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EDITORIAL
Este número da Linhas surge numa altura muito especial
– quer para a nossa vida pessoal e profissional, quer para a
Universidade de Aveiro.
Toda a atividade da UA resulta da nossa interação, enquanto
seres eminentemente sociais. É da presença dos nossos estudantes, docentes, bolseiros, investigadores e trabalhadores que
nasce o ambiente académico próprio da UA, que cativa para
o conhecimento e para a cultura e que nos inspira e enriquece
enquanto cidadãos e profissionais.
A crise que vivemos obrigou-nos a trocar a proximidade
por distância, a presença por tecnologia. Para a nossa instituição, dificilmente se poderia encontrar obstáculo maior. A
ansiedade acerca do nosso trabalho, da nossa saúde e dos que
nos são próximos, a rapidez com que as profundas mudanças
nas nossas rotinas pessoais e profissionais se nos impuseram,
agravaram ainda mais a dificuldade.
A resposta da nossa comunidade foi extraordinária. Mesmo
afastados fisicamente, continuámos a trabalhar em equipa, a
superar barreiras e a vencer desafios. Com entrega, criatividade e empenho, conseguimos encontrar oportunidades na
crise. Readaptámos o ensino e a aprendizagem, enriquecemos
o trabalho desenvolvido no âmbito do Programa de Formação e Atualização Pedagógica e fomos conciliando rotinas
profissionais e familiares, adaptando-nos ao teletrabalho e
aos novos procedimentos, em tempo muito curto.
Como se o desafio interno não bastasse, a UA fez-se notar a
nível externo. A Covid-19 permitiu à ciência mostrar o seu valor
e abriu janelas de colaboração com diversas instituições, janelas essas que saberemos manter abertas. Mas revelou também
a inquestionável dimensão humana e solidária da comunidade
UA, de cujas iniciativas nos podemos justamente orgulhar.
Agora enfrentamos um novo desafio – pensar o próximo
ano letivo, num cenário ainda incerto e repleto de dificuldades. Já mostrámos ser uma comunidade empenhada, resiliente e criativa; saberemos proporcionar aos nossos estudantes
uma aprendizagem ainda mais rica e atrativa, num ambiente
de trabalho seguro para todos.
É na adversidade que sobressai a força da nossa comunidade. O que nos desafia, torna-nos mais fortes. A crise teve um
início e terá um fim; quanto a nós, temos tudo para olhar o
futuro com esperança e otimismo.

This issue of Linhas comes at a very special time - both for
our personal and professional lives and for the University
of Aveiro.
All UA activity results from our interaction as eminently
social beings. It is with the presence of our students, teachers, fellows, researchers and staff that UA's own academic environment
is born, which captivates for knowledge and culture and which
inspires and enriches us as citizens and professionals.
The crisis we have experienced has forced us to exchange
proximity for distance, presence for technology. One could
hardly find a greater obstacle for our institution. The anxiety
about our work, our health and those close to us, the speed with
which the profound changes in our personal and professional
routines have imposed themselves on us, have further aggravated the difficulty.
The response from our community was extraordinary.
Even physically distant, we continued to work as a team, to
overcome barriers and to overcome challenges. With dedication,
creativity and commitment, we were able to find opportunities
in this crisis. We readapted teaching and learning, enriched the
work developed under the Training and Pedagogical Updating
Program and reconciled professional and family routines,
adapting to telework and new procedures in a very short time.
As if the internal challenge was not enough, UA made itself
known externally. Covid-19 allowed science to show its value
and opened windows of collaboration with various institutions, windows that we will know how to keep open. But it also
revealed the unquestionable humane and solidary aspect of the
UA community, of whose initiatives we can be rightly proud.
Now we face a new challenge - to think about the next academic year, in a still uncertain and difficult scenario. We have
already proven to be a committed, resilient and creative community; we will be able to provide our students with even richer
and more attractive learning in a safe working environment
for everyone.
It is in adversity that the strength of our community stands
out. What challenges us, makes us stronger. The crisis has had
a beginning and it will have an end; as for us, we have every
reason to look to the future with hope and optimism.

Paulo Jorge Ferreira
Reitor da Universidade de Aveiro
Rector of the University of Aveiro
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Padre Leonel Santiago Abrantes
Diretor do Centro Universitário de Fé e Cultura (CUFC)

Centro Universitário
Fé e Cultura (CUFC)
− uma CASA

CUFC Director

É

a ideia de CASA que cultivamos. Uma
CASA onde nos podemos encontrar,
conviver, partilhar e (entre)ajudar.
A história do CUFC é longa e cruza-se inevitavelmente com a história da Universidade. Nascemos com o Ensino Superior em Aveiro e para
servir a comunidade Académica nas suas variadas
dimensões.
A relação do CUFC com a UA tem sido de diálogo, parceria e complementaridade, uma relação
que se tem aprofundado ao longo dos anos. Sentimos um respeito e acolhimento pela Universidade,
demonstrado nas palavras do Sr. Reitor na Ceia
de Natal de 2019: "a Universidade é mais que um
local onde se aprende - a Universidade de Aveiro
é uma comunidade". No CUFC acreditamos, que
não só estamos ao serviço desta comunidade, mas
que a integramos, ajudando assim a "consolidar,
construir comunidade" (novamente o Sr. Reitor).
A nossa ação junto da comunidade académica
passa por três dimensões distintas, mas, complementares: 1– Fé; 2– Cultura; 3– Solidariedade.
Estas três dimensões são propostas a alunos,
docentes, investigadores e funcionários da UA.
Acreditamos que esta nossa perspetiva contribui
para a formação integral de todos os que estão
relacionados com o Ensino Superior, tornando-se
um complemento à formação académica. Com
esta nossa visão de formação integral, procuramos
a harmonia da técnica e da ética, dos diversos
saberes humanos e do sentido nobre da vida em
que cada pessoa realiza a sua felicidade, integrada
na realização do bem comum. Temos propostas
que vão desde concertos, tertúlias sobre os mais
variados temas, jogos de tabuleiro a espaços e
tempos de oração. Temos também um projeto
de voluntariado universitário, para aprofundar o
sentido do outro.
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Natal solidário da UA angariou bens alimentares que foram doados ao CUFC
The UA Solidarity Christmas raised food items which were donated to CUFC

Colocamos os nossos espaços ao serviço da
comunidade Académica, seja para os alunos
poderem estudar ou os núcleos poderem organizar
atividades e reuniões. Acolhemos a UDream, o
Corpo Nacional de Escutas, o Movimento Católico
de Estudantes, a ORBIS.
Acreditamos numa comunidade fundada nos
Direitos Humanos, por isso, somos membros
fundadores da Plataforma Aveiro Direitos
Humanos.
Tal como a Universidade tem crescido e se tem
adaptado, também o CUFC se tem adaptado e
transformado. Estamos num processo de reestruturação da nossa dimensão social. O nosso Fundo
Solidário ajuda aqueles que precisam, sempre que
possível, em articulação com os Serviços de Ação
Social da UA (SASUA). Criámos um Gabinete

de Psicologia, aberto à comunidade académica
gratuitamente. O nosso bar, que tem provavelmente
a melhor sopa de Aveiro, ajuda-nos a poder, discretamente, oferecer refeições a membros da comunidade académica em dificuldade.
O CUFC é o motor da CoBeF – grupo de alunos,
que organiza a Bênção de Finalistas, um dos
momentos marcantes da vida académica.
A Ceia de Natal tem um lugar especial no nosso
coração. No dia 24 de dezembro, com a preciosa
ajuda dos SASUA, oferecemos um jantar de Natal
a membros da comunidade académica que ficam
em Aveiro: pessoas das mais variadas proveniências, culturas e religiões, juntam-se em espírito de
comunhão, partilha e de amizade.
O CUFC é, e vai continuar a ser, uma CASA aberta
a todos, ao serviço de todos. A tua CASA!

OPINION

University Center
for Faith and Culture
(CUFC) - a HOME

It's the idea of HOME that we cultivate. A HOME
where we can meet, live together, share and help
each other.
The history of CUFC is long and inevitably
intersects with the history of the University. We
rose alongside the Higher Education in Aveiro and
to serve the Academic community in its various
aspects.
CUFC's relationship with UA has been one of
dialogue, partnership and complementarity, a
relationship that has deepened over the years. We
feel respected and welcomed by the University,
which was demonstrated in the words of the Rector
at the 2019 Christmas Dinner: "the University is
more than a place to learn - the University of Aveiro is a community". At CUFC, we believe that we
are not only at the service of this community, but
that we integrate it, thus helping to "consolidate,
build the community" (again the Rector’s words).
Our action with the academic community goes
through three distinct but complementary aspects:
1- Faith; 2- Culture; 3- Solidarity. These three
aspects are proposed to UA students, teachers,
researchers and staff. We believe that this perspective of ours contributes to the integral development
of all those who are related to Higher Education,
aiding in academic development. With this vision
of integral development, we seek the harmony of
technique and ethics, of the diverse human knowledge and of the noble sense of life in which each
person realizes their happiness, integrated into
the act upon the common good. We have proposals
that range from concerts, workshops on the most
varied themes, board games to places and times for
prayer. We also have a university volunteer project,
to deepen the meaning of the other.
We place our spaces at the service of the Academic community, either for students to study or

the nuclei to organize activities and meetings. We
welcome UDream, the National Corps of Scouts, the
Catholic Student Movement, ORBIS.
We believe in a community founded on Human
Rights, so we are founding members of the Aveiro
Human Rights Platform.
Just as the University has grown and adapted,
so has CUFC. We are in a process of restructuring
our social aspect. Our Solidarity Fund helps those
in need, whenever possible, in collaboration with
SASUA. We have created a Psychology Office, open
to the academic community free of charge. Our
bar, which has probably the best soup in Aveiro,
helps us to discreetly offer meals to members of the
academic community in need.
CUFC is the driving force of CoBeF - a group of
students that organizes the Finalist Blessing, one of
the outstanding moments of academic life.
The Christmas Dinner has a special place in our
hearts. On December 24th, with the precious help
of SASUA, we offer a Christmas Dinner to members
of the academic community who stay in Aveiro:
people from the most varied backgrounds, cultures
and religions come together in a spirit of communion, sharing and friendship.
CUFC is, and will continue to be, a HOME open
to all, at the service of all. Your HOME!

CUFC: ALGUMAS DAS ATIVIDADES TRADUZIDAS
EM NÚMEROS
28 Bênçãos de Finalistas organizadas (2020 será a 29ª)
7000 a 8000 pessoas que ultimamente se juntam na
Bênção
205 Pessoas participaram na Ceia de Natal 2019
39 nacionalidades presentes na Ceia de Natal 2019
33 anos, oficialmente, a servir a comunidade
académica
40 voluntários na CASA e outros colaboram com
os nossos parceiros

CUFC: SOME OF THE ACTIVITIES TRANSLATED
INTO NUMBERS
28 Finalist Blessings organized (2020 will be the 29th)
7000 to 8000 people who have joined in the Blessing
lately
205 People attended the 2019 Christmas Dinner
39 nationalities present the 2019 Christmas Dinner
33 years officially serving the academic community
40 volunteers at HOME and others collaborate with
our partners
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António Alves

d

Presidente da Associação Académica da UA

O Ensino a Distância
poderá fazer da UA
uma universidade do
mundo

President of the Academic Association of UA

O

contexto adverso que atualmente
atravessamos transporta-nos para os
cenários mais excecionais que a história
já atravessou, onde a humanidade é testada ao
limite, mas onde demonstramos a nossa extraordinária capacidade de adaptação e superação. É da
adversidade que, normalmente, surgem as grandes
evoluções ou transformações da sociedade.
Tal como todas as vertentes da sociedade, o Ensino
Superior foi atingido por esta pandemia, numa
situação ímpar, naturalmente, apanhado desprevenido e sem uma reflexão previa ou lições do
passado. Enfrentamos uma situação limite. Será
esta uma oportunidade de nos reinventarmos? Eu
penso que sim. E o Ensino a Distância pode ser
uma resposta ao desafio.
Até há uns meses, vivíamos numa normalidade que, provavelmente, não vai voltar como a
conhecíamos e numa Universidade que terá de se
adaptar a essa nova normalidade. E muito já mudou.
Assistimos, provavelmente, à mudança mais radical
e rápida de toda a sua existência. Uma Universidade
das pessoas, num Campus que Sente, deu lugar a
uma universidade fantasma, vazia, mas ao mesmo
tempo tão cheia de outras coisas. Uma Universidade
sediada no distrito de Aveiro, que já não se fechava
em fronteiras, abriu-se efetivamente para o mundo,
potenciado pela transição para o Ensino a Distância.
E esse facto tem o potencial de mudar o modo como
encaramos o Ensino Superior e as Instituições.
A Universidade de Aveiro já era uma Universidade aberta ao mundo, tendo claras estratégias,
até em conjunto com os principais agentes da
região, de internacionalização e atratividade para
a população internacional. Inúmeros idiomas
eram falados nos nossos campi, com mais de 2000
estudantes internacionais que escolheram a UA
para o seu percurso académico. No entanto, o game
changer nesta nova realidade é que a Universidade
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tem o potencial de estar diretamente em qualquer
lugar do planeta. O Ensino a Distância poderá
fazer da UA numa universidade do mundo, mas
também em todo o mundo. Mesmo tendo em conta
que estamos num cenário excecional, isso já está a
acontecer. Temos estudantes de norte a sul do país,
do interior ou litoral, a ter as suas atividades letivas
e o mesmo está a acontecer com os estudantes
internacionais, nos quatro cantos do mundo. A UA
saiu oficialmente para além de Aveiro".
Com a experiência que estamos a atravessar,
ficou provado que a UA está apta para dar este
passo. Obviamente que ainda há muitos desafios,
principalmente, ao nível dos modelos pedagógicos adaptados ao Ensino a Distância, mas estou
convicto que o trabalho que está a ser desenvolvido
está virado para o futuro e não pode vir a ficar
fechado numa gaveta. A distância física pode
deixar de ser uma barreira para o conhecimento
de ponta, mas também para outros desafios de
formação mais completa e alargada, curricular
ou extracurricular, bem como para a formação ao
longo da vida, podendo ser uma área de desenvolvimento futuro, na Universidade de Aveiro, com
recurso ao Ensino a Distância.
Por outro lado, não podemos ignorar a premente
adaptação da orgânica da Universidade a este modelo, nomeadamente, através dos seus serviços e processos. A digitalização já era urgente, mas parece-me ter
ganho toda uma outra dimensão e importância no
contexto atual. Como uma Universidade tecnológica
e de inovação, temos a obrigação e a necessidade de
avançar nesse caminho. Parece-me um fenómeno
extraordinário, imposto pela atual pandemia, que nos
conduziu para um futuro que já chegou.
Apesar de tudo, não percamos a maior riqueza
da UA, diferenciadora de qualquer outra Instituição de Ensino Superior em Portugal, a vivência nos
seus Campi, a sua comunidade e a proximidade

nas suas relações. Sempre nos distinguimos por
isso, presencialmente ou à distância, essa terá de
ser sempre uma marca da nossa Universidade e
merece uma reflexão profunda.
Como referi inicialmente, é da adversidade que
surgem as grandes evoluções. A Universidade de
Aveiro está a transformar-se.

OPINION

Distance Learning can
make UA into a university
of the world

The adverse context we are currently going through
transports us to the most exceptional scenarios
history has ever gone through, where humanity is
tested to the limit, but where we demonstrate our
extraordinary capacity for adaptation and perseverance. It is from adversity that the great evolutions or transformations of society usually arise.

Like all aspects of society, higher education has
been hit by this pandemic, in a unique situation,
naturally, caught unprepared and without any
prior reflection or lessons from the past. We face
a limiting situation. Is this an opportunity to
reinvent ourselves? I believe so. And Distance
Learning can be an answer to that challenge.
Until a few months ago, we lived in a normality
that will probably not return as we knew it and
in a University that will have to adapt to this new
normality. And a lot has already changed. We have
probably seen the most radical and rapid change
in its entire existence. A University of people, on
a Campus that Feels, has given way to a ghost
university, empty, but at the same time so full of
other things. A University based in the district of
Aveiro, which always had open borders, effectively
opened up to the world, enhanced by the transition
to Distance Learning. And this has the potential
to change the way we approach Higher Education
and Institutions.
The University of Aveiro was already an open
University to the world, having clear strategies,
even together with the main agents of the region,
of internationalization and attractiveness to the
international population. Numerous languages
were spoken on our campuses, with more than
2000 international students who chose UA for
their academic career. However, the game changer
in this new reality is that the University has the
potential to be anywhere on the planet. Distance
Learning can make UA into a university of the
world, but also throughout the world. Even taking
into account that we are in an exceptional scenario, this is already happening. We have students
from north to south of the country, inland or coastal, having their teaching activities and the same
is happening to international students, in the four
corners of the world. UA has officially left Aveiro.

With the experience we are going through, it
has been proven that UA is fit to take this step. Of
course there are still many challenges, especially in
the pedagogical models adapted to distance learning, but I am convinced that the work that is being
done is forward-looking and cannot be stowed in
a drawer. Physical distance may no longer be a
barrier to state-of-the-art knowledge, but also to
other challenges of more complete and extended
training, curricular or extracurricular, as well as
lifelong training, and may be an area of future
development, at the University of Aveiro, using
Distance Learning.
On the other hand, we cannot ignore the urgent
adaptation of the University's organization to this
model, namely through its services and processes.
Digitization was already urgent, but it seems to
me to have gained a whole other dimension and
importance in the current context. As a technological and innovative University, we have the
obligation and the need to advance along this path.
It seems to me like an extraordinary phenomenon,
imposed by the current pandemic, which has led us
into a future that has already arrived.
In spite of everything, let us not lose the greatest
richness of UA, differentiating it from any other
Higher Education Institution in Portugal, the
experience in its Campuses, its community and
the proximity in its relations. We have always
distinguished ourselves for that, in person or at a
distance, this will always have to be a mark of our
University and deserves deep reflection.
As I said initially, it is from adversity that the
great developments arise. The University of Aveiro
is changing.
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JOANA COIMBRA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E MESTRADO
EM PLANEAMENTO REGIONAL E URBANO
PUBLIC ADMINISTRATION STUDENT AND THE MASTER
IN REGIONAL AND URBAN PLANNING
As cadeiras de rodas partilhadas podem
contribuir de forma indireta para a
melhoria dos espaços públicos e, de
forma direta, para quem as utiliza. A
ideia de Joana Coimbra, antiga aluna do
Mestrado em Planeamento Regional e
Urbano, de criar um sistema de cadeiras
de rodas partilhadas na cidade, surgiu
pelas limitações motoras de sua mãe e
foi apoiada pelos docentes Paulo Silva e
Bernadete Bittencourt. Mereceu o prémio
"P3rsonalidade 2019" e o terceiro lugar na
Startup Weekend Aveiro.
Shared wheelchairs can contribute indirectly
to the improvement of public spaces and,
directly, to those who use them. The idea of
former student of the Masters in Regional
and Urban Planning, Joana Coimbra, to
create a system of shared wheelchairs in
the city, arose from her mother’s physical
limitations and was supported by professors
Paulo Silva and Bernadete Bittencourt.
She was awarded the "P3rsonalidade
2019" prize and the third place in Startup
Weekend Aveiro.
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Shared
wheelchairs for the
improvement
of cities

A formação na UA correspondeu às suas
expectativas?
Sem dúvida. É um curso muito interessante e que
nos fala de diversas vertentes da Administração
Pública, permitindo entrar um pouco nas diferentes áreas que são tratadas nos mais variados níveis
das instituições.

Did the education at UA meet your
expectations?
Absolutely. It is a very interesting course which
tells us about various aspects of Public Administration, allowing us to enter a little into the different areas which are dealt with at various levels of
the institutions.

O que mais a marcou nesta instituição?
Além da localização magnífica do campus junto a
uma paisagem excecional, o facto de concentrar as
mais diversas áreas num único campus. E ter sido,
também, muito bem recebida mal cheguei, tornou
a minha experiência muito agradável. Sempre
gostei de ir às aulas, estava a aprender algo de que
realmente gostava. No mestrado, com mais tempo
livre, comecei a valorizar as dinâmicas de informação e empreendedorismo que a universidade
disponibilizava. Hoje sou funcionária nos Serviços
de Gestão Académica e vou trabalhando no projeto
"Reinventar a Roda". Conheço agora, um pouco
mais de perto, as pessoas e os grupos que fazem a
instituição andar e fico satisfeita.

What else marked you in this institution?
Besides the magnificent location of the campus next
to an exceptional landscape, the fact that it concentrates the most diverse areas in a single campus.
And having been very well received as soon as I
arrived, it made my experience very pleasant. I
always enjoyed going to class, I was learning something I really liked. At the master's degree, with
more free time, I started to value the dynamics of
information and entrepreneurship that the university provided. Today I am an employee of the
Academic Management Services and I am working
on the "Reinventar a Roda" project. I now know the
people and groups that make the institution work
a little more closely and it makes me happy.

