptado. Importa, por outro lado, referir que todo o
ambiente que nos rodeia é muito diferente da estreita proximidade que a nossa espécie tinha com a natureza e os
seus ritmos naturais. Globalmente os
nossos organismos não estão adaptados, do ponto de vista biológico e cultural, para viverem nas cidades”, conclui.

Este trabalho é financiado por fundos nacionais do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior através
da FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia, I.P., no âmbito da Unidade de I&D “Centro de Investigação em
Antropologia e Saúde” com a referÍncia UID/ANT/00283/2013.
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Investigação Centro de Estudos sobre Incêndios Florestais

Referência mundial na investigação
de incêndios florestais
Prevenir que acontecimentos trágicos como os fogos de 2017 se repitam
é a missão do Centro de Estudos sobre Incêndios Florestais (CEIF),
organização pioneira na investigação e publicação de diretrizes
internacionais nesta matéria.
teral do fogo no topo de colinas eram temáticas que não estavam presentes na literatura e que, após as publicações científicas
emitidas pelo CEIF, têm conduzido a uma
reflexão mais alargada sobre essas problemáticas, por parte de investigadores de todo
o mundo. Um sinal do forte reconhecimento pelo trabalho realizado ao longo da sua
carreira, foi o “IAWF Wildland Fire Safety
Award” galardoado a Xavier Viegas, em
2017 pela International Association of Wildland Fire (IAWF).

Fire Protect
O Professor Catedrático Domingos Xavier Viegas, figura de referência na análise
da temática dos fogos florestais e diretor da
Associação para o Desenvolvimento da Aerodinâmica Industrial (ADAI), estuda – há
mais de 30 anos – o comportamento dos incêndios florestais, com o objetivo principal
de defender a vida humana.
Com a criação do CEIF, detentor do Laboratório de Estudos sobre Incêndios Florestais (LEIF) – estruturas ligadas ao Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade de Coimbra (DEM-UC) – desde a primeira hora foi entendida como fundamental
a experimentação em contexto de laboratório e no terreno, a par do estudo de situações reais, tendo Xavier Viegas visitado
“praticamente todos os locais onde se verificaram mortes relacionadas com os incêndios em Portugal”; trabalho continuado pela
equipa do CEIF e que ascende já a mais de
300 casos analisados em território nacional
e no estrangeiro.
Ao CEIF é atribuído o pioneirismo, não só
em Portugal como no espaço europeu, de
introdução de uma cultura – “ainda ténue” –
de aprendizagem a partir do erro. O estudo
e a compreensão do comportamento do fogo em desfiladeiros; a problemática do encontro de frentes de fogo; o alargamento la-

Na sequência dos trabalhos de investigação desenvolvidos, o CEIF, com o apoio da
Comissão de Coordenação e DesenvolvimentonRegional do Centro, lidera desde
2017 o projeto Fire Protect que visa o desenvolvimento de sistemas de proteção de
pessoas, bens e estruturas. Falamos de um
projeto que engloba várias linhas de trabalho
fomentadas pela parceria entre a ADAI e o
Instituto de Sistemas e Robótica da Universidade de Coimbra (ISR-UC).
O elevado número de acidentes que ocorre com viaturas, nomeadamente autotanques dos bombeiros, sempre gerou grande
preocupação junto desta equipa, que vem
chamando a atenção da Autoridade Nacional de Proteção Civil para a necessidade de
se proceder ao levantamento individual destes incidentes. Falamos de equipamentos dotados de sistemas de extinção por água, cuja
função assenta na melhoria da segurança da
viatura e dos seus ocupantes, porém na prática raramente tal se verifica. Com o intuito
de ultrapassar esta circunstância, em colaboração com a empresa de carroçarias Jacinto,
o CEIF propõe-se criar um sistema complementar: uma cobertura para proteção da cabine dos autotanques. Detentores de uma estrutura ímpar na Europa, o teste destas soluções está a ser realizado no LEIF, sendo já
possível comprovar a sua idoneidade.