Conquistou o prémio "P3rsonalidade 2019",
atribuído pelo jornal "Público", com a
proposta de criação de um sistema de cadeiras
de rodas partilhadas em Aveiro, a proposta
"Reinventar a Roda". Antes, tinha sido
distinguida com o terceiro lugar na Startup
Weekend Aveiro, o que lhe abriu portas para
um acompanhamento pela UA Incubator. Quer
explicar, resumidamente, a proposta e o que
traz de novo?
Esta proposta vem responder ao problema que
identifiquei no ponto anterior. À semelhança do
que acontece com a partilha das bicicletas e trotinetas nas cidades, as pessoas com limitações motoras deveriam ter um mecanismo de mobilidade

You won the "P3rsonalidade 2019" award, given
by the newspaper "Público", with the proposal
to create a system of shared wheelchairs in
Aveiro, the "Reinventar a Roda" proposal.
Previously, you were awarded third place at
Startup Weekend Aveiro, which opened the door
to a follow-up with the University of Aveiro
Incubator. Would you like to explain, briefly,
the proposal and what it brings us?
This proposal answers the problem I identified in
the previous point. Like what happens with the
sharing of bicycles and scooters in cities, people
with physical limitations should have a shared
mobility mechanism, without geographical limits
of use. Thus, this project aims to place wheelchairs

ALUMNI

Cadeiras de rodas partilhadas
a pensar na melhoria
das cidades
partilhada quando se deslocam, sem limites geográficos de utilização. Dessa
forma, este projeto tem como objetivo colocar cadeiras de rodas em diversos
serviços das cidades, para que existam vários pontos de entrega e recolha deste
produto de apoio que será de uso comum.
Onde e como surgiu a ideia?
Esta ideia surgiu de uma necessidade específica da minha mãe que tem muitas
limitações motoras. Numa visita dos meus pais a Aveiro, cheguei à conclusão que a cidade tinha distâncias muito longas para quem tem dificuldades
em andar. Ainda assim, isso não deveria ser um fator limitante nas visitas às
cidades. Naquela situação, uma cadeira de rodas poderia ter dado jeito. A nível
do Mestrado em Planeamento Regional e Urbano, explorei várias questões
relacionadas com os territórios, suas dinâmicas e necessidades. Os diversos
exercícios práticos, exploratórios e de reflexão contribuíram para o projeto
que tenho vindo a desenvolver, na medida em que, ao perceber as dinâmicas de mobilidade das cidades, compreendi que está em falta um sistema de
uso comum que permita deslocações dentro e fora de edifícios e para curtas
distâncias.
A ideia tem servido de base ao desenvolvimento de investigação. Quer
explicar, resumidamente, os avanços científicos associados a esta ideia?
A ideia do projeto "Reinventar a Roda" aborda temas como a inovação social,
a economia circular, as cadeiras de rodas em si e o espaço público. As cadeiras
de rodas são produtos de apoio que, não tendo arranjo através da garantia das
marcas, também não podem ser reparados de outro modo. Como tal, esta é
uma questão a considerar, dado que as cadeiras de rodas estão presentes em
hospitais, centros de dia, lares e inúmeras outras instituições. A investigação
está associada a este projeto, que deve ser alimentado em parte por cadeiras
reutilizadas, mas poderá também ajudar a descobrir novas formas de manter
funcionais as cadeiras que estão nas instituições. A cadeira de rodas, como
forma de mobilidade partilhada, pode contribuir, indiretamente, para a
melhoria dos espaços públicos e, diretamente, para os utilizar. O trabalho tem
sido realizado com apoio dos meus antigos orientadores, Paulo Silva e Bernadete Bittencourt, que são incansáveis.

in various services in cities, so that there are several points of delivery and
collection of this support product that will be of common use.
Where and how did the idea como about?
This idea arose from a specific need of my mother who has many physical
limitations. During a visit from my parents to Aveiro, I realized that the city
had very long distances for those who have difficulties in walking. Still, this
should not be a limiting factor when visiting cities. In that situation, a wheelchair could have come in handy. At the level of the master's degree in Regional
and Urban Planning, I explored several issues related to the territories, their
dynamics and needs. The various practical, exploratory and reflection exercises contributed to the project I have been developing, since, when I perceived
the mobility dynamics of cities, I understood that there is a lack of a common
use system that allowed movements inside and outside buildings and for short
distances.
The idea has served as a basis for the development of research. Would you
briefly explain the scientific advances associated with this idea?
The idea of the "Reinventar a Roda" project addresses themes such as social
innovation, circular economy, wheelchairs themselves and public space.
Wheelchairs are support products that can only be repaired by their brands,
provided you still have a valid warranty. As such, this is an issue to be considered, as wheelchairs are present in hospitals, day centres, nursing homes and
numerous other institutions. The research is associated with this project, which
should be fed in part by reused chairs, but could also help to discover new ways
of keeping the chairs in the institutions functional. Wheelchairs, as a form
of shared mobility, can contribute, indirectly, to the improvement of public
spaces and, directly, by allowing others to use them. The work has been carried
out with the support of my former supervisors, Paulo Silva and Bernadete
Bittencourt, who are tireless.
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ROSÁRIO GOMES
LICENCIATURA EM ENGENHARIA DO AMBIENTE
ENVIRONMENTAL ENGINEER AT LENNTECH,
NETHERLANDS

Engenheira sénior e especialista em
soluções para tratamento de água na
Lenntech Water Treatment Solutions, B.V.,
Holanda, Rosário Gomes, antiga aluna de
Engenharia do Ambiente na UA, constata
que o tratamento e qualidade da água
estão, cada vez mais, na ordem do dia.
Afirma que, desde há três anos, 80% dos
projetos assumidos pela empresa são no
âmbito do tratamento e reutilização de
águas residuais industriais. Considera que
em Portugal a legislação ainda é "leve" e
não há incentivos suficientes no âmbito da
reutilização, mas o panorama está a evoluir.
A senior engineer and specialist in water
treatment solutions at Lenntech Water
Treatment Solutions, B.V., Netherlands,
Rosário Gomes, a former student of
Environmental Engineering at UA, notes that
water treatment and quality are increasingly
on the agenda. She states that, for three
years, 80% of the projects undertaken
by the company have been in the field of
industrial waste water treatment and reuse.
She considers that in Portugal the legislation
is still "light" and that there are few incentives
regarding reuse, but the panorama is
evolving.

Quais os motivos que a levaram a estudar na
Universidade de Aveiro? O curso correspondeu
às suas expectativas?
Queria mesmo estudar Engenharia do Ambiente
e, pela minha pesquisa, a Universidade de Aveiro
era (e é) bastante conceituada no curso. A proximidade relativa à terra natal e a proximidade ao
mar também pesaram na escolha. Confesso que
as minhas expectativas eram um pouco vagas.
Sabia que queria trabalhar na área do ambiente,
mas não sabia bem em quê exatamente, portanto
não tinha expectativas fortes quanto ao curso, fui
com a mente aberta. O curso é muito abrangente
e permite vários caminhos profissionais, e no meu
caso acho que isso foi bom, pois deu-me bases de
conhecimento que me permitiram experimentar
áreas ambientais diferentes.

What are the reasons that led you to study at the
University of Aveiro? Did the course meet your
expectations?
I really wanted to study Environmental Engineering and, by my research, the University of
Aveiro was (and is) quite reputable in the field.
The relative proximity to my hometown and the
proximity to the sea also weighed on the choice. I
confess that my expectations were a little vague. I
knew I wanted to work in the environment field,
but I didn't know exactly what, so I didn't have
strong expectations about the course, I went in with
an open mind. The course is very comprehensive
and opens up several professional paths, and in
my case I think that was good, because it gave me
knowledge bases that allowed me to try different
environmental areas.

Que competências adquiridas na UA entende
terem sido fundamentais para o exercício das
suas atuais atividades? De que maneira?
A UA permitiu-me adquirir habilidades técnicas,
mas não só. Tão importantes foram as habilidades sociais, sentido de responsabilidade, pensamento crítico, trabalho em equipa, networking,
entre outros. No meu trabalho diário, comunicação e trabalho em equipa são fundamentais.
Como dizemos em tom de brincadeira, as ideias
mais difíceis de implementar são com os nossos
colegas. Sozinhos avançamos rápido, mas a trabalhar em conjunto chegamos mais longe. Cliché,
mas é verdade.

What skills that you acquired at UA do you
think have been fundamental to the exercise of
your current activities? In what way?
UA allowed me to acquire technical skills, but not
only that. So important were social skills, a sense
of responsibility, critical thinking, teamwork,
networking, among others. In my daily work,
communication and teamwork are fundamental.
We kid around, but the most difficult ideas to
implement are with our colleagues. Alone we move
fast, but working together we go further. Cliché, but
it's true.

O seu trabalho, entre outras funções, foca-se
muito em encontrar soluções avançadas de
tratamento de água para unidades industriais.
A distribuição/gestão e garantia da qualidade
da água parecem vir a tornar-se cada vez mais
atuais. Apercebe-se dessa tendência?
Sim, claro. Nos últimos três anos posso dizer que
80% dos projetos que assumimos são no âmbito de
12
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"In Portugal,
the treatment for
waste water reuse is
still too low"

Your job, among other things, is very focused
on finding advanced water treatment solutions
for industrial units. Water distribution/
management and quality assurance seem to
become more and more relevant. Are you aware
of this trend?
Yes, of course. In the last three years I can say that
80% of the projects we have taken on have been in
the field of industrial waste water treatment and
reuse. Companies are forced to implement solutions

ALUMNI

"Em Portugal, o tratamento
para reutilização das águas
residuais ainda é baixo"
tratamento e reutilização de águas residuais industriais. As empresas vêem-se
forçadas a implementar soluções para reduzir tanto a descarga de efluentes
como a redução do uso de águas dos recursos hídricos. Quando é possível,
também recorremos à dessalinização de água do mar.
Nos últimos anos tem havido muitos desenvolvimentos de tecnologias
para tratamento de águas residuais com o intuito de atingir descarga zero
"ZLD-Zero liquid discharge" ou descarga mínima "MLD-Minimum liquid
discharge". Pessoalmente, e de acordo com a minha experiência, será complicado atingir ZLD para todas as indústrias, uma vez que o tratamento final das
salmouras concentradas é bastante dispendioso e apresenta desafios técnicos
muitas vezes difíceis de ultrapassar. No entanto MLD é mais realista e possível
se o processo for selecionado adequadamente.
Um hot topic é também a economia circular no tratamento de água, em que
para além da reutilização da água, está em vista a recuperação e reutilização
dos minerais e nutrientes presentes na água residual. Estamos envolvidos em
vários projetos de investigação financiados pela União Europeia no âmbito
desta abordagem da economia circular e ZLD.
Que comentário faz à realidade em Portugal, neste campo, à luz das
mudanças climáticas, particularmente no sul de Portugal onde, de ano
para ano, chove cada vez menos?
Não só em Portugal, mas em todo o mundo, somos muito procurados para
soluções de dessalinização de água do mar em regiões próximas da costa. Nos
últimos anos temos recebido pedidos da zona de Lisboa, Alentejo e Algarve
para dessalinização de águas subterrâneas. Devido ao consumo e escassez de
pluviosidade, os lençóis freáticos estão a diminiuir dando lugar à infiltração de
água do mar. Isto torna as águas altamente salobras, obrigando a dessalinização para o seu uso.
O tratamento com vista à reutilização das águas residuais ainda é bastante
baixo quando comparado com outros países europeus; as águas são tratadas
na sua maioria com a finalização de descarga no meio ambiente. Penso que
isto acontece porque a legislação ainda "é leve" neste tópico e também não há
incentivo suficiente para que as águas sejam reutilizadas diretamente de uma
maneira sustentável para os utilizadores. Mas já há desenvolvimentos nesse
sentido! A colaboração entre universidades e institutos de investigação, com
as unidades industriais e os fornecedores das tecnologias, é essencial para
chegarmos às soluções sustentáveis. É também necessário o apoio e incentivo por parte do Governo e da União Europeia para facilitar estas sinergias.
Espero ver no futuro mais projetos do género em que a UA esteja envolvida e,
quem sabe, em parceria com a Lenntech!

to reduce both the discharge of waste and the reduction of water resource use.
When possible, we also resort to the desalination of sea water.
In recent years there have been many developments in waste water treatment technologies to achieve zero discharge "ZLD-Zero liquid discharge" or
minimum discharge "MLD-Minimum liquid discharge". Personally, and from
my experience, it will be difficult to achieve ZLD for all industries, as the final
treatment of concentrated brines is quite expensive and presents technical challenges that are often difficult to overcome. However MLD is more realistic and
possible if the process is selected properly.
Circular economy in water treatment is also a hot topic, where in addition
to the reuse of water, the recovery and reuse of minerals and nutrients present
in wastewater is included. We are involved in several research projects funded by the European Union as part of this approach to the circular economy
and ZLD.
What is your opinion on the reality in Portugal, in this field, in the light of
climate change, particularly in the south of Portugal where every year it
rains less and less?
We are in great demand for sea water desalination solutions in regions near
the coast, not only in Portugal, but all over the world. In recent years we have
received requests from the Lisbon, Alentejo and Algarve area for groundwater
desalination. Due to the consumption and scarcity of rainfall, the groundwater tables are decreasing, giving way to seawater infiltration. This makes the
waters highly brackish, forcing desalination for their use.
The treatment for reuse of waste water is still quite sparse compared to other
European countries; most waters are treated with the end result of discharging them into the environment. I think this is because the legislation is still
"light" on this topic and there’s just not enough incentive for water to be reused
directly in a sustainable way for users. But there are already developments
in that direction! Collaboration between universities and research institutes,
with industrial units and technology suppliers, is essential if we are to achieve
sustainable solutions. Support and incentives from the government and the
European Union are also needed to facilitate these synergies. I hope to see more
projects of this kind in the future with the involvement of UA and, who knows,
in partnership with Lenntech!
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FILIPE MONTEIRO
LICENCIATURA EM QUÍMICA
CHEMISTRY GRADUATE

Um grave problema de saúde e a vontade
de não parar levaram-no a mudar a agulha
de uma via que parecia férrea e sem
escolhos. Nessa encruzilhada da vida, Filipe
Monteiro redescobriu-se numa tripla faceta:
ilusionista – não confundir com mágico! –
escritor e divulgador de ciência.
A serious health problem and a willingness
to stop at nothing led him to choose his own
way when it seemed like he had no choices.
At this crossroads of life, Filipe Monteiro
rediscovered himself in a triple facet: illusionist
– not to be confused with magician! – writer
and disseminator of science.

O curso de Química da Universidade de Aveiro
correspondeu às suas expectativas?
Poderemos dizer que sim, ao dar-me as ferramentas necessárias para saber o que fazer perante os
diversos problemas com que me iria deparar, profissionalmente. Nunca esqueci um dos ensinamentos
basilares do Prof. Doutor Aristides Hall, que tive o
privilégio de ter tido como professor: "A universidade não vos ensina tudo; apenas vos dá as ferramentas para saberem como agir perante os problemas
que vos surgirão". De facto, por ser uma Universidade "recente", ainda com poucos alunos (fui o aluno
2807), permitiu conhecer-nos praticamente todos, o
mesmo acontecendo com os professores, estabelecendo-se facilmente "relações de proximidade". Isso
favoreceu a aquisição "dessas ferramentas".
O que mais o marcou naquela instituição?
O encanto da cidade, a referida "relação próxima"
entre todos (alunos e professores), a possibilidade de
fazermos parte da sua história (que estava ainda por
"construir"), enfim, o prazer de nos conhecermos
todos, independentemente de sermos de ciências ou
de letras (a principal "separação" que fazíamos), o
convívio "na relva" depois do almoço ou nos intervalos… era impossível não ficarmos rendidos.
Que competências adquiridas na UA entende
terem sido fundamentais para o exercício das
suas atuais atividades? De que maneira?
Sem as competências adquiridas na UA, nunca teria
tido a possibilidade de exercer as diversas funções
profissionais que fui realizando. Por exemplo,
desempenhei funções na Direção numa empresa multinacional, e não tive cadeiras de gestão.
A minha formação ditaria que, ali, assumisse a
função de controlo da qualidade (motivo da minha
contratação), eventualmente do controlo analítico
no processo de fabrico (que também implementei),
mas por força das circunstâncias tive que assumir aquele papel. Se tive receios? Alguns, claro,
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Illusionism and writing
spice up dissemination
and teaching of science
Did the Chemistry course at the University of
Aveiro meet your expectations?
We can say yes, by giving me the necessary tools to
know what to do in the face of the various problems
I would encounter, professionally. I have never
forgotten one of the basic teachings of Professor
Aristides Hall that I was privileged to have as
a professor: "The university does not teach you
everything; it only gives you the tools to know how
to act in the face of the problems that will arise". In
fact, being a "recent" University, with only a few
students (I was the 2807th student), it allowed us
to get to know each other, as well as the professors,
easily establishing "close relationships". This
favored the acquisition of "those tools".
What skills that you acquired at UA do you
think have been fundamental to the exercise of
your current activities? In what way?
Without the skills acquired at UA, I would never
have been able to perform the various professional
activities I have been doing. For example, I had
the role of Production Director in a multinational
company, and I did not have any management
classes. My training would have dictated that I
would have taken on the role of quality control there
(reason for my hiring), possibly of analytical control
in the manufacturing process (which I also implemented), a role which, due to circumstances, I had
to assume. Was I afraid? A bit, of course, but that
sentence by Prof. Aristides was always present - the
University had taught us to reason, to be critical and
creative, to look for the tools that could be more useful
to us on a case-by-case basis. And that's what I did!
What motivated you to leave work in the
chemical industry and dedicate yourself to
illusionism, writing and science education?
I was "forced" to leave the industry because of a
serious health problem (oncologic - I am a survivor
of a T4N1Mx in the intestine, later metastasized
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Ilusionismo e escrita temperam
divulgação e ensino da ciência
mas aquela frase do Prof. Aristides esteve sempre presente – a Universidade
tinha-nos ensinado a raciocinar, a ser críticos e criativos, a saber procurar as
ferramentas que, caso a caso, nos pudessem ser mais úteis. E foi o que fiz!
O que o motivou a deixar o trabalho na indústria química e a dedicar-se
ao ilusionismo, à escrita e à educação de ciência?
Fui "forçado" a deixar a indústria por um problema grave de saúde (do foro
oncológico – sou um sobrevivente de um T4N1Mx no intestino, mais tarde
metastisado ao pulmão). Motivo para parar? Sim, da atividade industrial, mas
não de desistir dos "sonhos pessoais". Esta paragem obrigatória permitiu-me
dedicar-lhes (muito) mais tempo.
Sobre a escrita, porque sou e sempre fui um "leitor compulsivo" (continuo a ler,
sempre, nos 365,25 dias do ano), surgiu naturalmente a vontade de, um dia, escrever um livro. A "maior disponibilidade" permitiu-nos iniciar o périplo pelas escolas
na promoção do(s) livro(s) (em 2014 publiquei o segundo; em 2015 o terceiro; e
em 2017 o quarto), o que, a trabalhar na empresa, teria sido impossível.
Por último, e no que à ciência diz respeito, a paixão por esta área do conhecimento fez com que mantivesse sempre a minha ligação à UA e aos diversos
amigos que fiz, muitos deles hoje professores catedráticos e que aí continuam
a sua profissão. Esta ligação foi sempre "alimentada" com visitas ao Campus,
aos departamentos e aos amigos, e este vínculo foi-me permitindo sentir-me
sempre em casa. Fazer parte dos Alumni.
Assim, encontradas as diversas facetas (escrita de livros, promoção e divulgação da ciência e ilusionismo), surgiu naturalmente a ideia de os interligar,
realizando a junção da arte mágica com o contar das histórias e com a divulgação e o ensino não formal da ciência, sendo o resultado final a realização de
sessões de verdadeiro deslumbramento para todos quantos a elas assistiam.
Parece-lhe haver, hoje em dia, mais recetividade, da parte dos jovens, em
relação à divulgação de ciência?
Os nossos jovens de hoje "pagam o preço" da velocidade a que o conhecimento evolui. Se por um lado isso é fantástico, com a ciência a avançar a um ritmo
extraordinário, por outro temos vindo a aperceber-nos que os nossos jovens têm
enorme dificuldade de concentração, de se dedicarem muito tempo a uma mesma
coisa. Então se lhes estamos a falar de algo que não lhes desperte a atenção, rapidamente desligam. Ao usar o ilusionismo, realizando alguns efeitos que vão surgindo
inesperadamente ao longo da sessão, eles mantêm-se atentos, presos ao assunto,
à espera de ver o que vai acontecer a seguir. O resultado final é o de termos conseguido falar com eles sobre Química (por exemplo) durante 60 ou mesmo 90-100
minutos (como acontece, por exemplo, na nossa sessão "A Química do Amor"),
sem que eles mostrem sinais de contrariedade, antes pelo contrário, manifestando-os quando dizemos que temos que acabar sem ter apresentado tudo!