No sentido de reforçar as medidas de prevenção já apresentadas pela Tutela – limpeza das matas e terrenos adjacentes às habitações, por exemplo –, o CEIF está a estudar
novos sistemas de proteção para moradias e
aglomerados populacionais. Xavier Viegas
fala-nos de uma cerca que por ação de uma
autobomba asperge água em torno da casa.
“Os ensaios realizados demonstraram não
ser necessário deter muita água para molhar
a vegetação com eficácia e, com isso, parar
ou reduzir a intensidade do fogo até à chegada das autoridades”, revela o nosso interlocutor.
Em parceria com o ISR-UC, o Centro está também a desenvolver um projeto de limpeza da biomassa florestal que cresce em
torno de casas e bermas de estradas. Dotar
máquinas já existentes de sensores permite
realizar essa tarefa, ultrapassando a falta de
meios humanos, com custos reduzidos e aumento do nível de segurança para o operador. Estas são algumas das mais-valias deste
projeto que aguarda aprovação de financiamento junto de uma entidade nacional, mas
que tem sido objeto de atividade com o
apoio de algumas empresas.
A ANACOM e empresas operadoras
mostraram interesse em estabelecer uma
parceria com o CEIF para o desenvolvimento de metodologias para avaliação do risco
das estruturas “críticas” de redes telecomunicações e de energia, vulneráveis em face
de situação de incêndio.
Após o impacto dos incêndios na envolvente de subestações de gás e energia elétrica, por solicitação da REN, o CEIF está a
realizar o levantamento de cada estrutura,
com vista a apresentar propostas de melhoria e recomendações futuras.
Por solicitação da Associação de Vítimas
do Incêndio de Pedrógão Grande está a participar no estudo e desenvolvimento de um
abrigo coletivo que permita às populações
refugiarem-se em caso de incêndio, em segurança.
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Investigar para formar
Desde 2004, o protocolo estabelecido
entre o CEIF e a Escola Nacional de Bombeiros permite expor os operacionais de
Proteção Civil, a vários cenários em contexto laboratorial, sobretudo os que têm
maior relevância em termos de segurança
pessoal.
Ainda relacionado com o tema da proteção, o CEIF está a iniciar um projeto que visa apresentar um sistema inovador de combate a incêndios, sendo a empresa Jacinto a
entidade líder.
Falamos de medidas e de um grande esforço de investigação que embate na falta de
“normas, legislação, tecnologia ou ciência”
que ajudem a melhorar o problema. “Depois da catástrofe de Pedrógão, os incêndios
de outubro apresentaram uma dimensão
muito superior, sendo causadores da destruição de dezenas de unidades industriais, que
afetaram centenas de postos de trabalho. O
mesmo ocorreu nas aldeias, onde dezenas
de casas ficaram arruinadas, sendo que muitas delas eram parte de um património histórico irrecuperável”, reporta Xavier Viegas.
O investigador alerta para o facto de os municípios continuarem a licenciar a construção de habitações sem um escrutínio rigoroso sobre o local, a estrutura da habitação e
os materiais utilizados. “Verificamos que há
locais que podem ser particularmente perigosos, há procedimentos de construção que
são vulneráveis, realidades que carecem de
trabalho e de estudo”, alerta o investigador.

Instituto Superior de Engenharia do Instituto Politécnico de Coimbra
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Formação e investigação que
respondem ao novo paradigma da indústria
O ISEC aposta num plano estratégico arrojado onde a ligação entre a Escola, a investigação e o
tecido empresarial são fatores fundamentais para a formação de profissionais confiantes e
preparados para os novos desafios do mercado de trabalho. Nesta edição apresentamos um
conjunto de projetos de investigação sob a chancela do ISEC.