to the lung). Was it a reason to stop? Yes, from the industrial activity, but not
from giving up the "personal dreams". This mandatory stop allowed me to
devote (much) more time to them.
About writing, because I am and always have been a "compulsive reader" (I
continue to read, 365.25 days of the year), the will to one day write a book
naturally arose. The "greater availability" allowed us to begin the tour through
schools in promoting the book(s) (in 2014 I published the second one; in 2015
the third one; and in 2017 the fourth one), which would have been impossible
while working at the company.
Finally, as far as science is concerned, my passion for this field of knowledge
has always kept me connected with UA and the various friends I have made,
many of whom are now full professors and continue their profession there.
This connection has always been "fed" with visits to the Campus, departments
and friends, and this bond has always allowed me to feel at home. As an
Alumni.
Thus, finding the various facets (writing books, promotion and dissemination of science and illusionism), the idea arose naturally to connect them, performing the junction of magic art with the telling of stories and the dissemination and non-formal teaching of science, the final result being the performance
of sessions of real amazement for all who attended them.
Do you think there is more receptivity on the part of young people today
with regard to the dissemination of science?
Our young people today "pay the price" for the speed at which knowledge
evolves. If on the one hand this is fantastic, with science advancing at an
extraordinary pace; on the other hand, we have come to realize that our young
people have enormous difficulty in concentrating, in dedicating a lot of time to
the same thing. So if we're talking to them about something that doesn't attract
their attention, they quickly switch off. By using illusionism, creating some
effects that come up unexpectedly throughout the session, they keep their eyes
on the subject, waiting to see what will happen next. The end result is that we
have been able to talk to them about Chemistry ( for example) for 60 or even
90-100 minutes (like for example, in our session "The Chemistry of Love"),
without them showing any signs of annoyance, on the contrary, they complain
when we tell them that we weren’t able to show them everything!
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Carlos Pedro

ddd

Presidente da Associação de Antigos Alunos
President of the Alumni Association

A

AAAUA neste momento de grande
incerteza, medos, angustias, mudança
dos paradigmas sobre tudo e todos, está
solidária com as outras Comunidades UA (Estudantes, Docentes, Funcionários), por forma a passarmos por tudo isto da forma mais indelével possível.
Temo-lo dito, escrito, reescrito, voltado a escrever, pelo menos desde que presido a AAAUA, que
só em rede podemos crescer, fortalecer a marca,
ajudar e ser-se ajudado, ser-se visto e reconhecido.
Não tem tido o sucesso que deveria, mas é nas
situações limite como esta, do Covid-19, que se
geram as oportunidades para parar, refletir, mudar
comportamentos e reajustar o rumo para onde
queremos ir e ser, e redefinir a ordem de importância das coisas. Este é o momento para juntar quem
não está, para fazer o que se anda para fazer e não
se fez, para deixar de fazer o que não faz sentido,
para se perceber que só juntos se ultrapassam
crises, que só unidos se engrandece uma marca.
Num desafio todos queremos ganhar, mas
alguém tem que perder e não há empates neste
jogo, mas depois é unir todos para uma causa
comum, a excelência da UA como Universidade de
referencia no Ensino, no tratamento dos alunos e
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A figura do Embaixador
da UA é um ideal
importantíssimo
funcionários, do património, no respeito pela diferença, na perceção que quem não concorda comigo
não é um inimigo, que uma opinião diferente deve
ser interpretada como uma proposta de melhoria e
não como uma discordância total sobre uma ideia
˘
ou caminho.
É nisto que devemos estar centrados hoje mais
do que nunca, porque os tempos que se avizinham
não serão fáceis, e nestas alturas, divergências,
fruto da escassez de meios, de inúmeras situações
a terem que ser atendidas ao mesmo tempo. E
isto significa escolher o que fazer primeiro, ou
seja, discriminar (no bom sentido). E aqui é que
teremos que estar unidos, para discriminar bem,
ouvir tudo e todos se possível, e depois perceber e
aceitar a discriminação como um ato necessário
para prosseguir caminho, sem ressentimentos,
mas assumindo a essência da Democracia e da
Universalidade, alguém tem que ser o Maestro,
caso contrário teríamos uma Anarquia Instalada,
coisa que ninguém quer.
A figura do Embaixador da UA é um ideal

importantíssimo, muito embora comece por
"parecer" meramente simbólica, numa época em
que infelizmente nos desfizemos de símbolos, esta
simbologia, para o bem e para o mal como todos
os rituais, criam uma relação de marca, unidade
e responsabilidade pelas funções em que fomos
empossados, que muda completamente a forma
como o Antigo Aluno, Embaixador consagrado, se
comportará e o modo como agirá pelo Mundo.
Mudava-se um arquétipo, todos os Antigos
Alunos seriam Embaixadores da UA, agora alguns
são mais Embaixadores que outros, e mais, alguns
não foram Embaixadores da UA. É uma discriminação, claramente que é, mas é uma discriminação
justíssima, porque faz sentido tratar de forma
desigual quem não é ou foi igual, ao contrário de
outras discriminações que são inaceitáveis.
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The figure of the UA
Ambassador is a very
important ideal
The AAAUA at this time of great uncertainty, fear,
anguish, change of paradigms about everything and
everyone, is solidary toward other UA Communities
(Students, Teachers, Staff) in order to get through all
this in the most indelible way possible.
We have said it, written it, rewritten it, written it again, at least since I have been President
of AAAUA, that only in a network can we grow,
strengthen the brand, help and be helped, be seen
and recognized. It has not been as successful as it
should be, but it is in outlying situations such as
this one, of COVID-19, that opportunities are generated to stop, to reflect, to change behaviors and to
readjust the direction we want to go and be in, and
to redefine the order of importance of things. This is
the time to bring people together, to do what we’ve
been planning to do yet have been putting off, to
stop doing what makes no sense, to realize that only
together can crises be overcome, that only together
can a brand be enriched.

We all want to win during a challenge, but
someone has to lose and there are no draws in this
game. However, afterward we should unite everyone
toward a common cause: the excellence of UA as a
reference University in teaching, in the treatment of
students and staff, of heritage, in respect for difference, in perception, that whoever disagrees with me
is not an enemy, that a different opinion should be
interpreted as a proposal for improvement and not
as a total disagreement about an idea or path.
This is what we must focus on today more than
ever, because the times ahead will not be easy, and at
these moments, differences, the fruit of the scarcity
of means, of countless situations to be attended
to at the same time, necessarily generate the need
to prioritize situations. And this means choosing
what to do first, that is, to discriminate (in a good
sense). And this is where we will have to be united,
to discriminate well, to listen to everything and
everyone if possible, and then to perceive and accept
discrimination as a necessary act to continue on the
path, without resentment, but assuming the essence
of Democracy and Universality, someone has to be
the Maestro, otherwise we would have an Installed
Anarchy, something that nobody wants.

The figure of the UA Ambassador is a very important ideal, although it begins by "appearing" merely
symbolic - at a time when we have unfortunately
gotten rid of symbols - this symbology, for good and
evil like all rituals, creates a relationship of branding, unity and responsibility for what we have been
vested that completely changes the way that the Old
Student, a consecrated Ambassador will behave and
act around the World.
The archetype has changed, all Former Students
used to be UA Ambassadors, now some are more
Ambassadors than others and never ended up being
UA Ambassadors. It is discrimination, clearly it is,
but it is a very fair discrimination, because there are
moments where it makes sense to treat those who are
not and have not been the same unequally, unlike
other discriminations that are unacceptable.
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ALUMNI

Antigos Alunos, espalhados
pelo mundo, são desafiados
a fazer parte de uma
comunidade dinâmica
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ALUMNI

Former Students
around the world
are challenged to be
part of a dynamic
community

N

a situação atual, em que se vive um
abrandamento e adiantamento de
agenda devido à pandemia de covid19, é demonstrado que acima de tudo estão as
relações nomeadamente na vertente colaborativa.
As comunidades UA (antigos alunos, estudantes,
docentes, funcionários) têm sido notícia pela esta
forma de atuação.
Nesta ocasião de colaboração associada à criação de sinergias, estamos a trabalhar na instituição
da figura de Embaixador Alumni da UA, de forma
a reconhecer quem tenha contribuído para o prestígio nacional e internacional da UA e condições
e disponibilidade para afirmar a UA no mundo,
de forma a construir uma visão estratégica global.
No quadro da estratégia de internacionalização, a
Rede Alumni UA espalhada pelo mundo pode vir a
desempenhar um papel muito relevante, essencialmente no estabelecimento de parcerias.
Lança-se anda o desafio para que os Alumni UA
reforcem a sua relação com a sua alma mater. O
Gabinete do Antigo Aluno, sediado na Reitoria, e a
Associação de Antigos Alunos convidam os antigos
alunos a lançar propostas colaborativas com a
Rede Alumni UA, particularmente na intenção
de transmissão de conhecimentos e experiências,
disponibilidade para estabelecimento de parcerias
e no estabelecimento comunidades alumni, com a
sua criação e dinamização na região e/ou país de
residência atual.
Momentos de confraternização, convívio e reencontro entre antigos colegas e possível estabelecimento de novas oportunidades, é facultado pelo
networking, umas das principais atividades Rede
Alumni UA. É intenção realizar o Encontro Alumni UA, a Entrega da Medalha Alumni UA - 25
anos e vários momentos de trocas de experiências.
Os moldes das iniciativas estão condicionados às
limitações impostas superiormente pelo Governo.
Assim que for possível providenciaremos mais
informaremos.
Com vista à comunicação, será relançada, em breve
a Newsletter Rede Alumni UA, com periodicidade
quinzenal, e destaque para as entrevistas a antigos
alunos, no empreendedorismo, na investigação, nas
comunidades alumni e nas ofertas de emprego.
De forma a alcançar o maior número de antigos
alunos reforça-se o convite aos alumni para a atualização da sua informação pessoal, nomeadamente
contactos, na Rede Alumni UA no Portal Alumni UA
(www.ua.pt/alumni). Os Alumni têm ainda a possibilidade de ativar o Cartão de Antigo Aluno, gratuito.

In the current situation, where the COVID-19
pandemic has caused slowdowns and delays in the
agenda, we are shown that above all else, we still
have relationships, particularly on the collaborative sense. The UA communities (alumni, students,
teachers, staff) have made the news because of these
actions.
In these times of collaboration associated with the
creation of synergies, we are working on the institution of the UA Alumni Ambassador figure, in order
to recognize those who have contributed to UA’s
national and international prestige and took steps
to make UA known in the world, in order to build a
global strategic vision.
In the framework of the internationalization
strategy, the UA Alumni Network spread throughout the globe may play a very relevant role, mainly
in establishing partnerships.
The UA Alumni are also issued a challenge of
strengthening their relationship with their alma
mater. The Alumni Office, based at the Rectorate,
and the Alumni Association invite all alumni to
launch collaborative proposals with the UA Alumni
Network, particularly with the intention of transmitting knowledge and experiences, availability
to establish partnerships and in the establishment
of alumni communities, with their creation and
dynamization in their current region and/or country of residence.
Moments of fraternization, conviviality and
reunion among former colleagues and the possible
establishment of new opportunities are provided
by networking, one of the main activities of the UA
Alumni Network. The intention is to hold the UA
Alumni Meeting, the UA Alumni Medal Award - 25
years and several moments to exchange of experiences. The template of the initiatives is conditioned
by the limitations imposed by the Government. We
will provide more information as soon as possible.
With an aim toward communication, the UA
Alumni Network Newsletter will soon be relaunched,
on a biweekly basis, and will highlight interviews
with alumni, regarding their entrepreneurship,
researcher, alumni communities and job offers.
In order to reach the largest number of alumni,
we invite alumni to update their personal information, namely their contacts, in the UA Alumni Network at the UA Alumni Portal (www.ua.pt/alumni).
Alumni also have the possibility to activate the
Alumni Card, free of charge.
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Universidade empenhada
na concretização dos Objetivos
de Desenvolvimento
Sustentável
A qualidade de vida de todos os cidadãos, atuais e
futuros, está na base de um conjunto de 17 metas
globais estabelecidas pelas Nações Unidas até
2030 e adotadas pela quase totalidade dos países
do mundo. A erradicação da pobreza e da fome, a
promoção da dignidade e da igualdade, o consumo e
produção sustentáveis, o combate à mudança climática e a gestão dos recursos naturais, a realização
pessoal, o progresso económico e social, a vivência
em sociedades pacíficas, justas e inclusivas, livres
do medo e da violência e a mobilização conjunta em
prol dos mais vulneráveis, são alguns dos objetivos
delineados a que a Universidade de Aveiro se associa, através de um conjunto significativo de ações já
em marcha rumo ao seu cumprimento.
A concretização em 2030 dos 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) exige articulação entre cidadania, ensino, investigação e políticas
públicas, defende o Reitor, acrescentando tratar-se de
um enorme desafio que requer estratégias conjuntas
alicerçadas no conhecimento e numa nova forma
de pensar, em que a sustentabilidade tem de ser um
desígnio de todos.
“A Universidade de Aveiro tem procurado considerar os desafios a vários níveis – na investigação,
na inovação, na educação”, adianta Paulo Jorge
Ferreira, acrescentando que “por um lado, temos
investido na criação de produtos, processos mais
eficientes e formas de organização mais eficazes
que concorram para uma melhor utilização dos
recursos”. Por outro, explica, “temos apostado em
abordagens e metodologias pedagógicas inovadoras, orientadas para a transmissão do conhecimento e das valências necessárias à promoção do
desenvolvimento sustentável.”, explica.
Estas ações têm acompanhado todo o trabalho que tem sido realizado no sentido de tornar
os espaços afetos à Universidade de Aveiro mais
ecológicos e eficientes.
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The quality of life of all citizens, current and
future, is at the basis of a set of 17 global goals set
by the United Nations until 2030 and adopted by
almost all countries of the world. The eradication
of poverty and hunger, the promotion of dignity and equality, sustainable consumption and
production, the fight against climate change and
the management of natural resources, personal
fulfilment, economic and social progress, living in
peaceful, just and inclusive societies, free from fear
and violence, and joint mobilization in favor of the
most vulnerable, are some of the objectives that the
University of Aveiro is associated with, through
a significant set of actions already underway to
achieve them.
The achievement in 2030 of the 17 Sustainable
Development Goals (SDGs) requires articulation
between citizenship, teaching, research and public
policies, the Rector argues; adding that it is a huge
challenge that requires joint strategies based on
knowledge and a new way of thinking, in which
sustainability has to be everyone's goal.
“The University of Aveiro has sought to tackle
challenges at various levels - in research, innovation, education,” says Paulo Jorge Ferreira, adding
that “on the one hand, we have invested in creating
products, more efficient processes and more
effective forms of organization that contribute to a
better use of resources. On the other hand, we have
invested in innovative pedagogical approaches
and methodologies, oriented towards the transmission of knowledge and the necessary skills to
promote sustainable development.”
These actions have accompanied all the work
that has been done in order to make all University
of Aveiro spaces more ecological and efficient.

University committed
to the achievement of
Sustainable Development Goals

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
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Os contributos da UA para os ODS
UA's contributions to SDGs

ACABAR COM A FOME, ALCANÇAR A
SEGURANÇA ALIMENTAR E MELHORIA DA
NUTRIÇÃO E PROMOVER A AGRICULTURA
SUSTENTÁVEL
Bioquímica Alimentar e Biotecnologia Alimentar
são Unidades Curriculares que permitem aos
estudantes de Licenciatura da UA a primeira
abordagem à Ciência dos Alimentos. Ao nível do
Mestrado, os estágios em ambiente empresarial
aplicam e consolidam este conhecimento.
Na UA, a colaboração com as empresas visa,
pela investigação de referência, a qualificação,
preservação e desenvolvimento dos alimentos.
Fome zero e agricultura sustentável é possível pela
sustentabilidade, segurança, zero desperdício,
autenticidade, tradição e inovação.
Manuel Coimbra – Departamento de Química

END HUNGER, ACHIEVE FOOD SECURITY
AND IMPROVED NUTRITION AND PROMOTE
SUSTAINABLE AGRICULTURE
Food Biochemistry and Food Biotechnology are
Curricular Units that allow UA’s undergraduate
students the first approach to Food Science.
At the Master's level, internships in business
environments apply and consolidate this
knowledge. At UA, the collaboration with
companies aims for the qualification, preservation
and development of food, through reference
research. Zero hunger and sustainable agriculture
is possible through sustainability, safety, zero
waste, authenticity, tradition and innovation.
Manuel Coimbra – Department of Chemistry

22

LINHAS #33

ASSEGURAR A EDUCAÇÃO INCLUSIVA
E EQUITATIVA E DE QUALIDADE, E
PROMOVER OPORTUNIDADES DE
APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA
PARA TODOS
“Visando uma educação inclusiva e de qualidade,
promovendo oportunidades de aprendizagem ao
longo da vida para todos (objetivo 4 - Agenda 2030),
a Universidade de Aveiro coordena o projeto TEDS
- Teacher education for sustainability (Erasmus
+), com a finalidade de desenvolver e investigar
programas de formação contínua para educadores
e professores. A parceria europeia, incluindo
instituições da Finlândia, França, Lituânia e Malta,
desenvolverá, até 2022, módulos de formação
sobre equidade e solidariedade social; diversidade,
diálogo e inclusão; recursos naturais, ambiente e
tecnologia; e economia circular e literacia financeira,
desenvolvendo uma ideia de sustentabilidade a partir
de projetos educativos interdisciplinares”.
Ana Isabel Andrade – Departamento de
Educação e Psicologia

ENSURE INCLUSIVE AND EQUITABLE QUALITY
EDUCATION AND PROMOTE LIFELONG
LEARNING OPPORTUNITIES FOR ALL
“Aiming for inclusive and equitable quality education,
promoting lifelong learning opportunities for all (goal
4 - Agenda 2030), the University of Aveiro coordinates
the project TEDS - Teacher education for sustainability
(Erasmus +), with the purpose of developing and
researching continuous training programs for
educators and teachers. The European partnership,
including institutions from Finland, France, Lithuania
and Malta, will develop (by 2022) training modules
on equity and social solidarity; diversity, dialogue
and inclusion; natural resources, environment and
technology, and circular economy and financial
literacy, developing an idea of sustainability from
interdisciplinary educational projects”
Ana Isabel Andrade – Department of Education
and Psychology

ALCANÇAR A IGUALDADE DE GÉNERO
E EMPODERAR TODAS AS MULHERES E
MENINAS
De acordo com a European Research Area, a
Igualdade de Género (IG) na ciência e investigação
é determinante para alcançar a excelência
científica. Neste sentido, para promover ambientes
de trabalho mais igualitários e acelerar a mudança
institucional, algumas Research Performing
Organisations (RPO) europeias têm procurado
implementar Gender Equality Plans (GEP). Na
UA, a implementação de um GEP está atualmente
a ser desenhado no âmbito do projeto CHANGE –
CHAlleNging Gender (In)Equality in Science and
Research. Trata-se de um projeto de investigaçãoação, financiado no âmbito do Horizonte 2020, e
constituído por um consórcio de seis países.
Teresa Carvalho – Departamento de Ciências
Sociais Políticas e do Território

ACHIEVE GENDER EQUALITY AND
EMPOWER ALL WOMEN AND GIRLS
According to the European Research Area, Gender
Equality (GI) in science and research is crucial
to achieving scientific excellence. In this sense,
in order to promote more egalitarian working
environments and accelerate institutional
change, some European Research Performing
Organisations (RPOs) have sought to implement
Gender Equality Plans (GEPs). At UA, the
implementation of a GEP is currently being
designed within the CHANGE - CHAlleNging
Gender (In)Equality in Science and Research
project. This is an action-research project,
funded under Horizon 2020, and consisting of a
consortium of six countries.
Teresa Carvalho – Department of Social,
Political and Territorial Sciences

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

ASSEGURAR A DISPONIBILIDADE E
GESTÃO SUSTENTÁVEL DA ÁGUA E
SANEAMENTO PARA TODOS
Assegurar a água para todos num contexto de
crescentes pressões humanas e dos efeitos das
alterações climáticas passa, entre outros aspetos, pela
circularidade da água, isto é, pela sua reutilização
num contexto de economia circular. Tal requer a
articulação das necessidades dos produtores de águas
residuais e utilizadores relacionados, reguladores,
prestadores de serviços, sociedade civil, entre
outros. A work-package “Gestão Integrada da Água,
Planeamento e Economia Circular”, do Projeto
H2020 “Projeto Ô − Demonstração de ferramentas
de planeamento e tecnologia para um uso circular,
integrado e simbiótico da água” (http://eu-project-o.
eu), coordenada pela UA e envolvendo casos de
estudo em Espanha, Itália, Croácia e Israel contribui
para o conhecimento neste domínio.
Teresa Fidélis – Departamento de Ambiente
e Ordenamento

ENSURE AVAILABILITY AND SUSTAINABLE
MANAGEMENT OF WATER AND SANITATION
FOR ALL
Ensuring water for all in a context of increasing
human pressures and the effects of climate change
involves, among other things, the circularity of water,
i.e. its reuse in a circular economy. This requires
articulating the needs of wastewater producers and
related users, regulators, service providers, civil society,
among others. The work-package called “Integrated
Water Management, Planning and Circular Economy”
of Project H2020 “Project Ô - Demonstration of
planning tools and technology for a circular, integrated
and symbiotic use of water” (http://eu-project-o.
eu), coordinated by UA and involving case studies
in Spain, Italy, Croatia and Israel, contributes to
knowledge in this field.
Teresa Fidélis – Department of Environment
and Planning
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Goals associated with the 17 SDGs

REDUZIR A DESIGUALDADE DENTRO
DOS PAÍSES E ENTRE ELES
A instituição académica deve assumir-se como
consciência crítica da sociedade, gerando e
disseminando a inerente base de conhecimento
científico e formando cidadãos com a capacidade
de reflexão crítica necessária ao questionamento do
status quo e à participação sapiente nas dinâmicas
coletivas que conduzem à sua transformação. A
promoção que a UA faz da participação ativa e
consequente dos estudantes nas atividades de
ensino/aprendizagem constitui um relevante
contributo para concretizar esse desígnio.
Carlos Rodrigues – Departamento de Ciências
Sociais Políticas e do Território

REDUCE INEQUALITY WITHIN AND AMONG
COUNTRIES
The academic institution must assume itself as
the critical conscience of society, generating and
disseminating the inherent scientific knowledge
base and training citizens with the capacity for
critical reflection necessary to question the status
quo and to participate wisely in the collective
dynamics that lead to its transformation. The
promotion that UA makes of the active and
consequent participation of students in teaching/
learning activities constitutes a relevant
contribution to achieve this goal.
Carlos Rodrigues – Department of Social,
Political and Territorial Sciences

ASSEGURAR PADRÕES DE PRODUÇÃO
E DE CONSUMO SUSTENTÁVEIS.
A nível de ensino, tanto nas ciências sociais como
nas engenharias, há uma oferta crescente de
cursos focados na sustentabilidade, bem como
unidades curriculares específicas transversais a
todos os programas. Na vertente de investigação,
projetos internacionais como o Urban Nature
Lab, o Project Ô, o projeto Zero, entre outros,
resultam no desenvolvimento de conhecimento e
de ferramentas com utilidade direta para a região
e a agenda da sustentabilidade. As atividades de
investigação da GOVCOPP são ainda conduzidas
em estreita articulação e colaboração com os
stakeholders locais, o que se traduz na definição
conjunta de objetivos e prioridades, e na definição
de consórcios de projeto que contemplam cada
vez mais as preocupações do território ao nível da
sustentabilidade.
Marlene Amorim – GOVCOPP

ENSURE SUSTAINABLE CONSUMPTION AND
PRODUCTION PATTERNS
At the teaching level, both in the social sciences
and engineering, there is an increasing supply
of courses focused on sustainability, as well as
specific curricular units across all programs. In
the research area, international projects such as
Urban Nature Lab, Project Ô, Project Zero, among
others, result in the development of knowledge
and tools with direct utility for the region and
the sustainability agenda. GOVCOPP's research
activities are also conducted in close articulation
and collaboration with local stakeholders, which
translates into the joint definition of objectives
and priorities, and the definition of project
consortia that increasingly address the territory's
sustainability concerns.
Marlene Amorim – GOVCOPP
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PROMOVER O CRESCIMENTO
ECONÓMICO SUSTENTADO, INCLUSIVO
E SUSTENTÁVEL, EMPREGO PLENO E
PRODUTIVO E TRABALHO DECENTE PARA
TODOS
Num país desenvolvido e que quer subir na
escala da qualificação económica, o crescimento
sustentado depende da incorporação crescente de
tecnologia, conhecimento e criatividade no tecido
produtivo e social. Estes ingredientes são em grande
medida produzidos pelo sistema universitário e
politécnico através do ensino, da investigação e
da transferência de tecnologia para a sociedade.
Cabe à UA fortalecer esta cadeia de transmissão,
qualificando o país e a região, aplicando localmente
o seu conhecimento universalizante e as suas
ligações globais. O crescimento sustentado só será
sustentável se promover a qualidade ambiental e o
equilíbrio ecológico, preocupações em que UA, que
criou o primeiro curso de Engenharia do Ambiente
em Portugal, é pioneira. Pleno emprego e trabalho
decente são objetivos políticos que a UA pode
ajudar a viabilizar, na medida em que desenvolva
pensamento crítico nos domínios das ciências sociais
e contribua para o desenvolvimento tecnológico.
Eduardo Anselmo Castro – Departamento
de Ciências Sociais Políticas e do Território/
Reitoria
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PROMOTE SUSTAINED, INCLUSIVE AND
SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH, FULL
AND PRODUCTIVE EMPLOYMENT AND
DECENT WORK FOR ALL
In a developed country that wants to climb
the scale of economic qualification, sustained
growth depends on the increasing incorporation
of technology, knowledge and creativity in the
productive and social world. These ingredients are
largely produced by the university and polytechnic
system through teaching, research and technology
transfer to society. It is UA's responsibility to
strengthen this chain of transmission, qualifying
the country and the region by applying its
universalizing knowledge and global connections
locally. Sustained growth will only be sustainable
if it promotes environmental quality and
ecological balance, concerns that UA, which created
the first Environmental Engineering course in
Portugal, pioneers. Full employment and decent
work are political objectives that UA can help make
viable, as long as it develops critical thinking
in the fields of social sciences and contributes to
technological development.
Eduardo Anselmo Castro – Department of
Social, Political and Territorial Sciences/
Rectorate

CONSTRUIR INFRAESTRUTURAS
RESILIENTES, PROMOVER A
INDUSTRIALIZAÇÃO INCLUSIVA E
SUSTENTÁVEL E FOMENTAR A INOVAÇÃO
No âmbito da ODS9, o contributo da UA é
um claramente um exercício interdisciplinar
envolvendo várias unidades de investigação, a
várias escalas, desde da gestão do território até
à tecnologia escondida que permite aceder ao
mundo partir de um écran de telemóvel. Conseguir
o trinómio expresso na OSD9 - resiliência,
sustentabilidade e inovação do mundo - é apenas
possível pela investigação da mitigação de riscos,
na descarbonização associado ao “Green Deal”,
automação na construção e digitalização, na
economia circular e o uso eficiente de recursos
para cidades mais inteligentes e conectadas.
Romeu Vicente – Departamento de
Engenharia Civil

BUILD RESILIENT INFRASTRUCTURE,
PROMOTE INCLUSIVE AND SUSTAINABLE
INDUSTRIALIZATION AND FOSTER
INNOVATION
Within SDG9, UA's contribution is clearly an
interdisciplinary exercise involving various
research units at various scales, from land
management to the hidden technology that enables
access to the world from a mobile phone screen.
Achieving the trinomial expressed in SDG9 resilience, sustainability and innovation of the
world - is only possible through research into risk
mitigation, decarbonization associated with the
“Green Deal”, automation in construction and
digitization, circular economy and the efficient use
of resources for smarter, more connected cities.
Romeu Vicente - Department of Civil
Engineering

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

TORNAR AS CIDADES E OS
ASSENTAMENTOS HUMANOS
INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES
E SUSTENTÁVEIS
A UA tem condições únicas para se afirmar
enquanto instituição de referência na produção
de conhecimento e no contributo ativo para a
criação de cidades mais justas e sustentáveis. Esta
é, hoje, uma missão urgente e indispensável.
A iniciativa UAcidades irá estimular um conjunto
diverso de atividades em estreita articulação com
a ECIU University, muitas já em curso em todas
as áreas de missão da UA, contribuindo para a
valorização da colaboração interdisciplinar e do
envolvimento dos estudantes na resposta a estes
desafios. Desafiar o pensamento convencional
e mobilizar o conhecimento para transformar
comunidades é urgente.
Filipe Teles – Departamento de Ciências
Sociais, Políticas e do Território/Reitoria

MAKE CITIES AND HUMAN SETTLEMENTS
INCLUSIVE, SAFE, RESILIENT AND
SUSTAINABLE
UA has unique conditions to assert itself as
a reference institution in the production of
knowledge and in actively contributing to the
creation of more just and sustainable cities. This
is, today, an urgent and indispensable mission.
The UAcities initiative will stimulate a diverse
set of activities in close articulation with ECIU
University, many already underway in all areas
of UA’s mission, contributing to the valorization
of interdisciplinary collaboration and student
involvement in meeting these challenges.
Challenging conventional thinking and mobilizing
knowledge to transform communities is urgent.
Filipe Teles – Department of Social, Political
and Territorial Sciences/Rectorate
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CONSERVAÇÃO E USO SUSTENTÁVEL DOS
OCEANOS, DOS MARES E DOS RECURSOS
MARINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL.
A UA, através do ECOMARE e das Unidades
I&D, tem vindo a contribuir, com investigação
fundamental e aplicada, para a gestão, proteção
e recuperação da vida marinha, a nível regional,
nacional e internacional, em articulação com
os atores-chave do sector marinho- marítimo.
São exemplos relevantes o combate à poluição,
a preservação da biodiversidade, a produção
aquícola mais sustentável, a valorização dos
bio-recursos e o apuramento de metodologias
de rastreabilidade para combate à pesca ilegal.
Ricardo Calado e Ana Lillebø, – Centro de
Estudos do Ambiente e do Mar

CONSERVE AND SUSTAINABLY USE THE
OCEANS, SEAS AND MARINE RESOURCES
FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
UA, through ECOMARE and the R&D Units,
has been contributing, with fundamental and
applied research, to the management, protection
and recovery of marine life, at regional, national
and international levels, in articulation with the
key actors in the marine sector. Relevant examples
are the fight against pollution, the preservation
of biodiversity, more sustainable aquaculture
production, the valorization of bio-resources and
the development of traceability methodologies to
combat illegal fishing.
Ricardo Calado and Ana Lillebø, – Centre for
Environmental and Marine Studies

TOMAR MEDIDAS URGENTES PARA
COMBATER A MUDANÇA DO CLIMA
E SEUS IMPACTOS
A UA, através do CESAM/DFis, contribui
ativamente para a previsão do risco de cheia nas
zonas estuarinas nacionais sensíveis ao impacto
da subida do nível médio do mar, através da
realização de estudos de modelação que combinam
realisticamente o seu efeito combinado com a
maré astronómica e meteorológica. Através desta
metodologia são identificadas de forma rigorosa
e detalhada as zonas ameaçadas pelas alterações
climáticas, permitindo o reforço da resiliência e da
capacidade de adaptação local.
João Miguel Dias – Departamento de Física

TAKE URGENT ACTION TO COMBAT
CLIMATE CHANGE AND ITS IMPACTS
UA, through CESAM/Department of Physics,
actively contributes to the forecasting of flood
risk in national estuarine areas sensitive to the
impact of sea level rise, by carrying out modelling
studies that realistically combine their combined
effect with astronomical and meteorological tides.
Through this methodology, areas threatened by
climate change are identified in a rigorous and
detailed way, allowing the strengthening of local
resilience and adaptation capacity.
João Miguel Dias – Department of Physics
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OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

ONU: UM CAMINHO EM PROL DO MEIO AMBIENTE
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
UN: A PATH FOR THE ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

1972

1992

2002

Conferência de Estocolmo, a primeira grande
conferência-marco na área de meio ambiente

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente
e o Desenvolvimento (Rio de Janeiro, Brasil)

Conferência Mundial para o Desenvolvimento
Sustentável (Joanesburgo, África do Sul)

Stockholm Conference, the first major conference in the area
of environment

United Nations Conference on Environment and
Development (Rio de Janeiro, Brazil)

World Conference on Sustainable Development
(Johannesburg, South Africa)

PROTECT, RESTORE AND PROMOTE
SUSTAINABLE USE OF TERRESTRIAL
ECOSYSTEMS, SUSTAINABLY MANAGE
FORESTS, COMBAT DESERTIFICATION, AND
HALT AND REVERSE LAND DEGRADATION
AND HALT BIODIVERSITY LOSS
UA, as an institution of higher education,
multidisciplinary research and knowledge
vanguard and transfer, has greatly contributed to
this goal in Portugal and across borders. There are
many initiatives and projects led by UA that are
directly or indirectly related to Goal 15. Monitoring
and ecological studies of fauna and flora, control of
invasive exotic species, prevention of erosion and
post-fire restoration, description of new species of
arthropods and even mammals (in Brazil), among
many others, make UA a reference institution in
this area, under the design that it is not possible to
manage and conserve without knowledge.
Carlos Fonseca – Department of Biology / CTO
of ForestWISE

PROTEGER, RECUPERAR E PROMOVER O
USO SUSTENTÁVEL DOS ECOSSISTEMAS
TERRESTRES, GERIR DE FORMA
SUSTENTÁVEL AS FLORESTAS, COMBATER
A DESERTIFICAÇÃO, DETER E REVERTER
A DEGRADAÇÃO DA TERRA E DETER A
PERDA DE BIODIVERSIDADE
A UA, enquanto instituição de ensino superior,
de investigação multidisciplinar e de vanguarda,
e de transferência de conhecimento, em muito
tem contribuído para este objetivo em Portugal
e além-fronteiras. São múltiplas as iniciativas e
os projetos liderados pela UA que estão direta ou
indiretamente relacionados com o Objetivo 15.
Trabalhos de monitorização e estudos ecológicos
de fauna e flora, de controlo de espécies exóticas
invasoras, de prevenção da erosão e restauro pósfogo, de descrição de novas espécies de artrópodes
e mesmo de mamíferos (no Brasil), entre tantos
outros, fazem da UA uma instituição de referência
nesta área, sob o desígnio de que não é possível
gerir e conservar sem conhecer.
Carlos Fonseca – Departamento de Biologia /
CTO do ForestWISE

PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E
INCLUSIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL, PROPORCIONAR O
ACESSO À JUSTIÇA PARA TODOS E
CONSTRUIR INSTITUIÇÕES EFICAZES,
RESPONSÁVEIS E INCLUSIVAS EM TODOS
OS NÍVEIS
A UA tem sido líder na forma como promove a
inclusão na sua comunidade académica (com
inúmeras iniciativas que fortalecem o diálogo e a
partilha interculturais), foi uma das 10 entidades
distinguidas com a atribuição da "Marca Entidade
Empregadora Inclusiva" e reconhecida como uma
das mais sustentáveis do mundo pelo GreenMetric
World University 2019 (posição 230º). Posiona-se
como líder nacional em projetos de investigação
e de articulação com a sociedade, que capacitam
as instituções privadas e públicas para a inovação
social e de base territorial (ex: projeto SIKE),
para a sustentabilidade ambiental (ex: projeto
Pegada Ecológica dos Municípios Portugueses) ou
para uma economia circular e verde (ex: projeto
KATCH_e).”
Sara Moreno Pires – Departamento de Ciências
Sociais, Políticas e do Território
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

2012

2015

2030

Conferência das Nações Unidas sobre
Desenvolvimento Sustentável (Rio de Janeiro, Brasil)

Na sede da ONU, em Nova Iorque, os países membros
definem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Prazo para o cumprimento da Agenda 2030 para
o Desenvolvimento Sustentável

United Nations Conference on Sustainable
Development (Rio de Janeiro, Brazil)

Member countries define the Sustainable Development
Goals at the UN Headquarters in New York

Deadline for compliance with the 2030 Agenda for
Sustainable Development

PROMOTE PEACEFUL AND INCLUSIVE
SOCIETIES FOR SUSTAINABLE
DEVELOPMENT, PROVIDE ACCESS TO
JUSTICE FOR ALL AND BUILD EFFECTIVE,
ACCOUNTABLE AND INCLUSIVE
INSTITUTIONS AT ALL LEVELS
UA has been a leader in the way it promotes
inclusion in its academic community (with
numerous initiatives that strengthen intercultural
dialogue and sharing), was one of 10 entities
awarded the “Inclusive Employer Label” and
recognized as one of the most sustainable in the
world by GreenMetric World University 2019
(230th rank). It positions itself as a national
leader in research projects and articulation
with society, which empower private and public
institutions for social and territorial-based
innovation (e.g. projeto SIKE), for environmental
sustainability (e.g. Pegada Ecológica dos
Municípios Portugueses project) or for a circular
and green economy (e.g. KATCH_e project)”.
Sara Moreno Pires – Department of Social,
Political and Territorial Sciences

FORTALECER OS MEIOS DE
IMPLEMENTAÇÃO E REVITALIZAR
A PARCERIA GLOBAL PARA O
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
O desenvolvimento sustentável é, desde a sua
génese, um princípio da UA, hoje enunciado
como um dos três pilares do seu Plano Estratégico
2019-2022. A adoção de práticas de eficiência
de uso dos recursos naturais, o desenvolvimento
de investigação que integra as componentes
ambiental, social e económica, possível devido ao
conhecimento complementar existente nas várias
unidades orgânicas e de investigação, são já comuns
nesta Universidade. O trabalho com os estudantes,
numa perspetiva de desenvolver conhecimento e
valências para a promoção de um desenvolvimento
sustentável, bem como a transferência de
conhecimento para a sociedade que gere novos
produtos, novos processos e novas formas de
organização que aumentem a eficiência do uso
dos recursos, estão já a acontecer. A UA é ainda
membro da Rede Campus Sustentável e da Aliança
para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.
Ana Isabel Miranda – Departamento de
Ambiente e Ordenamento

STRENGTHEN THE MEANS OF
IMPLEMENTATION AND REVITALIZE THE
GLOBAL PARTNERSHIP FOR SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
Sustainable development has been a principle of
UA since its inception, and today it is listed as one
of the three pillars of its 2019-2022 Strategic Plan.
The adoption of efficient practices in the use of
natural resources, the development of research that
integrates the environmental, social and economic
components, possible due to the complementary
knowledge existing in the various organic and
research units, are already common in this
University. The work with students, in a perspective
of developing knowledge and facets for the promotion
of sustainable development, as well as the transfer of
knowledge to the society that generates new products,
new processes and new forms of organization that
increase the efficiency of the use of resources, are
already happening. UA is also a member of the
Sustainable Campus Network and the Alliance for
Sustainable Development Goals.
Ana Isabel Miranda – Department of
Environment and Planning

Mais sobre os ODS
More about the SDGs
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The Ombudsman should
assume a role of guidance
and clear the channels
of communication
Marília Martins tomou posse, em janeiro, como
Provedora do Estudante da Universidade de
Aveiro. Psicóloga, com atividade profissional
ligada ao apoio a cidadãos inadaptados na
Cooperativa para a Educação e Reabilitação
dos Cidadãos Inadaptados de Aveiro (Cerciav),
e antiga vereadora da Câmara Municipal de
Aveiro,tem agora a importante missão de
defender e promover os direitos e interesses
dos estudantes da Universidade de Aveiro (UA).
Marília Martins took office in January as Student
Ombudsman of the University of Aveiro.
A psychologist, with professional activity related to the
support of maladjusted citizens in the Cooperativa para
a Educação e Reabilitação dos Cidadãos Inadaptados
de Aveiro (Cerciav), and former councilor of the Aveiro
City Council, she now has the important mission of
defending and promoting the rights and interests of
students at the University of Aveiro (UA).
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A Provedora deve assumir
um papel de orientação
e de desbloqueio
Tomou posse em janeiro como Provedora do
Estudante da Universidade de Aveiro. O que a
motivou a aceitar esta função?
Por um lado, honrar a confiança que uma Instituição
como a UA depositou em mim e por outro a vontade
de abraçar um novo desafio, que envolve uma
população jovem, numa fase muito especial da sua
vida, à procura do seu rumo e cheia de vontade de
ultrapassar os obstáculos. É estimulante e gratificante sentir que tenho a possibilidade de ajudar este
universo, valendo-me da minha experiência, enquanto profissional na área das ciências humanas e sociais
e do trabalho que tenho desenvolvido na defesa dos
direitos das pessoas com necessidades especiais.

You took office in January as Student
Ombudsman of the University of Aveiro. What
motivated you to accept this position?
On the one hand, to honor the trust that an institution like UA has placed in me and on the other
hand the will to embrace a new challenge, which
involves a young population, at a very special
stage of its life, in search of its course and full of
the will to overcome obstacles. It is stimulating
and gratifying to feel that I have the possibility to
help this universe, drawing on my experience, as a
professional in the human and social sciences and
the work I have done in the defence of the rights of
people with special needs.

Quase seis meses depois de estar no cargo,
como vê a figura do Provedor do Estudante?
Da experiência que já tive até agora, o que sobressai
é que os estudantes procuram na figura do provedor um "facilitador de processo". Grande parte dos
problemas que leva os estudantes a procurar o meu
apoio, está relacionada com dificuldades de comunicação ou com sentimentos de insegurança relativamente à forma como devem abordar certos assuntos
junto de quem de direito. Por vezes também transparece algum desconhecimento no que respeita aos
procedimentos de articulação que podem e devem
acionar e aos canais de comunicação a que podem
aceder, para colocar as suas questões. Muitas vezes
procuram na Provedora o aconselhamento sobre qual
o melhor caminho a seguir ou quais as estratégias
mais eficazes. Quando as situações envolvem normas
e regulamentos, relacionadas, por exemplo, com
avaliações ou opções de curso, está também subjacente a preocupação de que venham a ter consequências
que afetem o seu percurso académico, daí que
provavelmente procurem na Provedora alguma
retaguarda de conforto. Também procuram muito
a minha ajuda para desbloquear procedimentos de
caráter mais administrativo, o que está, mais uma
vez, relacionado com dificuldades de articulação em
situações, aparentemente, mais simples.
Não considero de todo que a Provedora deva
ser um árbitro, nem uma advogada de defesa dos

Almost six months after being in office, how do
you see the image of the Student Ombudsman?
From my experience so far, what stands out is
that students look for a "process facilitator" in
the ombudsman. Most of the problems that lead
students to seek my support are related to communication difficulties or feelings of insecurity about
how they should approach certain issues with
their legal guardians. Sometimes there is also some
ignorance about the articulation procedures they
can and should trigger and the communication
channels they can access to ask their questions. They
often seek advice from their Ombudsman on the best
way forward or the most effective strategies. When
situations involve rules and regulations, related for
example to assessments or course options, there is
also a concern that they will have consequences that
affect their academic career, so they are likely to seek
some comfort from the Ombudsman. They are also
often looking for my help to expedite procedures of a
more administrative nature, which is, once again,
related to difficulties of articulation in apparently
simpler situations.
I do not at all believe that the Ombudsman
should be an arbiter, nor a lawyer for the Students'
defense, replacing their voice in the management
bodies of the Academy, as this does nothing to
strengthen the students as people and citizens in
defense of their rights. The Ombudsman should

Marília Martins

d

Provedora do Estudante da UA
Student Ombudsman of the UA
Profissão – Psicóloga
Hobbies – Dança, Canto, Atividade Física, Atividades
de Aventura/Radicais e Viajar, Viajar, Viajar!
Livro preferido – "Crime no Expresso do Oriente"
Agatha Christie (aliás toda a obra dela)
Música Preferida – "Que Sera Sera" interpretada pela
Doris Day
Cidade Preferida – Aveiro (por adoção) pela qualidade
de vida que me tem proporcionado, pela beleza natural
e porque aqui realizei grande parte dos meus sonhos
/ Lisboa (terra natal do coração…) porque marcou a
minha infância e pré-adolescência e onde está toda a
minha Família do lado materno.