Para António Velindro, presidente do
Instituto Superior de Engenharia de
Coimbra (ISEC), numa época em que
tanto se fala de Indústria 4.0, associada
a conceitos como a digitalização e a
produtividade, é pertinente que as empresas se aproximem dos seus clientes,
dando respostas concretas na área da
inovação e da atratividade dos produtos. Vivemos tempos “em que os produtos estão customizados”, são praticamente feitos à medida, sendo exigível
que as empresas tenham a flexibilidade
para dar a melhor e mais rápida resposta.
Perante esta conjuntura as escolas de
engenharia não podem estagnar. Considerando existir “um fosso entre aquilo
que é exigível à indústria e aquilo que se
ensina”, o ISEC tem aproximado as
competências dos seus alunos das reais

necessidades do mercado. “Se mantivermos cursos com uma índole muito
convencional, vamos gerar um afastamento entre aquilo que é necessário saber e fazer, face ao que é desejável para
as empresas”, alerta o presidente do
ISEC.
Esta consciência está presente na instituição e consubstancia-se em múltiplas
ações, como foi disso exemplo o Fórum
de Inovação e Desenvolvimento Empresarial, que decorreu no final do passado
mês de setembro. Falamos de iniciativas
de extrema relevância que permitem
ouvir as empresas e adaptar os conteúdos programáticos às suas necessidades. “A escola tem que estar virada para o exterior, tem que dialogar com todos os intervenientes – associações, organizações, figuras de relevo em cada
um destes setores, etc. – para juntos

pensarmos no caminho a seguir”, alerta
António Velindro.
Estando o ISEC na senda da investigação aplicada, não raras vezes, gerada em copromoção, o presidente entende não ser plausível a realização de
“investigação sem foco”. Preferencialmente, esta deve passar pelo desenvolvimento de trabalhos que permitam
oferecer ao mercado inovação e flexibilidade - uma inovação que está ligada ao produto final, em que o design,
a qualidade e a durabilidade dos produtos é fundamental, mas de uma forma eficiente e com menor custo. Neste sentido, o ISEC está na linha da
frente, apostando, cada vez mais, em
projetos que garantam mais-valias às
empresas. “Esse é o nosso presente e
o nosso futuro”, declara António Velindro.
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Vivemos tempos “em que
os produtos estão
customizados”, são
praticamente feitos à
medida, sendo exigível
que as empresas tenham
a flexibilidade para dar a
melhor e mais rápida
resposta
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IPC-ISEC participa
no projeto Core:
Centro de Operações para
Repensar a Engenharia

“A escola tem que estar virada para o exterior, tem que
dialogar com todos os intervenientes (...) para juntos
pensarmos no caminho a seguir”

Equipa do IPC-ISEC participa no projeto MC-Pool: Modular
Concrete Pool
O IPC-ISEC, a empresa Vigobloco e o Instituto Superior Técnico constituíram um consórcio para realizar o projeto MC-Pool: Modular Concrete Pool.
O projeto durará três anos, terá um investimento total de 699.895,75€ e receberá um incentivo financeiro para a sua execução, no âmbito do Portugal
2020.
O projeto MC-Pool tem por objetivo desenvolver um conceito inovador (novo
produto e novo processo) de piscinas modulares, pré-fabricadas em betão, mais
económicas, mais rápidas de executar, mais duráveis, mais termo-eficientes, e
mais ecoeficientes, por comparação com a solução tradicional, executada in situ
em betão armado.
Pretende-se criar um conceito inovador baseado no sistema ‘pré-parede’ da
Vigobloco, que possibilite a construção de piscinas por assemblagem e, simultaneamente, facilite o transporte dos módulos pré-fabricados, tornando assim
o produto competitivo em termos comerciais. Para além destes fatores diferenciadores relativamente aos produtos atuais, pretende-se ainda incorporar o
conceito de ‘Super-Skin’ (desenvolvido pela equipa no âmbito de um projeto
de investigação financiado pela FCT) para aumentar a durabilidade e usar um
betão ecoeficiente com agregados leves e reforçado com fibras, para minimizar a quantidade de armaduras a colocar em obra, melhorar o comportamento térmico e diminuir o impacte ambiental.
A Vigobloco é uma empresa de referência a nível nacional na área da pré-fabricação e com presença significativa no mercado internacional. O IPC-ISEC e o IST, juntos no CERIS (Centro de Investigação em Engenharia Civil),
detêm as competências tecnológicas e científicas para concretizar todas as tarefas previstas, incluindo formulação de betões, caracterização da durabilidade, comportamento térmico, caracterização mecânica e avaliação estrutural.
A equipa do IPC-ISEC é constituída por Ricardo do Carmo, Hugo Costa e
Paulo Maranha.