Name – Marília Martins
Profession – Psychologist
Hobbies – Dance, Singing, Physical Activity, Adventure and Travel, Travel, Travel!
Favorite Book – "Murder on the Orient Express"
Agatha Christie (in fact, all her work)
Favorite Music – "Que Sera Sera" performed by Doris Day
Favorite City – Aveiro (by adoption) because of the
quality of life it has given me, the natural beauty
and because here, I have realized most of my dreams
/ Lisbon (birthplace of my heart...) because it marked
my childhood and pre-adolescence and where my whole
family is on the maternal side.

Contacto Contact – provedor@ua.pt · tlm 966 653 816
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alunos, substituindo a sua voz junto dos órgãos de
gestão da Academia, pois isso em nada contribui
para o fortalecimento dos estudantes enquanto
pessoas e cidadãos na defesa pelos seus direitos.
A Provedora deve assumir um papel de orientação e de desbloqueio dos canais de comunicação, mediando a articulação, a tal "facilitadora
de processo", mas de forma a que o estudante
acompanhe o desenvolvimento do mesmo e esteja
envolvido e comprometido ate à sua resolução.
Quais são os principais projetos que tem para a
Provedoria?
Nesta fase inicial, em que assumi estas funções, não
lhe chamaria projetos, mas antes objetivos. A aposta
será procurar conhecer, o melhor possível, a vida da
Academia, para estar mais entrosada no entendimento das necessidades e preocupações dos estudantes. Por outro lado e de acordo com os indicadores
já recolhidos, gostaria de poder vir a contribuir com
algumas estratégias que possam facilitar o processo
de resolução de problemas, pelos próprios estudantes, sem ter que recorrer ao apoio da Provedora.
Defini logo de início, com o Presidente da
AAUAV, que faríamos uma reunião trimestral, para
partilha da tipologia das principais solicitações
colocadas pelos alunos. Com base nestes dados,
considero que seria importante analisar com a
Associação Académica o interesse em se criarem
alguns espaços de reflexão, com alunos, para
auscultação das suas principais dificuldades na
gestão das exigências implícitas à Vida Académica.
Como caracteriza a ação do Provedor do
Estudante?
Logo à partida, foram vários os indicadores que
me fizeram refletir, quando assumi estas funções
na UA - o elevado número de estudantes que
frequenta este estabelecimento, provenientes de
várias regiões do País, a grande diversidade cultural e social e a integração de vários alunos, com
necessidades especiais de acompanhamento.
Para que a Provedora cumpra a sua missão, é
importante que perceba as prioridades e identifique as dificuldades que os estudantes sentem na
resolução de problemas com que, eventualmente,
se venham a deparar. Se conseguir minimizar estas
dificuldades e facilitar a resolução das situações, a
Provedora vai contribuir para a autodeterminação
e a estabilidade emocional dos alunos, evitando
eventuais perturbações que possam prejudicar o
seu rendimento académico.
Na maior parte das vezes, conseguimos ultrapassar as situações ao utilizar estratégias facilitadoras
da comunicação e do relacionamento interpessoal,
daí que, nestes processos de mediação, é essencial
que os estudantes saiam reforçados, ao nível das
suas competências pessoais e sociais, preparando-se
para saber resolver outros problemas e desafios que
possam ter que encarar na sua vida futura.
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assume a role of guidance and clear the channels
of communication, mediating the articulation,
this "process facilitator", but in such a way that
the student follows its development and is involved
and committed until its resolution.

NA PRIMEIRA PESSOA
"Como boa capricorniana, busco a perfeição em
tudo o que faço. Muito exigente comigo mesma, com
uma forte tendência para a liderança, muitas vezes
espero demais dos que me rodeiam, o que com os
anos, tive de aprender a dosear. A disciplina de vida

What are your main projects for the
Ombudsman's Office?
At this early stage, when I took on these duties, I
would not call it projects, but rather objectives. The
gamble will be to seek to know, as best as possible,
the life of the Academy, in order to be more engaged
in understanding the needs and concerns of the
Students. On the other hand, and according to the
indicators already collected, I would like to be able
to contribute with some strategies that may facilitate the process of solving problems, by the students
themselves, without having to resort to the support
of the Ombudsman.
I made an agreement with the President of
AUAAV, that we would have a quarterly meeting
to share the typology of the main requests made
by the Students. Based on these data, I believe that
it would be important to analyze along with the
Academic Association the interest in creating some
spaces for reflection, with Students, to listen to
their main difficulties in managing the implicit
demands of Academic Life.

baseada no sentido do dever e do cumprimento, que

How do you characterize the Student
Ombudsman's action?
Right from the start, I started reflecting on several
indicators when I took on these functions at
UA - the high number of students attending this
establishment, coming from various regions of the
country, the great cultural and social diversity and
the integration of several Students, with special
needs for accompaniment.
For the Ombudsman to fulfil her mission, it is
important that she understands the priorities and
identifies the difficulties that students experience
in solving problems that they may come across. If
she can minimize these difficulties and facilitate
the resolution of situations, the Ombudsman will
contribute to self-determination and the emotional
stability of the Students, avoiding any disruptions
that could harm their academic performance.
Most of the time, we manage to overcome situations by using strategies that facilitate communication and interpersonal relationships. Therefore,
in these mediation processes, it is essential for
students to be strengthened in their personal and
social skills, preparing themselves to know how to
solve other problems and challenges that they may
have to face in their future lives.

Como avalia a implementação desta figura nas
universidades?
Apesar de, na minha área de intervenção, já contar
com muitos anos de vida profissional, a este nível
é sem dúvida uma primeira experiência, por isso
ainda não tenho dados suficientes para emitir uma
opinião consubstanciada, especialmente no sentido de avaliar o impacto desta figura nas universidades. Daqui a algum tempo espero já me poder
pronunciar com algum fundamento. No entanto,
nas questões anteriores, já transmiti o que do meu
ponto de vista, deve ser a ação de uma Provedora
ao nível do meio universitário.
Como aspeto francamente positivo, que merece
aqui salientar, desde que iniciei estas funções na
UA, foram-me facultados e facilitados todos os
meios humanos, materiais e logísticos que me têm
permitido exercer em pleno a ação de provedoria.
Sempre que necessário, tenho toda a colaboração,
quer do pessoal que integra os serviços de apoio
à Reitoria, quer dos responsáveis dos serviços de
gestão académica. Tem sido manifesta a disponibilidade da Reitoria e dos responsáveis dos
Departamentos, para analisar as situações que vou
encaminhando, com sinais de empenho na resolução dos problemas colocados pelos alunos.
De que forma o seu percurso profissional,
enquanto psicóloga, pode ajudar nesta função?
É evidente que, tendo em consideração o que
defendo para o exercício deste cargo, o facto de ter
formação e experiência na área da psicologia, facilita muito a minha ação, nomeadamente o recurso

How do you evaluate the implementation of this
figure in universities?
Although in my area of intervention I already
have many years of professional experience, at

felizmente me foi incutida por um Pai de carreira
militar, mas com um forte sentimento de respeito
pelos outros, ditou a minha orientação para as causas
humanas e sociais. A acomodação à rotina assusta-me, não concebo a vida sem constantes desafios,
apesar de procurar ser ponderada nas tomadas de
decisão, em especial quando implicam as pessoas
que me são especiais. Nem sempre percebo onde
vou buscar as boas energias que me impulsionam
para ultrapassar as pedras que a vida por vezes me
coloca no caminho…com espirito de aventura qb,
procuro a felicidade e o bem-estar, mas tento evitar
riscos desnecessários. Apesar de me dedicar de corpo
e alma aos projetos profissionais, a Família e os
Amigos são prioridade. O meu Filho concretizou o
meu maior sonho…ser Mãe, que juntamente com as
paixões pela dança, pelo canto e pela descoberta do
mundo, me ajudam a alcançar muitos momentos de
realização pessoal…"

INTERVIEW

a estratégias e metodologias específicas, que utilizo
habitualmente no acompanhamento e intervenção
junto das pessoas com quem tenho trabalhado.
Já me tenho apercebido, desde que iniciei esta
experiência, que o facto de alguns dos estudantes
que me procuram, saberem que sou psicóloga, lhes
transmite maior confiança na minha ação, o que é
compreensível e obviamente me faz sentir gratificada.
Que matérias podem ser apresentadas ao
Provedor?
Como sendo a primeira experiência num cargo
com este perfil, procurei recolher informação
junto do meu antecessor, Dr. Alexandre Cruz, que
amavelmente partilhou a sua experiência dos últimos 9 anos nestas funções, tendo realçado quais
os assuntos que mais levaram os estudantes a
procurar o apoio do Provedor. Sempre defendi que
não nos devemos fechar demasiado num campo
de funções, criando limitações na nossa ação, quer
como pessoas quer como profissionais. Na minha

this level it is undoubtedly a first, so I do not yet
have enough data to issue a substantiated opinion,
especially in order to assess the impact of this
figure on universities. I hope to be able to express
my opinion with some basis soon. However, in the
previous questions, I have already conveyed what
in my view should be the action of an Ombudsman
in an university.
As a frankly positive aspect, which deserves to
be highlighted here, since I started these functions
in UA, I have been provided with and facilitated
all the human, material and logistical means
that have allowed me to fully exercise the role of
ombudsman. Whenever necessary, I have all the
collaboration, both from the staff of the Rectorate support services and from those in charge of
academic management services. The Rectorate and
the heads of the Departments have been willing to
analyze the situations that I am addressing, with
signs of commitment to solving the problems raised
by the Students.

DA EXPERIÊNCIA QUE JÁ TIVE ATÉ AGORA,

FROM MY EXPERIENCE SO FAR, WHAT

O QUE SOBRESSAI É QUE OS ESTUDANTES

STANDS OUT THE MOST IS THAT STUDENTS

PROCURAM NA FIGURA DO PROVEDOR UM

SEEK AN OMBUDSMAN WHO IS A 'PROCESS

"FACILITADOR DE PROCESSO"

FACILITATOR

área de trabalho, sou muitas vezes confrontada
com a necessidade de ser uma Técnica polivalente,
disponível para ouvir o que o outro tem para me
dizer, sem a preocupação de estar a filtrar se é ou
não matéria da minha estrita competência.
Tem sido também esta a postura que tenho
adotado enquanto Provedora, não sendo minha
intenção, pelo menos nesta fase inicial, categorizar
os assuntos que me podem ou não ser apresentados, pois considero que o mais importante é
mostrar que me encontro disponível para ouvir e
apoiar, seja qual for a matéria em causa. Tenho que
admitir que, no exercício destas funções, inevitavelmente vem ao de cima a minha formação de base,
que me leva a conduzir os processos desta forma.
Desde que estou à frente deste cargo já me
procuraram pelas mais variadas razões, a maior
parte das quais estão referenciadas nas questões
anteriores. Curiosamente também já recebi um
pedido de aconselhamento, sem ser de um Aluno,
face a uma situação preocupante, no meio académico, que procurei apoiar na medida do possível,
apesar de não ser do meu âmbito de ação.
No rescaldo desta situação que estamos a viver,
gostaria de aproveitar esta entrevista, para deixar
uma nota muito positiva, deste tempo que estou
à frente do cargo de Provedora, partilhando que,
relativamente às situações que me foram apresentadas até à data, têm sido desenvolvidas todas
as necessárias diligências, com a colaboração da
Reitoria e de vários Serviços Académicos, com a
resolução final a contento dos estudantes, o que me
permite ter um sentimento de missão cumprida.

How can your career path, as a psychologist,
help in this role?
It is clear that - taking into account what I advocate for this position - the fact that I have training
and experience in the field of psychology greatly
facilitates my duties, namely the use of specific
strategies and methodologies, which I usually use
in monitoring and intervening with the people
with whom I have worked.
I have already realized, since I started this
experience, that the fact that some of the students
who come to me know that I am a psychologist gives
them more confidence in my action, which is understandable and obviously makes me feel gratified.

This has also been the stance I have adopted
as an Ombudsman, and it is not my intention,
at least at this early stage, to categorize the issues
that may or may not be presented to me, because
I believe that the most important thing is to show
that I am available to listen and support, whatever
the matter in question. I have to admit that, in performing these duties, my basic training inevitably
comes to the fore, which leads me to conduct the
processes in this way.
Since I have been in charge of this post, I have
been contacted for a variety of reasons, most of
which are referred to in the previous questions.
Curiously, I have also received a request for
advice, other than from a Student, in the face of a
worrying situation, in the academic environment,
which I have tried to support as much as possible,
although it is not within the scope of my duties.
In the wake of this situation that we are experiencing, I would like to take advantage of this
interview to leave a very positive note, regarding
this time that I have been at the head of the Office
of the Ombudsman. All the necessary steps have
been taken regarding this present situation, with
the collaboration of the Rectorate and various
Academic Services, with the final resolution to the
satisfaction of the students, which allows me to feel
like the mission was accomplished.

IN THE FIRST PERSON
"As a good Capricorn, I seek perfection in all that
I do. I am very demanding with myself, with a
strong tendency to lead, I often expect too much
from those around me, which I have had to learn to
control over the years. The discipline of life based on
a sense of duty and fulfillment, which fortunately
was instilled in me by a Father of the military,
but with a strong sense of respect for others, has
dictated my orientation towards human and social
causes. Accommodation to routine frightens me,

What matters can be submitted to the
Ombudsman?
As the first experience in a position with this
profile, I sought to gather information from my
predecessor, Dr. Alexandre Cruz, who kindly shared
his experience of the last 9 years in this position,
highlighting the issues that mostly led students to
seek the Ombudsman's support.
I have always argued that we should not close
ourselves too tightly in a certain field, creating
limitations in our actions, either as people or
as professionals. In my field of work, I am often
confronted with the need to be a multi-purpose
Technician, available to listen to what the other
has to say, without the concern of filtering whether
or not it is a matter of my strict competence.

I do not conceive of life without constant challenges, although I try to be level-headed in decision
making, especially when it involves the people who
are special to me. I don't always understand where
I get the good energies that drive me to overcome the
roadblocks that life sometimes puts in my path...
with a big adventurous spirit, I seek happiness and
well-being, but I try to avoid unnecessary risks.
Although I dedicate myself body and soul to professional projects, Family and Friends are my priority.
My Son made my greatest dream come true... to be
a Mother, who together with passions for dancing,
singing and discovering the world, help me to reach
many moments of personal fulfillment..".
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Bolsas milionárias
da ERC reconhecem
excelência
da UA
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ERC millionaire grants
recognize UA excellence
O que têm em comum os cientistas João Mano,
Mara Freire, Luís Mafra e Nuno Silva?
Pertencem ao CICECO – Instituto de Materiais
de Aveiro e já conquistaram bolsas do
Conselho Europeu de Investigação (ERC,
na sigla em inglês), as mais prestigiantes
e milionárias bolsas de apoio à atividade
científica na União Europeia. Em conjunto, os
quatro cientistas da UA, para além de terem
trazido para a Academia vários milhões de
euros, colocaram definitivamente a UA na rota
das universidades de excelência.
What do scientists João Mano, Mara Freire, Luís
Mafra and Nuno Silva have in common? They
belong to CICECO - Aveiro Institute of Materials
and have already won grants from the European
Research Council (ERC), the most prestigious and
millionaire grants to support scientific activity in the
European Union. Together, the four UA scientists,
besides having brought to the Academy several
million euros, have definitely put UA on the route of
an university of excellence.

E

ntre os quatro cientistas do CICECO, uma
das unidades de investigação da UA, João
Mano, especialista em biomateriais, é,
para já, o recordista das bolsas. Chegou a Aveiro em
2015 depois de ter recebido uma Advanced Grant
do ERC com o projeto "ATLAS - Bioengineered
autonomous cell-biomaterials devices for generating humanised microtissues for regenerative
medicine". Cinco anos depois, em março deste
ano, venceu novamente os 2,5 milhões de euros
da Advanced Grant, uma bolsa que lhe permitirá
desenvolver trabalho na área da bioengenharia de
tecidos humanos e biomateriais avançados, nomeadamente na criação de estratégias para a regeneração de tecido ósseo, que poderá ter impacto em
casos de perda massiva ou fraturas extensas de osso.
"Com esta bolsa, vemos assim reforçada a
oportunidade de combinar investigação de base de
elevado nível com soluções terapêuticas radicalmente inovadoras que poderão vir a ter impacto
na qualidade de vida de pacientes", apontava então
o investigador que, um mês depois, conquistaria
nova bolsa do ERC, desta vez uma ERC-PoC de
150 mil euros para desenvolver micro-tecidos
tumorais avançados para testar fármacos para
doenças ósseas. Já em 2018 João Mano tinha
conquistado uma ERC-PoC para o projeto Microbone. As bolsas Prova de Conceito (PoC) destinam-se a apoiar os cientistas na exploração do
potencial de inovação e de valorização económica
dos resultados dos seus trabalhos.
Artur Silva, Vice-reitor da UA para a área da
Investigação, e a propósito da Advanced Grant,
sublinhou que era "mais um reconhecimento
europeu da investigação de ponta" que se realiza na
Academia de Aveiro. Esta ERC Advanced Grant,
apontava o responsável, "reconhece a qualidade
do nosso docente e investigador João Mano e da
investigação que realiza, e é também uma prova
da aposta que tanto a Reitoria como o Laboratório
Associado CICECO têm colocado nestes concursos
a estas importantes e milionárias bolsas europeias".

Among the four scientists of CICECO, one of
UA research units, João Mano, a specialist in
biomaterials, is, for now, the record holder of
the grants. He arrived in Aveiro in 2015 after
receiving an Advanced Grant from ERC with
the project "ATLAS - Bioengineered autonomous
cell-biomaterials devices for generating humanised
microtissues for regenerative medicine". Five years
later, in March this year, he won the 2.5 million
euros Advanced Grant again, a grant that will
allow him to develop work in the area of human
tissue bioengineering and advanced biomaterials,
namely in the creation of strategies for bone tissue
regeneration, which may have an impact in cases
of massive loss or extensive bone fractures.
"With this scholarship, we thus see reinforced the
opportunity to combine high level basic research
with radically innovative therapeutic solutions
that may have an impact on the quality of life
of patients," said the researcher who, a month
later, would win a new ERC grant, this time a
150,000 euro ERC-PoC to develop advanced tumor
microtissues to test drugs for bone diseases. In
2018 João Mano had already won an ERC-PoC for
the Microbone project. The Proof of Concept (PoC)
grants are intended to support scientists in exploring the potential for innovation and economic
appreciation of the results of their work.
Artur Silva, Vice-Rector of the UA for Research,
and regarding Advanced Grant, stressed that it
was "another European recognition of cutting-edge
research" taking place at the Academy of Aveiro.
This ERC Advanced Grant, he says, "acknowledges
the quality of our lecturer and researcher João
Mano and is also proof of the commitment that
both the Rectorate and the CICECO Associated Laboratory have placed in these competitions for these
important and millionaire European grants".
In recent months, in fact, the ERC has included
researchers from UA several times. Aside from João
Mano, Mara Freire, Luís Mafra and Nuno Silva
were also recognized.
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10.850.000
euros

10 milhões e 850 mil euros. Este é o
financiamento do Conselho Europeu de
Investigação conquistado pelos quatro
investigadores da UA ao longo dos últimos
anos. As bolsas, para além de permitirem
formar equipas, adquirir equipamentos
e impulsionar a investigação de ponta
na UA, carimbaram definitivamente o
prestígio da UA na Ciência europeia.
10 million and 850 thousand euros. This is
the funding from the European Research
Council that was won by four researchers
from UA in recent years. The grants, as well
as enabling teams to be formed, equipment
to be acquired and cutting-edge research
to be updated within UA, have definitely
stamped UA's prestige into the European
science scene.
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Nos últimos meses, de facto, o ERC contemplou
várias vezes investigadores da UA. Para além de
João Mano, também Mara Freire, Luís Mafra e
Nuno Silva foram reconhecidos.
Mara Freire, em junho de 2013, venceu a maior
bolsa europeia com que uma jovem cientista
pode sonhar, a ERC Starting Grant, no valor de
1,4 milhões de euros, para desenvolver o projeto
IgYPurTech, uma tecnologia sustentável para purificar anticorpos retirados da gema do ovo e produzir
com eles biofármacos baratos e mais eficazes do que
alguns dos atuais antibióticos. Em janeiro de 2020,
o ERC atribui-lhe uma bolsa PoC no valor de 150
mil euros para explorar o potencial comercial dessa
tecnologia no combate a bactérias multirresistentes.
Também em dezembro de 2019, Luís Mafra,
com o projeto NMR4CO2, que investiga novos
materiais, e Nuno Silva, com o projeto ThermoRise, sobre a conquista da 3.ª dimensão no
mapeamento de temperatura com resolução
nanomátrica, receberam, cada um, uma bolsa de
Consolidação do ERC, no valor de dois milhões de
euros. Estas bolsas são atribuídas a cientistas com
sete a 12 anos de experiência depois do doutoramento que tenham um currículo científico muito
promissor, e destinam-se a apoiar projetos de
investigação inovadores.
Luís Mafra, investigador em espectroscopia de
Ressonância Magnética Nuclear (NMR em inglês), é
coordenador do projeto "Unveiling CO2 chemisorption mechanisms in solid adsorbents via surface-enhanced ex(in)-situ NMR". Este procura aprofundar
a compreensão à escala molecular das interações
nas superfícies gás-sólido, o que permitirá conceber
materiais porosos com propriedades adsorventes
melhoradas para captura de dióxido de carbono.
Já Nuno Silva dedica-se ao desafio da representação em imagem da temperatura a três dimensões, sem fios, de modo a que seja possível a determinação da temperatura, por exemplo, durante
a ablação de tumores pelo calor. É esse o objetivo
genérico do projeto financiado "Rise of the 3rd
dimension in nanotemperature mapping".