O IPC-ISEC, a empresa Ingeniarius e a Universidade de Coimbra constituíram um consórcio para realizar o projeto Core: Centro de Operações para
Repensar a Engenharia.
O projeto durará três anos, terá um investimento total de 500.920,32€ e
receberá um incentivo financeiro para a sua execução, no âmbito dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento CENTRO-01-0247-FEDER-037082, Portugal 2020.
O projeto Core tem por objetivo de agilizar e fortalecer a ligação entre o
meio académico e industrial, torna-se fundamental a criação de um Núcleo
de I&D em copromoção, envolvendo centros de saber de referência na região centro do país, o que permitirá desenvolver e consolidar um conjunto
de reflexões estratégicas internas de carácter inovador que exigem um esforço considerável de I&D.
A estratégia de investigação inicia com o planeamento detalhado dos diversos projetos de I&D que serão explorados no Core, a primeira atividade irá centrar-se na utilização e desenvolvimento de modelos probabilísticos para perceção artificial na robótica de campo (e.g., no contexto de
limpeza florestal). A segunda atividade incidirá na combinação de tecnologias de comunicação para cooperação multi-robot em ambientes aquáticos (e.g., monitorização de qualidade da água, localização e mapeamento e proteção do património cultural subaquático, etc.). A terceira atividade tem por objetivo desenvolver métodos para modelação matemática,
através da aquisição de dados por tecnologias wearable para análise e
predição de desempenho desportivo (e.g., prevenção de lesões no jogo de
futebol, previsão de situações de jogo, etc.). A quarta atividade foca-se na
área de jogos sérios e realidade mista para educação e reabilitação (e.g.,
conceitos de STEAM em sala de aula, promover a atividade física em ambientes de assistência à autonomia na terceira idade, etc.). Todas as atividades incluem fases de validação em contexto laboratorial e realista, prevendo-se a apresentação de provas de conceito para cada um dos projetos de I&D. O docente Nuno Ferreira representa o IPC-ISEC neste consórcio.

“Se mantivermos cursos
com uma índole muito
convencional, vamos
gerar um afastamento
entre aquilo que é
necessário saber e fazer,
face ao que é desejável
para as empresas.”
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Projeto Scratch on Road

CEAMATE
O Ceamate é uma estrutura destinada ao apoio personalizado dos alunos na
aprendizagem da matemática, que tem por objetivo auxiliar os alunos na superação das dificuldades em conhecimentos básicos e elementares de matemática, recorrendo a diversos recursos de aprendizagem, aplicados com o auxílio de professores destacados.
A quem se dirige: alunos matriculados no ISEC, que frequentem as licenciaturas ou mestrados em Engenharia, o Ano Zero ou os CTeSP; alunos externos, em especial candidatos ao ensino superior em cursos que tenham matemática como disciplina de base: maiores de 23; detentores de cursos superiores; outras formas de acesso.
O Ceamate é um serviço gratuito para os alunos matriculados no ISEC, funciona durante todo ao ano letivo, em horário pré-definido, no Edifício Gerais
do ISEC. Para os alunos externos, a frequência no Ceamate tem uma comparticipação mensal, que permite o acompanhamento no horário de funcionamento.

O programa “Scratch on Road” concentra respostas na qualidade e inovação do sistema de educação e formação, na redução e prevenção do abandono escolar precoce e estabelecimento de condições de igualdade no acesso à
educação, para crianças do 1º ciclo do ensino básico das escolas do concelho
de Coimbra que pelas suas dimensões, afastamento dos centros tecnológicos
ou falta de recursos humanos e materiais, não podem ter incluída esta atividade nos seus programas educativos.
O Scratch é uma linguagem gráfica de programação, que possibilita a criação de histórias interativas, animações, jogos e músicas, e a partilha dessas
criações. Este programa de inclusão dos indivíduos em atividades consideradas fundamentais, procura dar resposta à falta de recursos tecnológicos nas
escolas e à boa gestão dos mesmos. A atividade promovida pela Direção Geral de Educação (Iniciação à Programação no 1º Ciclo do Ensino Básico) desde 2015, prevê a utilização de um computador para cada dois alunos. No 1º
ciclo são raras as escolas do nosso concelho com as condições necessárias para proporcionarem esta atividade aos seus alunos.
Neste âmbito, foram adquiridos 24 computadores, com o apoio do Instituto Superior de Engenharia de Coimbra, distribuídos por duas unidades móveis que se
deslocam de escola em escola. O CASPAE é responsável pela gestão e execução
do programa, bem como pelo transporte dos formadores e dos materiais.
A aliança entre as novas tecnologias e a educação é uma das maiores
apostas na promoção de novas competências nos alunos dos diferentes níveis de ensino. O programa promove a oferta educativa do concelho,
abrangendo o maior número de alunos, nomeadamente, aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade e exclusão social. O Scratch on
Road surge no seguimento do projeto de Iniciação à Programação no
1ºCEB, promovido pela DGE e que permite que alunos do 1º CEB desenvolvam competências, com recurso à programação, aprendendo de forma
mais contextualizada e significativa. Porém, dados relativos ao ano de
2015-2016 revelam que apenas 17,86% dos alunos inscritos no 3º e 4º
ano tiveram acesso a esta atividade.
Assim, o CASPAE iniciou este projeto, com o apoio e financiamento de entidades
locais, permitindo que mais alunos tivessem acesso a esta atividade, centrando a programação no processo, nas ideias, criatividade, colaboração e resolução de problemas e assumindo uma perspetiva pedagógica motivadora e diferenciadora.
No ano letivo 2017-18 participaram no projeto cinco empresas/instituições
apoiando sete turmas, num total de 140 beneficiários. Para esse período estão já garantidos os apoios de 14 empresas/instituições a 19 turmas e um número de beneficiários ainda não calculado, mas estimado em 350 alunos.
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Ensino

Instituto Superior de Administração e Gestão

ISAG: formação especializada
para a nova geração de profissionais
Preparar os alunos para as exigências do mercado no presente e no futuro são as linhas
basilares do Plano Estratégico do Instituto Superior de Administração e Gestão, também
designado ISAG – European Business School (ISAG – EBS). Consciente das mudanças e
exigências do mercado de trabalho atual, o ISAG – EBS assenta a sua oferta no Ensino 4.0.

Ensino 4.0.: A formação de
profissionais preparados para
o novo mercado de trabalho
Também apelidada “Internet das coisas”
ou “Internet dos serviços”, a Indústria 4.0 é,
simultaneamente, um desafio ao mercado e
aos seus players, mas também às academias. É responsabilidade das instituições de
ensino superior e entidades formadoras vigentes na sociedade atual acompanhar toda
esta mudança de paradigma e adaptá-la para os seus modelos de ensino e conduta
académica. Como? Preparando os alunos
para o amanhã e para as tendências do futuro, ao dotá-los de competências que os diferenciem no mercado e acrescentem valor
à sua posição. O Ensino 4.0 sugere uma estratégia que funde as abordagens online e

offline, dentro e fora da sala aula, para a
criação de um ambiente propício à experiência e à adaptabilidade.
Esta é a premissa que tem sido seguida
pelo ISAG – EBS ao longo dos últimos anos
e o resultado tem sido recompensador. A
instituição promove uma educação que se
baseia na experiência e na consolidação
multidisciplinar de competências técnicas,
profissionais e humanas, por forma a garantir a formação de excelência da mão-de-obra intelectual do século XXI, ajustada às
necessidades e constantes alterações dos
mercados e capaz de lidar com os desafios
tecnológicos atuais.
Para a Professora Doutora Elvira Vieira,
Diretora Geral do ISAG-EBS, “o acompanhamento e aconselhamento individual, o
desenvolvimento de competências sócio-emocionais criativas, a orientação para o
trabalho em equipa, a participação em projetos interdisciplinares que cruzam conhecimentos de múltiplas áreas para um objetivo
comum, a criação de ambientes inovadores
que aproximem os alunos desta nova realidade através de projetos práticos, e o estímulo ao autodesenvolvimento” são algumas das estratégias que o ISAG – EBS tem
implementado nesse sentido, construindo
um ensino personalizado e holístico.
Os alunos são instigados a criar, colaborar, experienciar e questionar uma fusão en-