In June of 2013, Mara Freire won the largest
European grant a young scientist can dream of, the
1.4 million euro ERC Starting Grant, to develop
the IgYPurTech project, a sustainable technology
to purify antibodies removed from egg yolks and
produce with them cheap biopharmaceuticals that
are more effective than some of today's antibiotics.
In January 2020, the ERC awarded her a PoC
grant worth 150,000 euros to explore the commercial potential of this technology in combating
multidrug-resistant bacteria.
Additionally, in December 2019, Luís Mafra,
with the NMR4CO2 project, which investigates new materials, and Nuno Silva, with the
ThermoRise project, on the achievement of the
3rd dimension in temperature mapping with
nanometric resolution, both received two million
euro ERC Consolidation grants. These grants are
awarded to scientists with seven to 12 years of
experience after their doctorate, who have a very
promising scientific curriculum, and are intended
to support innovative research projects.
Luís Mafra, researcher in Nuclear Magnetic
Resonance Spectroscopy (NMR), is the supervisor
of the "Unveiling CO2 chemisorption mechanisms
in solid adsorbents via surface-enhanced ex(in)-situ NMR" project. He seeks to deepen the molecular
scale understanding of the interactions on gas-solid surfaces, which will allow designing porous
materials with improved adsorbent properties for
carbon dioxide capture.
Nuno Silva dedicates himself to the challenge of,
wireless, image representation of temperature in
three dimensions, so that it is possible to determine
the temperature, for example, during the ablation
of tumors by heat. This is the general objective of
the funded project "Rise of the 3rd dimension in
nanotemperature mapping".
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1. Mara Freire
1 bolsa ERC Starting Grant
1,4 milhões de euros
1 bolsa ERC PoC
150 mil euros
1 ERC Starting Grant
1.4 million euros
1 ERC PoC grant
150 thousand euros

2. Luís Mafra
1 bolsa ERC Consolidator
2 milhões de euros
1 ERC Consolidator grant
2 million euros

3. João Mano
2 bolsas ERC
Advanced Grant
5 milhões de euros
2 bolsas ERC PoC
300 mil euros
2 ERC Advanced Grant
5 million euros
2 ERC PoC grants
300 thousand euros

4. Nuno Silva
1 bolsa ERC Consolidator
2 milhões de euros
1 ERC Consolidator grant
2 million euros

1

2

3

4

Saber mais sobre os investigadores
Find out more about researchers
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Covid-19:
UA de mangas
arregaçadas contra
a pandemia
 Marcelo Baptista

36

LINHAS #33

RESEARCH

Covid-19: UA rolls up
its sleeves for the fight
against the pandemic

E

m tempos de pandemia a UA não se
fechou em casa. Pelo contrário, desde a
primeira hora que arregaçou as mangas
e mostrou total disponibilidade para, na frente
da batalha, ajudar a região e o país a combater a
Covid-19.
A 17 de abril, a visita de Manuel Heitor, Ana
Abrunhosa e Ana Mendes Godinho aos laboratórios
onde a UA, em pleno Estado de Emergência, já
realizava centenas de testes de rastreio à Covid-19,
constituiu o momento mais simbólico do reconhecimento do esforço que a Academia de Aveiro então
realizava para ajudar a controlar o coronavírus.
A presença do ministro da Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior e das ministras da Coesão Territorial e do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
testemunhou a luta que os investigadores do Instituto de Biomedicina (iBiMED) da UA, todos em
regime de voluntariado, estavam a dar à pandemia
desde o início desse mês de abril.
Com capacidade para realizar centenas de
rastreios por dia ao material biológico recolhido
nos estabelecimentos de saúde e enviado para a
Academia de Aveiro, a UA dizia "presente" na luta
contra a pandemia. Com 25 pessoas em regime
de voluntariado, entre investigadores e alunos de
doutoramento, o laboratório da UA foi mesmo um
dos locais certificados em Portugal para realizar
testes à Covid-19.
As análises eram feitas nos novos laboratórios
do Departamento de Ciências Médicas (DCM),
criados no âmbito do plano de desenvolvimento do
iBiMED, "reúnem as condições recomendadas pela
Organização Mundial de Saúde para a realização
de testes de rastreio do SARS-CoV-2", assegurava
então Artur Silva, Vice-reitor da UA para a área da
Investigação.
O local dispõe de quatro laboratórios com nível
de biossegurança elevado (BSL2), com pressão
negativa, ar filtrado com filtros HEPA, câmaras
de fluxo laminar de nível de segurança BSL2 e
sistemas de esterilização por UV. "Estes laboratórios têm ainda um sistema de esterilização térmica
de material biológico que garante a destruição
dos consumíveis, reagentes e amostras biológicas
usadas no laboratório", referia Artur Silva.

In times of pandemic, UA did not lock itself up at
home. On the contrary, since the very beginning, it
rolled up its sleeves and showed total readiness to
help the region and the country fight the Covid-19.
On April 17th, the visit of Manuel Heitor, Ana
Abrunhosa and Ana Mendes Godinho to the
laboratories where UA, in the middle of the State of
Emergency, was already conducting hundreds of
screening tests on Covid-19, was the most symbolic
moment of recognition of the effort that the Academy of Aveiro was then making to help control the
coronavirus.
The presence of the Minister of Science, Technology and Higher Education and the Ministers
of Territorial Cohesion and Labor, Solidarity and
Social Security witnessed the fight against the pandemic of the volunteer researchers at the Institute
of Biomedicine (iBiMED), one of the UA's research
units located at the Aveiro School of Health Sciences (ESSUA).
With the capacity to carry out hundreds of
screenings per day of biological material collected
in health establishments and sent to the Academy
of Aveiro, UA is present in the fight against the
pandemic. With 25 people volunteering, among
researchers and doctorate students, the UA laboratory was one of the few certified in Portugal to
perform COVID-19 tests.
The analyses were carried out in the new laboratories of the Department of Medical Sciences
(DCM), created as part of the iBiMED development
plan, "they meet the conditions recommended
by the World Health Organization for screening
tests for SARS-CoV-2", assured then Artur Silva,
Vice-rector of UA for Research.
The site contains four laboratories with high
biosafety level (BSL2), with negative pressure, air
filtered with HEPA filters, BSL2 safety level laminar flow chambers and UV sterilization systems.
"These laboratories also have a system of thermal
sterilization of biological material that ensures
the destruction of consumables, reagents and
biological samples used in the laboratory," says the
Artur Silva.
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NA LINHA DA FRENTE AO
COMBATE AO CORONAVÍRUS,
A UA DISPONIBILIZOU MEIOS
HUMANOS E MATERIAIS PARA
VÁRIAS BATALHAS

IN THE VANGUARD OF THE FIGHT
AGAINST THE CORONAVIRUS, UA
HAS MADE HUMAN AND MATERIAL
RESOURCES AVAILABLE FOR
VARIOUS BATTLES

Ajuda ao Hospital de Aveiro

VISEIRAS MADE IN UA

Ainda em março, a UA já estava na luta contra a pandemia. Quando nesse mês
o Hospital de Aveiro pediu ajuda para proteger os seus profissionais, a Academia respondeu de imediato, com a entrega de consumíveis indispensáveis para
o combate à Covid-19.
"Respondemos positivamente a um repto do Centro Hospitalar do Baixo
Vouga (CHBV) que pediu a cedência de alguns materiais de proteção. A comunidade da UA respondeu de imediato", apontava Artur Silva.
Ao pedido de entrega de material de proteção para o corpo clínico do
Hospital de Aveiro, a Academia respondeu com a oferta das batas, máscaras e
luvas armazenadas nos Departamentos de Química, de Biologia, de Ambiente,
na Escola Superior de Saúde da UA e ECOMARE, assim como em diversas
Unidades de Investigação (CESAM, CICECO, LAQV_REQUIMTE-Aveiro).
A Academia fez também chegar ao Hospital centenas litros de desinfetante
preparado na própria Universidade.

Associada ao Projeto 3D Mask Portugal, a UA
produziu e ofereceu, desde o início da quarentena,
milhares de viseiras de proteção para os profissionais dos diferentes setores que combatem a pandemia provocada pelo coronavírus.
Na Academia de Aveiro, ao 3D Mask Portugal, um
projeto que une voluntários individuais, com ou
sem acesso a uma impressora 3D para produzirem
e distribuírem viseiras para quem está na linha da
frente na luta contra a COVID-19, juntaram-se a
Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro (FCCV), o
Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e
Informática (DETI), a Design Factory e a oficina
IDIoT.LAB do Departamento de Comunicação e
Arte (DeCA).

Voluntários da ESSUA no terreno
Ao longo da quarentena, a comunidade académica mobilizou-se para responder ao apelo de várias instituições de apoio a pessoas idosas, no contexto da
Covid-19. Várias dezenas de alunos de enfermagem da Escola Superior de
Saúde de Aveiro (ESSUA) voluntariaram-se e, com acompanhamento de
professores, responderam ao apelo.
Os voluntários foram mobilizados para estruturas residenciais para idosos,
nomeadamente, na Santa Casa da Misericórdia de Aveiro, no Centro Social
Santa Joana Princesa, no Centro Social e Paroquial São Pedro da Maceda.
Infraestruturas organizadas especificamente para o apoio a doentes Covid-19
positivo, assintomáticos, sem condições para permanecerem no domicílio em
isolamento social, também contaram com a ajuda dos voluntários da ESSUA.
Esta escola politécnica da UA criou mesmo o "Programa de Formação para
Prestação de Cuidados à Pessoa Dependente e Idosa Institucionalizada" para
enquadrar e preparar os voluntários para as várias atividades a realizar.
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Também motivados por um dever cívico, o Maker´s
Lab, o Departamento de Engenharia de Materiais e
Cerâmica (DEMaC) e o CICECO – Aveiro Institute
of Materials, da Universidade de Aveiro, mobilizaram todos os meios possíveis para contribuir para
minimizar a carência de equipamento de proteção.

RESEARCH

Helping the Aveiro Hospital

VISORS MADE IN UA

As recently as March, UA was already in the fight against the pandemic. When
during that month the Aveiro Hospital asked for help to protect its professionals, the Academy responded immediately with the delivery of consumables
indispensable for the fight against Covid-19.
"We responded positively to a challenge from the Baixo Vouga Hospital
Centre (CHBV) which asked for the delivery of some protection materials. The
UA community responded immediately," said Artur Silva.
The Academy responded to the request for the delivery of protective material
for the clinical staff of the Aveiro Hospital with the delivery of gowns, masks
and gloves stored in UA’s Departments of Chemistry, Biology, Environment,
the School of Health Sciences and ECOMARE, as well as in various Research
Units (CESAM, CICECO, LAQV_REQUIMTE-Aveiro). The Academy also
brought to the Hospital hundreds of liters of disinfectant prepared at the
University itself.

In association with the 3D Mask Portugal Project,
UA has produced and offered, since the beginning
of the quarantine, thousands of protective visors for
professionals from the different sectors that fight the
pandemic caused by the coronavirus.
At the Aveiro Academy, 3D Mask Portugal, a project
that brings together individual volunteers, with or
without access to a 3D printer, to produce and distribute visors for those on the front line in the fight against
COVID-19, joined the Fábrica Centro Ciência Viva de
Aveiro (FCCV), the Department of Electronics, Telecommunications and Information Technology (DETI),
the Design Factory and the IDIoT.LAB workshop of
the Department of Communication and Art (DeCA).
Also motivated by a civic duty, the Maker's Lab, the
Department of Materials and Ceramic Engineering

ESSUA volunteers in the field
During the quarantine, the community of the academy has mobilized to
respond to the appeal of several institutions to support elderly people, due
to the Covid-19 pandemic. Several dozen nursing students from the Health
Sciences School of Aveiro (ESSUA) volunteered and, with the support of teachers, responded to the call.
The volunteers were mobilized for residential structures for the elderly,
namely in the Santa Casa da Misericórdia de Aveiro, in the Centro Social
Santa Joana Princesa, in the Centro Social e Paroquial São Pedro da Maceda.
Infrastructures specifically organized to support Covid-19 positive, asymptomatic patients, without conditions to remain at home in social isolation, also
had the help of ESSUA volunteers.
This polytechnic school created the "Training Program for the Provision of
Care to Dependent and Elderly Institutionalized People" to frame and prepare
the volunteers for the various activities to be carried out.

(DEMaC) and CICECO - Aveiro Institute of Materials, of the University of Aveiro, have mobilized all
possible means to contribute to minimize the lack of
protective equipment.
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Os voluntários
do iBiMED
Desde a primeira hora, entre os trabalhos de coordenação, análise de dados,
processamento de amostras, logística e design gráfico, 25 voluntários disseram
"presente" ao combate à pandemia na exigente e essencial realização de testes
de rastreio à Covid-19.

Ana Rita Ferreira

Marisa Reverendo

Fátima Monteiro

Steven Alves

Investigadora e
coordenadora
Researcher and coordinator

Investigadora e
coordenadora
Researcher and coordinator

Estudante de doutoramento
em Biomedicina
Doctorate student in
Biomedicine

Estudante de doutoramento
em Biomedicina
Doctorate student in
Biomedicine

"Ajudar, ajudar, ajudar. Isso
já está no espírito do investigador. No nosso caso, ajudar
a comunidade e, concretamente, a que possa ter
diminuído algum trabalho
aos hospitais".

"Esta missão foi uma
oportunidade de colocar em
prática a nossa paixão pela
ciência, para trabalhar em
equipa e para retribuir à
sociedade o apoio que o país
nos tem dado".

"Voluntariei-me sem pensar
duas vezes pois tenho
capacidades e nenhuma
contraindicação de saúde.
Está a ser muito cansativo,
mas não voltava atrás".

"Temos capacidade para
fazermos esta boa ação e não
é algo que exija uma grande
carga horária. Por isso, aqui
estou".

"Help, help, help. That's
already in the spirit of the
researcher. In our case, to
help the community and,
specifically, so that we could
reduced some of the workload for the hospitals".
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"This mission was an opportunity to put our passion for
science into practice, to work
as a team and to give back to
society the support that the
country has given us".

"I volunteered without
thinking twice, because I
have abilities and no health
issues. It's been very tiring,
but I wouldn't back down".

"We have the capacity to do
this good deed and it's not
something that requires a
great deal of time. So here
I am".

RESEARCH

iBiMED volunteers
Between the coordination work, data analysis, sample processing,
logistics and graphic design, 25 volunteers rose up from the very
beginning to fight against the pandemic in the demanding and
essential Covid-19 screening test.

Visite a nossa
galeria fotográfica
Visit our photo gallery

Paulo Antas

Fátima Camões

Rui Marçalo

Estudante de doutoramento
em Biomedicina
Doctorate student in
Biomedicine

Investigadora e
coordenadora
Researcher and coordinator

Investigador do iBiMED
iBiMED researcher

"Estando neste momento
em confinamento e
impossibilitado de avançar
com o meu trabalho prático,
quis aproveitar o tempo para
dar um contributo útil à
sociedade".

"Tivemos de ajustar todo
o espaço para fazer o
processamento das amostras.
Foi um trabalho bastante
intenso, mas tivemos sempre
presente a nossa vontade de
ajudar. É muito gratificante
podermos dar o nosso
contributo à sociedade".

"Mesmo não estando na
linha da frente ao combate
à epidemia, é um trabalho
importante. Se todos derem
o seu contributo tudo isto
custa menos a passar".

"Being confined at the
moment and unable to move
forward with my practical
work, I wanted to take the
time to make a useful contribution to society".

"We had to adjust all the
space to process the samples.
It was quite intense work,
but we always kept our
willingness to help in mind.
It's very gratifying to be able
to make our contribution to
society".

"Even though we're not on
the front line of the fight
against the epidemic, it's an
important job. If everyone
makes their contribution, all
of this will cost less to pass".
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Era uma vez

(em plena pandemia)
um grupo
de guerreiras
Estamos no ano 2020 depois de Cristo.
Toda a Universidade de Aveiro está fechada
pela pandemia… Toda? Não! Dois serviços,
ocupados por irredutíveis trabalhadoras,
resistem ainda e sempre ao coronavírus. Esta
podia bem ser uma das histórias do Astérix, e
da bravura e coragem com que ele e os amigos
gauleses sempre enfrentaram os romanos. Mas
não, é sobre outras e reais guerreiras.
It is the year 2020 AD. The entire University of Aveiro
is closed due to the pandemic... All of it? No! Two
services, ran by unwavering workers, still resist the
coronavirus. This could well be one of Asterix's
stories, and the bravery and courage with which he
and his Gaul friends have always stood up to the
Romans. But no, it's about other real warriors.
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Once upon a time
(in the midst of a pandemic)
there was a group of warriors

Visite a nossa
galeria fotográfica
Visit our photo gallery

Sem poção mágica que não a do espírito de missão,
estas são as imagens que ficarão para a História e,
principalmente, no coração de quem mais precisou
delas. Em plena quarentena, com toda a Academia
em teletrabalho, as trabalhadoras do Alojamento e
da Alimentação dos Serviços de Ação Social da UA
não arredaram pé para assegurar o que há de mais
fundamental a quem não tinha alternativa fora da
UA: alimentação e alojamento.
Com 44 residências universitárias, onde dezenas
de alunos e investigadores permaneceram durante
a pandemia por não terem podido ou conseguido
regressar à terra natal, as funcionárias do Serviço de
Alojamento "perceberam que este serviço é fundamental", descreve Carmen Monteiro, responsável
pelas residências dos estudantes do 1º e 2º ciclo.
Com todas as medidas de segurança implementadas no serviço, as limpezas de espaços comuns
(entre casas de banho, cozinhas, corredores, escadas, etc) e as lavagens e secagens de roupas de cama
não pararam um só dia em nenhuma residência.

Without a magic potion other than the spirit of
their mission, these are the images that will remain
in history and especially in the heart of those who
needed them most. In the middle of quarantine,
with the entire Academy in telework, the Housing
and Food staff of UA’s Social Services did not drag
their feet to ensure that which is the most fundamental to those who had no alternative outside UA:
food and housing.
With 44 university residences, where dozens
of students and researchers stayed during the
pandemic because they could not return to their
homeland, the Housing Service employees "realized
that this service is fundamental," describes Carmen Monteiro, responsible for the residences of 1st
and 2nd cycle students.
With all the security measures implemented in
the service, the cleaning of common spaces (bathrooms, kitchens, corridors, stairs, etc.) and the
washing and drying of bed linen did not stop even
once in any residence.
 Marcelo Baptista
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No refeitório de Santiago, "o entusiasmo e a boa
disposição" nunca faltaram, lembra Manuela
Ferreira, nutricionista e responsável pela gestão
da cantina. Das dezenas de milhares de refeições
confecionadas em ‘tempos normais’, rapidamente
a equipa se organizou para fornecer com toda a
segurança sanitária algumas dezenas de refeições
em regime de take-away.
Entre o trabalho e dedicação de encarregados,
cozinheiras e auxiliares, o pão nosso de cada dia,
principalmente dos estudantes e investigadores
que permaneceram nas residências, foi assegurado
sem interrupções.
Para a História, ficam os sorrisos atrás das
máscaras, anónimos, pouco conhecidos, como
é quem trabalha atrás das linhas da frente, mas
absolutamente essenciais. Como elas!
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In Santiago's cafeteria, "the enthusiasm and good
mood" was never lacking, recalls Manuela Ferreira, nutritionist and responsible for the canteen’s
management. Of the tens of thousands of meals
cooked in 'normal times', the team quickly scrambled to provide a few dozen take-away meals, using
all health safety measures available.
The work of students and researchers who stayed
in the residences, was ensured without interruptions, thanks to the work and dedication of the
caretakers, cooks and assistants.
History will record the smiles behind the masks,
anonymous, little known, like those who work
behind the front lines, but absolutely essential. Just
like them!
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Transformações
do ensino e aprendizagem
na crise pandémica
"Estes tempos difíceis trazem um momento
de oportunidade: a experiência que agora
acumularmos poderá vir a ser usada de
forma a enriquecer o processo de ensino e
aprendizagem na UA" - Reitor Paulo Jorge
Ferreira (mensagem à comunidade durante o
estado de emergência).
"These difficult times bring a moment of
opportunity: the experience we now accumulate
can be used in order to enrich the teaching and
learning process at UA" - Rector Paulo Jorge
Ferreira (message to the community during the
state of emergency).
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Durante o confinamento devido à pandemia, a UA
esteve encerrada, mas não parou. Mobilizou-se
e reorganizou-se para manter a atividade letiva,
adotando processos de ensino a distância, e para
continuar os serviços e as atividades essenciais em
novos moldes. O Conselho Pedagógico criou um
quadro regulamentar para dar resposta à nova
abordagem letiva, a Reitoria definiu um Plano de
Ação, divulgaram-se meios de contacto para esclarecimento de dúvidas e pedidos de apoio, organizou-se uma comunidade virtual de partilha de
práticas, lançaram-se documentos de orientação e
um extenso programa de formação e foi criado um
grupo de apoio científico-pedagógico.
Muitos membros da comunidade da UA, com
experiência nesta área, já adotavam as metodologias que, nesse período, foram exigidas a todos.
José Carlos Mota, Irina Saur-Amaral e Diogo
Gomes são alguns dos membros da comunidade
académica que partilharam a sua experiência e
perspetivas de futuro.