tre o universo físico e o digital, e um balanço entre a vertente teórico-científica e a visão prática e profissional inerente às diferentes áreas lecionadas. Um coletivo
docente especializado, com prestígio académico e experiência comprovada nos mercados nacionais e internacionais alicerça esta
dinâmica, por muitos apelidada como
“Learning by Doing”. Existe ainda um papel bastante ativo que é assumido pelas empresas na formação dos estudantes, concretizado mediante aulas lecionadas nas próprias empresas através de sessões de mentoring, de workshops, de masterclasses, de
seminários, trabalhos práticos, entre outros.”

Internacionalização: Um cidadão
global e a experiência como
motor do conhecimento
Segundo a Diretora Geral da instituição, a orientação do ISAG – EBS para
um ensino de excelência, assente no saber fazer e na proximidade, traduz-se
também no conjunto de oportunidades e
experiências que disponibiliza aos seus estudantes fora do contexto de sala de aula,
para que se construam enquanto cidadãos
e profissionais globais. Nesse contexto, o
ISAG – EBS tem procedido a uma internacionalização progressiva e a um desenvolvimento permanente da extensa rede
de parcerias de que dispõe com outras
instituições de ensino superior e com o tecido empresarial.
Contam-se atualmente mais de 500 protocolos com empresas de relevo dentro e
fora de Portugal e mais de 200 parcerias
com universidades de todo o mundo, permitindo a mobilidade internacional de estudantes, docentes e colaboradores. Com
efeito, as entidades empregadoras valorizam cada vez mais estudantes que tenham
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integrado programa de mobilidade, associando estas experiências a competências
multilingues, sociais e culturais, ao autoconhecimento e autogestão, à capacidade de
iniciativa e empreendedorismo, à vontade
de aprender e a facilidade de comunicação.
Ensino especializado: Profissões da economia global
“A oferta formativa do ISAG - EBS foi
desenhada e é constantemente adaptada
para responder às reais necessidades do tecido económico, nacional e internacional,
garantindo elevadas taxas de empregabilidade”, refere a Professora Doutora Elvira
Vieira. Atualmente, são ministradas quatro
licenciaturas (Gestão de Empresas; Gestão
Hoteleira; Relações Empresariais e Turismo), dois mestrados (Gestão de Empresas e
Direção Comercial e de Marketing, sendo
este último único no país) e cinco Cursos
Técnicos Superiores Profissionais (Contabilidade e Fiscalidade; Desenvolvimento de
Produtos Turísticos; Gestão e Comércio Internacional; Restauração e Bebidas; Gestão
de Marketing Digital).
Também a aprendizagem e especialização ao longo da vida assumem um importante papel na instituição. A pensar nos
profissionais já inseridos no mercado de
trabalho que procuram aumentar os seus
conhecimentos e adquirir novas competências técnicas, estão disponíveis, para
além do MBA Executivo, as Pós-Graduações em Gestão Empresarial, Direção Comercial e Marketing, Gestão de Recursos
Humanos, Fiscalidade, e, entre as mais
recentes, Digital Marketing Strategy, Gestão de Operações e Hotel Management.

Acreditamos que tratamos pessoas, não apenas bocas…
A Clínica T surge de um projeto de querer fazer bem Medicina Dentária
de forma transparente, personalizada, profissional e com muita simpatia!
Estamos localizados na zona da Expo Sul (Lisboa) e dispomos de equipamentos
médicos de última geração, num ambiente descontraído e confortável.
Somos uma equipa multidisciplinar com experiência e know-how na área.

ORTODONTIA • ODONTOPEDIATRIA • IMPLANTOLOGIA
ENDODONTIA • PRÓTESE FIXA • HIGIENE ORAL
BRANQUEAMENTO • DENTISTERIA

Horário de funcionamento: Segunda a Sexta das 9 horas às 21 horas • Sábado das 9 horas às 19 horas

Alameda dos Oceanos, 26A – 1990-136 Lisboa
Tel.: 913 747 437 • E-mail: geral@clinica-t.pt

www.clinica-t.pt