During the confinement due to the pandemic, UA
was shut down, but it did not stop. It mobilized
and reorganized to maintain teaching activity,
adopting distance learning processes, and to
continue essential services and activities in new
ways. The Pedagogical Council created a regulatory framework to respond to the new teaching
approach, the Rectorate defined an Action Plan.
Contact means were disseminated to clarify doubts
and requests for support, a virtual community
for sharing practices was organized, guidance
documents and an extensive training program
were launched and a scientific-pedagogical support
group was created.
Many members of the UA community, with
experience in this area, were already adopting the
methodologies that were required of everyone at
that time. José Carlos Mota, Irina Saur-Amaral
and Diogo Gomes are some of the members of the
academic community who shared their experience
and perspectives for the future.

TEACHING

Changes in teaching
and learning in the
pandemic crisis
Enorme potencial

Huge potential

"Esta crise mostrou o enorme potencial do trabalho à
distância se for feito com proximidade", afirma num aparente
paradoxo, José Carlos Mota, professor do Departamento de
Ciências Sociais, Políticas e do Território da UA. O docente
optou por utilizar um modelo de aulas digitais assíncronas
(conversas gravadas de 50 minutos) combinado com sessões
de diálogo on-line de curta duração (20 minutos), em grupos
pequenos de três a cinco alunos, com um ou dois dias de
intervalo. Como espaço de encontro e esclarecimento de
dúvidas, cria grupos Facebook em todas as Unidades Curriculares que leciona. Também usa o Messenger para as reuniões
tutoriais. Para além disso, tem grupos no Whatsapp com os
alunos para esclarecimento rápido de dúvidas.
José Carlos Mota entende que o lapso temporal entre os dois
momentos, o síncrono e o assíncrono, permite depurar este
processo, dando tempo para os alunos refletirem sobre a aula
gravada que ouviram e assistirem às dúvidas dos colegas – nos
momentos síncronos tutoriais, algo que om aulas síncronas
apenas (presenciais ou à distância) dificilmente se conseguiria
alcançar. "Neste momento de enorme turbulência e instabilidade, é um enorme prazer ouvir jovens estudantes entusiasmados a falar sobre os conteúdos que estão a apreender, com
uma maturidade e consistência que, confesso, me emociona",
congratula-se.

"This crisis has shown the enormous potential of working
at a distance if it is done with proximity," says José Carlos
Mota, professor of UA’s Department of Social, Political and
Territorial Sciences, in an apparent paradox. The professor
has chosen to use a model of asynchronous digital classes
(recorded conversations of 50 minutes) combined with online
dialogue sessions with a shorter duration (20 minutes), in
small groups of three to five students, with one or two days
break. As a meeting place and clarification of doubts, he created Facebook groups in all the Curricular Units he teaches. He
also uses Messenger for tutorial meetings. Additionally, he has
Whatsapp groups with the students for quick questions.
José Carlos Mota understands that the time lapse between
the two moments, the synchronous and the asynchronous,
allows this process to be purified, giving students time
to reflect on the recorded lesson they heard and to see the
questions that their peers have in the synchronous tutorial
moments - something that in a synchronous lesson (in person
or at a distance) would be difficult to achieve. "At this time of
enormous turbulence and instability, it's a great pleasure to
hear enthusiastic young students talking about the content
they are learning, with a maturity and consistency that, I
confess, thrills me".
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Incentivo a soluções de tutoria personalizada

Encourages customized mentoring solutions

Irina Saur-Amaral, professora do Instituto Superior de
Contabilidade e Administração da UA (ISCA-UA) faz uso de
um trio de plataformas (Moodle, Google Teams e o Zoom),
mas é, sobretudo, adepta do "mix que se adeqúe à turma, às
suas especificidades e preferências de comunicação".
"Temos um mundo para descobrir neste campo", antevê a
docente do ISCA-UA, quanto às possibilidades que se abrem
com a generalização destas práticas na comunidade. "A atual
crise pode constituir uma oportunidade inesperada para ajudar
a implementar algo que já devia ter acontecido há muito
tempo", afirma. A docente refere, por exemplo, a possibilidade
de criação de turmas com lecionação de conteúdos em EaD
(um sistema misto permitiria testes presenciais), facilitando a frequência de alunos que estão longe ou que não têm
a capacidade financeira para pagar as despesas de viver em
Aveiro, menciona as vantagens para os trabalhadores-estudantes, dado que permitiria conciliar com a vida profissional
e laboral, lembrando ainda a possibilidade de abrir turmas
EaD para alunos estrangeiros, chegando a outros mercados.
Irina Saur-Amaral acrescenta, por fim, que o EaD incentiva a
implementação de soluções de tutoria personalizada, o que traz
muitas vantagens para o processo de ensino-aprendizagem.
No entanto, ressalva que não se deveria mudar o processo de
aprendizagem para ferramentas externas "sem uma análise
muito cuidada, pois há dados pessoais envolvidos e as questões
de segurança informática são críticas".
A docente reconhece o desafio do atual momento, dado que
o esforço que todos estão a fazer não tem "as características
clássicas de um programa de EaD", não foi planeado como
tal desde o início, tem intervenientes (docentes, diretores de
curso e estudantes) que, na sua maioria, não tinham experiência ou formação específica nesta área, "já para não falar das
condições mínimas tecnológicas que são necessárias no EaD".
Mesmo assim, está confiante: "Estou certa que se encontrará
o melhor caminho, sobretudo se encararmos o EaD como
uma oportunidade e como um investimento a médio/longo
prazo que nos pode abrir novos horizontes".

Irina Saur-Amaral, professor at the Aveiro Institute of
Accounting and Administration (ISCA-UA) makes use of a
trio of platforms (Moodle, Google Teams and Zoom), but is,
above all, adept at the "mix that suits the class, its specificities
and communication preferences".
"We have a world to discover in this field," says the ISCAUA faculty member, as to the possibilities that open up with
the generalization of these practices in the community. "The
current crisis may be an unexpected opportunity to help
implement something that should have happened long ago,"
she says. For example, she mentions the possibility of creating
classes with EaD content (a mixed system would allow face-toface testing), facilitating the attendance of students who are far
away or who are not financially able to pay living expenses in
Aveiro. She also mentions the advantages for working students,
since it would allow them to reconcile with professional and
working life; and she also mentions the possibility of opening
EaD classes for foreign students, reaching other markets. Irina
Saur-Amaral adds that EaD encourages the implementation of
personalized tutoring solutions, which brings many advantages to the teaching-learning process. However, she stresses that
one should not change the learning process to external tools
"without careful analysis, as there is personal data involved
and computer security issues are critical".
The teacher recognizes the challenge of the present moment,
since the effort that everyone is making does not have "the
classic characteristics of an EaD program", it was not
planned as such from the beginning, it has actors (teachers,
course directors and students) who, for the most part, had no
experience or specific training in this area, "not to mention
the minimum technological conditions that are necessary in
EaD". Even so, she is confident: "I am sure that we will find
the best way, especially if we see the EaD as an opportunity
and as an investment in the medium/long term that can open
new horizons for us".
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Sandra Soares

d

Pró-reitora para a Inovação curricular e a internacionalização da
formação dos 1º e 2º ciclos
Pro-rector for curricular innovation and the internationalization of 1st
and 2nd cycle training

Perder o medo de falhar

QUO VADIS?

Também Diogo Gomes, professor do Departamento de
Eletrónica, Telecomunicações e Informática (DETI), entende
que é toda "uma atitude nova que se desenvolve e permitirá, no futuro, aplicar ideias mais auspiciosas". O contexto
"obrigou-nos a experimentar, a correr riscos e, acima de tudo,
a perder o medo de falhar".
Da sua experiência pessoal, o docente do DETI retira que
há uma ferramenta para todos os casos, pois cada disciplina
tem dinâmicas próprias e as suas especificidades, pressupondo diferentes opções nas plataformas disponíveis. Está a par
das medidas e das ações adotadas na UA nesta área, nas quais
tem vindo a colaborar, disponibilizando-se para dinamizar
um fórum de dúvidas sobre como criar testes no Moodle.
Salienta ainda o papel da discussão e partilha que se está a
fazer em https://campus.altice.pt/s/euensinoemcasa.

Toda a comunidade UA realizou um esforço notável de transição

Losing the fear of failure
Diogo Gomes, professor at the Department of Electronics,
Telecommunications and Information Technology (DETI),
also understands that it is all "a new attitude that develops
and will allow, in the future, to apply more auspicious ideas".
The context "forced us to experiment, to take risks and, above
all, to lose the fear of failing".
From his personal experience, the DETI teacher concludes
that there is a tool for all cases, because each discipline has its
own dynamics and its own specificities, assuming different
options in the available platforms. He is aware of the measures and actions adopted at UA in this area, in which he has
been collaborating, making himself available to foster a forum
of doubts on how to create tests in Moodle. It also highlights
the role of discussion and sharing that is taking place at
https://campus.altice.pt/s/euensinoemcasa.

para um processo de ensino-aprendizagem remoto em contexto de
emergência, conciliando-o com a angústia da pandemia e de um
confinamento com desafios acrescidos de gestão pessoal e familiar.
Institucionalmente, procurámos criar as condições necessárias
para conter os danos da transição, apoiando estudantes e docentes,
a vários níveis. Agora, vamos concluir com sucesso o ano letivo e,
animados pela retoma gradual, refletir em conjunto sobre a oportunidade de incorporarmos na nossa missão de ensino as aprendizagens deste período. Para isso, estamos a acompanhar um conjunto
de estudos sobre as transformações ocorridas no processo de ensino
e aprendizagem e promoveremos, até ao final do ano letivo, novas
oportunidades de reflexão coletiva, nomeadamente no Fórum de
Ensino e Aprendizagem@UA, sem deixar de, como temos feito até
aqui, criar contextos de desenvolvimento pedagógico dos docentes.
The entire UA community has made a remarkable effort to transition
to a remote teaching-learning process in an emergency context,
reconciling it with the anguish of the pandemic and a confinement
with increased personal and family management challenges. Institutionally, we have sought to create the necessary conditions to contain
the damage of the transition by supporting students and faculty
at various levels. Now, we will successfully conclude the academic
year and, encourage the gradual recovery, reflect together on the
opportunity to incorporate what we learned during this period into
our teaching mission. To this end, we are following a set of studies on
the transformations that have occurred in the teaching and learning
process and we will promote, until the end of the academic year, new
opportunities for collective reflection, particularly in the Ensino e
Aprendizagem@UA Forum, while, as we have done so far, creating
contexts for the pedagogical development of teachers.
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GrETUA:
quase uma centena
de voluntários
apaixonados
GrETUA:
almost a hundred
passionate volunteers

© Joana Magalhães
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"Há quase uma centena de voluntários, pessoas apaixonadas ou pelo GrETUA
ou por aquilo que o GrETUA oferece. É uma felicidade muito grande".
"There are almost a hundred volunteers, people in love either with GrETUA
or with what GrETUA offers. It brings me great joy".
BRUNO DOS REIS
Diretor artístico Artistic director

C

edendo ao abuso da personificação,
embora quase tudo nisto sejam pessoas,
dir-se-ia que o Grupo Experimental de
Teatro da Universidade de Aveiro (GrETUA) vive
um momento de orgulho por tudo o que conquistou até agora. Mas sem deslumbramentos e consciente das limitações.
As razões do orgulho estão patentes, quem
frequenta o espaço deste núcleo da Associação
Académica da UA (AAUAv) e participa nas suas
atividades percebe. Bruno dos Reis, diretor artístico, enumera algumas: O GrETUA é contactado por
instituições de ensino superior para acolher os seus
jovens em estágio; jovens no secundário (ou universitários de países tão longínquos quanto o Brasil)
querem saber se, entrando para a UA, podem fazer
parte no Grupo; as agências que querem trazer as
suas bandas ao espaço; companhias que querem
coproduzir com o Grupo. A taxa de ocupação da
sala em 2019 foi de 84%, contabiliza, num espaço
que vai de 60 lugares a 300, e "numa cidade que
sempre teve pouquíssima dinâmica cultural". Julgo,
considera, que nunca teve tantos voluntários de
uma forma tão presente e que nunca se trabalhou
de uma forma tão distinta, em que há quase equipas
independentes para várias atividades, sendo que
alguns se multiplicam por todas".
"Quantas instituições se podem orgulhar de
ter a qualidade de imagem e vídeo que tem o
GrETUA, o critério e a frequência de comunicação, o rigor na bilhética e no levantamento desses
dados, um plano de programação que segue uma
estratégia clara e transparente, a qualidade das
suas criações originais e a frequência com que é
visitado?", pergunta Bruno dos Reis.
Este ano, não fosse a crise pandémica, seria
recebida a primeira residência artística com uma
companhia profissional. Neste caso a de João
Garcia Miguel que seria financiada pelo Teatro
Aveirense e suportada logisticamente pela UA,
tendo como resultado uma coprodução (com uma
estrutura profissional, sublinhe-se).

Giving in to the abuse of personification, although
almost all of it involves people, one would say that
the Experimental Theatre Group of the University
of Aveiro (GrETUA) is living a moment of pride for
everything it has achieved so far. All of it without
being dazzled and fully aware of their limitations.
The reasons for feeling proud are evident
and those who frequent the space of this AAUAv
group and participate in its activities know it
well. Bruno dos Reis, artistic director, names a
few: "GrETUA is sought by institutions of higher
education to welcome its young people in training;
young people in high school (or university students
from countries as far away as Brazil) who want
to know if, by entering UA, they can be part of the
Group; the agencies that want to bring their bands
here; companies that want to co-produce with the
Group... The room occupancy rate in 2019 was
84%, in a space ranging from 60 to 300 seats, and
‘in a city that has always had very little cultural
dynamic’. I think there have never been so many
active volunteers, and never have they worked in
such a different way, where there are almost independent teams for various activities, some of which
are shared by all".
"How many institutions can be proud of the
image and video quality that GrETUA has, the
criteria and frequency of communication, the rigor
in ticketing and in collecting this data, a scheduling plan that follows a clear and transparent
strategy, the quality of their original creations and
the frequency with which they are visited?" asks
Bruno dos Reis.
This year, were it not for the pandemic crisis, the
first artistic residency with a professional company would have been received. In this case that of
João Garcia Miguel which would be financed by
Teatro Aveirense and logistically supported by UA,
resulting in a co-production (with a professional
structure, mind you).
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causados pela constante entrada e saída de membros. Ou
seja, a adoção de estratégias no sentido de, enumera, garantir
alguma estabilidade, de abrir o espaço à diversificação e a
atividades para além do teatro, de uma maior abertura à
cidade e, afinal, de combater um certo estigma de que o teatro
académico é para consumo interno dos estudantes: "Se os
trabalhos tiverem qualidade, têm pernas para andar, sejam
eles produzidos dentro ou fora do contexto académico!".

"Só pode crescer até onde a Universidade
quiser"
Nos últimos anos, o GrETUA reinventou-se, por assim dizer,
e adotou uma dinâmica que foi interrompida pelo confinamento imposto neste tempo de Covid-19. Adotou uma programação semanal, abriu-se a outros tipos de espetáculos, como
concertos, por exemplo. No entanto, o diretor artístico, afirma: "Não é fácil identificar o momento e como foi a viragem,
foram muitos os fatores determinantes e inúmeras as decisões
que contribuíram para isso". Garante que a mudança passou,
em primeiro lugar, pela qualidade e pelas características do
que se produzia, da linguagem do se criava, para que pudesse

Na vanguarda da programação cultural em
Aveiro
Tiago Castro, atualmente investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e, de 2001 a 2013,
membro ou dirigente deste núcleo da AAUAv, afirma que,
nestes últimos anos, se concretizaram ideias que vários
dirigentes iam expressando, aqui ou ali, ao longo dos anos. O
alargamento da atividade cultural, por exemplo, a concertos e
sessões de cinema, naquele espaço, ou a maior amplitude da
formação – agora com ações em áreas específicas – são alguns
exemplos referidos. Foi feito um esforço de adaptação, "muito
positivo", que permitiu aproximar mais pessoas com interesses diversos e captar novos públicos e que "elevou o GrETUA
a outro patamar" e o colocou na "vanguarda da programação
cultural em Aveiro", avalia, deixando a pergunta "Poderá
manter-se?".
Ao referir o termo "esforço de adaptação", Tiago Castro
refere-se a medidas para ultrapassar dificuldades conjunturais, tais como "o impacto brutal" que a Declaração de Bolonha teve nas atividades académicas não letivas e à volatilidade
do ativismo, dada a mudança frequente de atores no meio
académico.
No mesmo sentido vão as considerações de um dos
fundadores do núcleo, ator profissional e encenador, atualmente coordenador do Núcleo de Atividades Culturais da
Fundação INATEL. Rui Sérgio participou em sessões de
debate comemorativas de aniversários marcantes do núcleo
e viu, com agrado, peças recentes produzidas pelo GrETUA.
Entende como naturais as adaptações às dificuldades trazidas
por Bolonha ao associativismo académico e aos problemas
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At the forefront of cultural programming
in Aveiro
Tiago Castro, currently a researcher at the Centre for Social
Studies of the University of Coimbra and, from 2001 to 2013,
member and director of this nucleus of AAUAv, states that, in
recent years, ideas have come to fruition that various leaders
have been expressing, here or there, over the years. The extension of cultural activity, for example, to concerts and cinema
screenings, in that space, or the wider scope of training - now
with actions in specific areas - were some examples that were
mentioned. An "very positive" adaptation effort was made,
which brought people with different interests closer together
and captured new audiences, and which "raised GrETUA
to another level" and placed it at the "forefront of cultural
programming in Aveiro," he says, leaving the question of
"Can it be maintained?"
In referring to the term "adaptation effort", Tiago Castro
refers to measures to overcome circumstantial difficulties,
such as "the brutal impact" that the Bologna Declaration
had on non-teaching academic activities and the volatility of
activism, given the frequent change of actors in the academic
environment.
One of the founders of the nucleus, professional actor and
director, currently coordinator of the Cultural Activities
Nucleus of INATEL Foundation shares these thoughts. Rui
Sérgio participated in debate sessions commemorating the
anniversaries of the nucleus and was pleased to see recent
plays produced by GrETUA. He views the adaptations to the
difficulties brought by Bologna to academic associativism
and to the problems caused by the constant entry and exit
of members, to be natural. In other words, the adoption of
strategies to, enumerate, ensure some stability, to open the
space to diversification and activities beyond theater, a greater openness to the city and ultimately, to combat a certain
stigma that academic theater is for internal consumption of
students: "If the works have quality, they have legs to walk
on their own, whether they are produced inside or outside the
academic context!"

"It can only grow as far as the university wants it to"
In recent years, GrETUA has reinvented itself, so to speak,
and adopted a dynamic that was interrupted by the confinement imposed at this time of Covid-19. It adopted a weekly
program, opened itself to other kinds of shows, such as
concerts, for example. However, the artistic director states
that "It is not easy to identify when and how it turned, there
were many determining factors and numerous decisions that
contributed to this". It ensures that the change was primarily about the quality and characteristics of what GrETUA
produced, the language of what was created, so that it could
attract more young people to their training. It then went
through the redefinition of training models and, later, by
the end of 2017, the abandonment of the "preconceived and
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atrair mais jovens à formação. Depois, passou pela redefinição dos modelos de formação e, posteriormente, já em fins
de 2017, o abandono da ideia "pré-concebida e ultrapassada
de que um espaço dedicado ao teatro só pode e deve fazer
teatro", ultrapassando os constrangimentos de um subsídio
ordinário anual que rondava os 300€, em 2015. Percebeu-se
ainda que era necessário dar a volta a um panorama de três
faces: um problema do teatro académico, em geral, da cidade
e da Universidade.
Quanto à questão do teatro académico, refere, entre outros
aspetos, o êxodo para estruturas profissionais, durante os
anos 90, de pessoas que desenvolviam atividade no meio
académico, a dificuldade de adaptação do teatro ao novo
mundo digital e tecnológico que é, atualmente, o dos mais
jovens. "E se há desinteresse em ver teatro, haverá em fazê-lo", lamenta. Bruno dos Reis considera ainda que a Declaração de Bolonha reforçou a ideia, entre os estudantes, de
que o estudo e ao trabalho letivo deixam pouco tempo para
atividades paralelas na vida académica.
Na vertente que se refere à cidade, lamenta os vários anos e
as responsabilidades partilhadas de "absoluta incompetência
no que diz respeito a políticas culturais", até 2015, mas esta
não deve ser apenas atribuída a órgãos autárquicos passados:
atingiu também os privados e outros sectores. "Aí estava,
evidentemente, também o GrETUA", reconhece. "E o maior
problema de um público (justamente) desinteressado é que
se torna um público que não gera criadores; e pior: que não
retém jovens", exclama.
Quanto à Universidade, considera que a pendularidade
dos estudantes que residem apenas o tempo estritamente
necessário na cidade é um obstáculo. E que a configuração
do campus de Santiago, sendo vantajosa em quase todos os
aspetos, não promove o encontro entre os seus estudantes e
estruturas ligadas à cultura na cidade ("que também, verdade
seja dita, nem abundavam, nem adotavam metodologias que
atraíssem os mais jovens", acusa).
Identificados os problemas e afirmada a estratégia, "sempre
que o GrETUA beneficiou de alguma atenção (quer da AAUAv,
quer da UA), mostrou que tinha capacidade para dar o passo
seguinte", avalia o diretor artístico, começando a identificar
os limites logo a seguir: "Só pode, evidentemente, crescer até
onde a sua Universidade quiser e enquanto se perceber que é,
cada vez mais, não só uma fonte de enriquecimento para os
estudantes, mas também um fator de atratividade". "Se assim
for, eu julgo que o GrETUA continuará a ter futuro".
Mais concretamente, Bruno dos Reis refere ainda que uma
das principais limitações está na ausência da sua personalidade jurídica e fiscal, dado que para todos os efeitos é um núcleo
de uma Associação Académica, o que condicionará sempre a
candidatura a apoios disponíveis para entidades culturais.
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"Conquistar lugar digital"
Daqui para a frente? Num contexto de incertezas em que
apenas se sabe que a pandemia não tem prazo para desaparecer e que são previsíveis efeitos na economia e na sociedade
em geral, aos planos anteriormente definidos, o diretor artístico acrescenta outros: "Temos de conquistar o nosso lugar
digital: fazer migrar parte do nosso sistema de formação, de
criação e fruição de conteúdos; ideias temos muitas e é importante que as tenhamos, mas não temos forma de as financiar".
Para além destes novas necessidades criadas pelo contexto
da pandemia, Bruno dos Reis considera que serão necessárias
ainda obras a fundo no espaço "que não sejam biscates garantidos pelos colaboradores, durante o Verão"; assim como uma
estratégia de financiamento clara, transparente, e "à altura do
trabalho que o GrETUA realiza (que permita a realização de
trabalho não monetizável, bem como o justo financiamento de
alguma programação que é feita em condições precárias)"; e a
profissionalização de um coordenador técnico "que signifique
segurança, formação e algum descanso".

CULTURE

outdated idea that a space dedicated to theatre
can and should only make theatre," overcoming
the constraints of an ordinary annual subsidy
that was around 300 euros in 2015. He also states
that it was perceived as necessary to turn around
a three-sided panorama: a problem of academic
theatre, in general, of the city and the University.
On the subject of academic theatre, he mentions,
among other things, the exodus to professional
structures during the 1990s of people who were
active in academia, the difficulty of adapting
theatre to the new digital and technological world
that is currently that of the younger generation.
"And if there is a lack of interest in going to the
theater, the same will happen to performing it,"
he laments. Bruno dos Reis also considers that the
Bologna Declaration reinforced the idea, among
students, that study and teaching leave little time
for parallel activities in academic life.
City-wise, he regrets the several years and the
shared responsibilities of "absolute incompetence
with regard to cultural policies" until 2015, but
this should not only be attributed to local authorities, as it also affected private and other sectors.
"GrETUA was also there with them," he acknowledges. "And the biggest problem for a (justly) disinterested public was that it becomes a public that

didn’t generate creators; and worse: that doesn't
retain young people," he exclaims.
As for the University, he considers that the pendularity of students is an obstacle, for they only reside
in the city as long as they need to. And that the
configuration of the Santiago campus, being advantageous in almost all aspects, does not promote the
encounter between its students and structures linked
to culture in the city. ("truth be told, they neither
had nor adopted methodologies that attracted the
young ones", he says).
"Whenever GrETUA benefited from some
attention (either from AUAAv or UA), it showed
that it had the capacity to take the next step," says
the artistic director, starting to identify the limits
of the Group soon after: "It can, of course, only
grow as far as its University wants it to and while
it is increasingly perceived as not only a source
of enrichment for students, but also a factor of
attractiveness". and "If so, I think that GrETUA
will continue to have a future".
Bruno dos Reis also mentions that one of the
main limitations is the absence of legal and fiscal
personality, given that it continues to be a core
of the Academic Association of UA, which always
restricts the application for support available to
cultural entities.

"Conquering a digital place"
From here on out? In a context of uncertainties
in which we only know that the pandemic has no
deadline and that we predict aftereffects on the
economy and society in general, to the plans that
were previously defined, the artistic director adds
that: "We have to conquer our digital place: to
migrate part of our system of training, creation
and enjoyment of content; we have many ideas
and it is important that we have them, but we have
no way to finance them".
In addition to these new needs created by the
context of the pandemic, Bruno dos Reis considers that there will still be a need for in-depth
work in the space "which is not guaranteed by the
employees during the summer"; as well as a clear,
transparent funding strategy, "commensurate with
the work that GrETUA carries out (which allows
non-monetizable work to be carried out, as well
as the fair financing of some programs that are
done under precarious conditions)", as well as the
professionalization of a technical coordinator "who
brings safety, training and some peace of mind".
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Aveiro STEAM City

Investimento e talento para a
transformação digital em Aveiro
Assim como o vapor foi a base da Revolução
Industrial, na transição do século XVIII para
o XIX, um outro "vapor" ("steam"), o da
tecnologia digital, tem vindo a impulsionar
as mudanças na sociedade atual. O nome
do projeto STEAM City, que tem por meta
tornar Aveiro uma cidade de experimentação
tecnológica e da tecnologia 5G, melhorando
a qualidade de vida dos aveirenses, resulta
de um acrónimo de Science, Technology
Engineering, Arts and Mathematics (STEAM).
Just as steam was the basis of the Industrial
Revolution in the transition from the 18th to the 19th
century, another "steam", that of digital technology,
has been driving the changes in today's society.
The name of the project STEAM City, which
aims to make Aveiro a city of technological
experimentation and 5G technology, improving the
quality of life in Aveiro, results from an acronym
for Science, Technology Engineering, Arts and
Mathematics (STEAM).
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Com o projeto "Aveiro STEAM City" procura-se
trazer para a cidade uma nova revolução tecnológica, com a adoção de infraestruturas e tecnologias
5G e IoT – Internet of Things (Internet das Coisas),
que pretende contribuir para equipar a região com
uma nova geração de talento, e permitirá aumentar
a competitividade das empresas locais, melhorando
a qualidade de vida dos seus cidadãos. O projeto
resulta da aprovação de uma candidatura liderada
pela Câmara Municipal de Aveiro ao programa
comunitário Urban Innovative Actions (UIA),
tendo Aveiro sido uma das primeiras 22 cidades
escolhidas, entre um total de 184 candidaturas. O
consórcio do projeto envolve a UA, a AlticeLabs,
o Instituto de Telecomunicações – IT, a Inova-Ria – Associação de Empresas para uma Rede de
Inovação em Aveiro e a Associação para um Centro
de Estudos em Desenvolvimento Sustentável –
CEDES. Trata-se de um investimento global de 6,1
milhões de euros (M€), correspondendo 4,9 M€ a
financiamento por Fundos Comunitários.
A oportunidade que este projeto constitui para o
futuro de Aveiro é reputada de grande importância
pelo presidente da autarquia, José Ribau Esteves,
em declarações reproduzidas na página do projeto
na Internet: "Queremos poder competir com os
principais centros económicos nacionais na capaci-

With the "Aveiro STEAM City" project, the aim
is to bring to the city a new technological revolution, with the adoption of 5G and IoT - Internet
of Things infrastructures and technologies, which
intends to contribute to equip the region with a
new generation of talent, and will allow to increase
the competitiveness of local companies, improving the quality of life of its citizens. The project
results from the approval of an application led by
Aveiro City Hall to the Urban Innovative Actions
(UIA) community program, with Aveiro being
one of the first 22 cities chosen from a total of 184
applications. The project consortium involves UA,
AlticeLabs, the Telecommunications Institute IT, Inova-Ria - Association of Companies for an
Innovation Network in Aveiro and the Association
for a Centre of Studies in Sustainable Development
- CEDES. This is a global investment of 6.1 million
euros (M€), corresponding to 4.9 M€ of financing
by Community Funds.
The opportunity that this project represents for
the future of Aveiro is considered of great importance by the president of the municipality, José
Ribau Esteves, in statements quoted on the project's
website: "We want to be able to compete with the
main national economic centres in the ability to
attract and retain the talent needed for the growth

COOPERATION

Aveiro STEAM City

Investment and talent
for digital transformation
in Aveiro

dade de atrair e reter os talentos necessários para o
crescimento da nossa economia e para a produção
de maior valor acrescentado, tornando Aveiro uma
cidade mais competitiva a nível global".

of our economy and for the production of greater
added value, making Aveiro a more competitive
city on a global scale".

Infraestruturas/equipamentos
e recursos humanos

Infrastructure/equipment and human
resources

Após a aprovação da candidatura em novembro de 2018, o projeto foi lançado em março de
2019, prevendo duas vertentes. Uma delas é a das
infraestruturas e equipamentos para tecnologia 5G,
sob responsabilidade do Município, do IT, da Altice e
da UA (neste caso, ao nível da instalação de uma rede
de equipamentos para monitorização de parâmetros
ambientais e meteorológicos). A outra, a cargo da UA,
através da Fábrica Centro Ciência Viva, relaciona-se
com uso desses equipamentos, com o capital humano,
qualificação e captação de meios humanos, onde se
inclui a iniciativa TechLabs que envolve as escolas
de Aveiro, e ainda a criação de um Observatório do
Emprego liderado pelo Departamento de Economia,
Gestão, Engenharia Industrial e Turismo.
"A parceria com a UA será fundamental para
a região poder atrair e fixar novos talentos e
proporcionar aos que já cá residem uma formação profissional mais adequada", afiança o Reitor
Paulo Jorge Ferreira.
O Observatório do Emprego
(observatoriodoemprego.web.ua.pt) tem como
missão contribuir com uma visão prospetiva
das necessidades de qualificação de Aveiro,
disponibilizando de forma sistemática aos
cidadãos, às entidades de ensino e formação,
bem como às empresas e restante comunidade,
informação sobre as necessidades de
competências exigidas no mercado de trabalho
para a transformação digital, aumentando as
oportunidades de emprego e a competitividade
da região. Na prossecução dessa missão, o
Observatório tem também o papel de desenvolver
programas de qualificação que respondam aos
desafios do tecido empresarial da região.

After the application was approved in November
2018, the project was launched in March 2019,
with two branches. One of them is the infrastructure and equipment for 5G technology, under the
responsibility of the Municipality, IT, Altice and
UA (in this case, the installation of a network of
equipment for monitoring environmental and
meteorological parameters). The other one, under
the responsibility of UA, through the Fábrica
Centro Ciência Viva, is related with the use of this
equipment, with human capital, qualification and
attraction of human resources, which includes the
TechLabs initiative involving the Aveiro schools,
and also the creation of an Employment Observatory led by the Department of Economics, Management, Industrial Engineering and Tourism.
"The partnership with UA will be fundamental
for the region to be able to attract and retain new
talent and provide those who already reside here
with a more appropriate professional training,"
says Rector Paulo Jorge Ferreira.
The mission of the Employment Observatory
(observatoriodoemprego.web.ua.pt) is to contribute
with a prospective vision of the qualification needs
of Aveiro, providing citizens, education and training entities, as well as companies and the rest of the
community, with systematic information on the
skills required in the job market for digital transformation, increasing employment opportunities
and competitiveness in the region. In pursuing
this mission, the Observatory also has the role of
developing qualification programs that respond to
the challenges of the region’s business world.
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A parceria com a UA será fundamental
para a região poder atrair e fixar novos
talentos e proporcionar aos que já cá
residem uma formação profissional
mais adequada.
The partnership with UA will be crucial if
the region is to attract and retain new talent
and provide better training for those already
living here.
Paulo Jorge Ferreira, Reitor Rector

STEAM City em números

34
Empresas no sector das tecnologias da
informação e comunicação (TIC) na região
de Aveiro que empregam mais de 1300
trabalhadores.

3000 (cerca de)
Estudantes das escolas de Aveiro que beneficiam
da ação Tech Labs e da metodologia se ensino
STEAM.
EUR 4 892 732,00
Total do financiamento por fundos comunitários.
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Qualidade do ar

Air quality

A rede de monitorização de parâmetros de qualidade do ar, meteorológicos e de ruído, prevista
na vertente infraestruturas e equipamentos
para tecnologia 5G do STEAM City, assenta em
nove estações de monitorização, instaladas em
diferentes locais da cidade. "Esta rede de sensores ambientais permitirá caracterizar, com uma
cobertura espaço-temporal muito boa, a qualidade
do ar no município", afirma Ana Isabel Miranda, professora do Departamento de Ambiente e
Ordenamento.
As estações de monitorização, de dimensão
inferior a uma caixa de sapatos, medirão poluentes
referidos na Diretiva-Quadro da Qualidade do Ar
para proteção da saúde humana, designadamente
partículas em suspensão (PM10 e PM2,5), óxidos
de azoto (NOx), ozono (O3) troposférico (na camada
da atmosfera mais próxima da superfície terrestre) e monóxido de carbono (CO). Serão também
monitorizados os níveis de dióxido de carbono
(CO2), de ruído e de algumas variáveis meteorológicas. Os valores medidos serão enviados, em tempo
real, para uma plataforma que será gerida pela
autarquia aveirense. As medições serão complementadas, explica ainda Ana Isabel Miranda, com
resultados da aplicação de modelos numéricos de
qualidade do ar, que têm vindo a ser desenvolvidos
e estudados, ao longo dos anos, na UA.

The monitoring network of air quality, meteorological and noise parameters, provided by the
infrastructure and equipment for 5G technology
of STEAM City, is based around nine monitoring
stations, installed in different locations in the city.
"This network of environmental sensors will allow
us to characterize, with a great space-time coverage, the air quality in the city," says Ana Isabel
Miranda, professor of the Department of Environment and Planning.
Monitoring stations, smaller than a shoebox,
shall measure pollutants referred to in the Air
Quality Framework Directive for the protection of
human health, such as particulate matter (PM10
and PM2.5), nitrogen oxides (NOx), tropospheric
ozone (O3) (in the air layer closest to the earth's
surface) and carbon monoxide (CO). Levels of
carbon dioxide (CO2), noise and some meteorological variables will also be monitored. The measured
values will be sent, in real time, to a platform that
will be managed by the Aveiro governing body. The
measurements will be complemented with results
from the application of numerical air quality models, which have been developed and studied over the
years at UA, says Ana Isabel Miranda.
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STEAM City in numbers

34
Companies in the information and
communication technologies (ICT) sector in the
region of Aveiro employing over 1300 workers.
(around) 3000
Students from Aveiro schools who benefit from
Tech Labs action and STEAM methodology.
EUR 4,892,732.00
Total funding from Community funds.

TechLabs: iniciativa pioneira
no ensino STEAM

TechLabs: pioneering STEAM
teaching initiative

Os TechLabs nas escolas são uma das medidas na
área da Educação do projeto Aveiro STEAM City.
A UA, através da Fábrica Centro Ciência Viva de
Aveiro, é um dos parceiros deste projeto e tem a
responsabilidade da tarefa dedicada à aprendizagem das STEAM, da sigla inglesa que significa
ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática.
Pretende-se "trabalhar vários temas de forma
articulada, multidisciplinar e interdisciplinar,
fora das convencionais gavetas por disciplina, e
utilizando metodologias de aprendizagem baseada
em projetos", explica Pedro Pombo, diretor da
Fábrica Centro Ciência Viva, tendo como lastro
experiências anteriores. A medida TechLabs nas
Escolas foi subdividida em três componentes:
desenvolvimento e produção de TechLabs e respetivos conteúdos; capacitação de professores; e
acompanhamento, dinamização e capacitação em
contexto de sala de aula.
Durante dezembro de 2019 e janeiro de 2020
foram instalados 31 TechLabs nas 31 escolas do
1º CEB do município de Aveiro. Esta operação
envolve todas a escolas do 1º CEB do município
de Aveiro, num total de 200 professores e mais de
3000 alunos. Os 31 TechLabs integram 31 impressoras 3D, 62 computadores, 62 estações Maker, 31
ferramentas e 248 kits Maker.

The TechLabs in Schools are one of the measures
used in the Education field of the Aveiro STEAM
City project. UA, through Fábrica Centro Ciência
Viva de Aveiro, is one of the partners of this project
and has the responsibility of the task dedicated to
the learning of STEAM, which means science, technology, engineering, arts and mathematics.
It is intended to "work on various themes in
an articulated, multidisciplinary and interdisciplinary way, outside the conventional drawers
per discipline, and using project-based learning
methodologies," explains Pedro Pombo, director
of Fábrica Centro Ciência Viva, with experience
in the area. The TechLabs measure in Schools was
subdivided into three components: development
and production of TechLabs and their contents;
teacher training; and follow-up, dynamization
and training in a classroom context.
During December 2019 and January 2020, 31
TechLabs were installed in the 31 schools of the 1st
CEB in Aveiro. This operation involves all primary
schools in the municipality of Aveiro, with a total
of 200 teachers and over 3000 students. The 31
TechLabs integrate 31 3D printers, 62 computers,
62 Maker stations, 31 tools and 248 Maker kits.
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aconteceu
na ua…

Radar das emoções desenvolvido
por equipa multidisciplinar
Emotion radar developed by a multidisciplinary team

Cientistas de Aveiro participam
na conservação de tartarugas marinhas
de Angola
Scientists from Aveiro take part in
the conservation of Angolan sea turtles

This happened at UA...

Método com cascas de banana limpa
águas com metais pesados
Banana peel method cleans water with
heavy metals

UA entre as Universidades mais
sustentáveis do mundo

UA among the world's most sustainable
universities

A UA alcançou uma classificação de 82,2 por
cento na edição de 2020 do Times Higher Education (THE) Impact Rankings 2020. A classificação divulgada em abril coloca a UA entre as 200
melhores universidades do mundo no ranking que
avalia o desempenho das instituições de ensino
superior em relação aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas.
O resultado alcançado pela UA revela uma
melhoria substancial em relação à classificação
obtida no ranking de 2019, onde a Academia de
Aveiro obteve uma classificação entre 64,6 – 75,6
por cento, e está alinhada com os esforços ao nível
dos ODS que a Instituição tem vindo a consolidar
e executar. O resultado deste ano da UA assume
ainda maior relevo tendo em conta que o número
de universidades avaliadas por este ranking,
relativamente ao ano passado, quase duplicou,
passando agora para um universo de cerca de 800
instituições.

UA achieved a rating of 82.2 per cent in the 2020
edition of the Times Higher Education (THE)
Impact Rankings 2020. The ranking places UA
among the 200 best universities in the world in
the ranking that evaluates the performance of
higher education institutions in relation to the
17 Sustainable Development Goals (SDGs) of the
United Nations.
The result achieved by UA reveals a substantial improvement in relation to the classification
obtained in the 2019 ranking, where the Academy
of Aveiro obtained a classification between 64.6 75.6 per cent, and is in line with the efforts at the
SDGs level that the Institution has been consolidating and executing. This year's UA result is even
more relevant considering that the number of universities evaluated by this ranking, in comparison
to last year, has almost doubled, now reaching a
realm of around 800 institutions.
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Estudantes fazem lanternas para
crianças marroquinas
A pensar nas crianças marroquinas sem acesso a
luz para estudarem à noite, um grupo de estudantes da UA criou a Lampe. Assim se chama a
lanterna portátil e impressa em 3D que as crianças
das aldeias mais remotas vão poder carregar na
escola e levar para casa, não só para se manterem
iluminados durante o caminho a pé, como também
para poderem estudar à noite. Em fevereiro, as
lanternas foram entregues em Marrocos pelos
próprios estudantes da Academia de Aveiro.

Students make lanterns for Moroccan
children
Thinking of Moroccan children without access to
light so they can study at night, a group of students
from UA created the Lampe. This is the name of the
portable, 3D printed lantern that children from the
most remote villages will be able to charge at school
and take home, not only to keep the path lit while
walking, but also to be able to study at night. In
February, the lanterns were delivered to Morocco by
the students of the Academy of Aveiro themselves.

Desafios para a Década em debate

UA na segunda posição nacional
no indicador Nature
Segunda posição nacional no que toca à produção
científica. Esta foi a posição alcançada pela UA no
indicador Nature que avalia instituições científicas
de todo o mundo. Em relação à avaliação de 2019,
a UA registou uma subida de três posições.
Na avaliação divulgada em maio, a UA surge na
segunda posição nacional na avaliação global e em
três tópicos temáticos – Química, Terra e Ambiente
e Ciências Físicas. Os artigos com autoria de investigadores afiliados à UA foram registados em seis
periódicos da base de dados do indicador Nature.

UA moves up to the second national
position in the "Nature" indicator
Second national position in scientific production.
This was the position achieved by UA in the Nature
indicator that evaluates scientific institutions
around the world. In relation to the 2019 assessment, UA recorded a rise by three spots.
In the assessment released in May, UA appears
in the second national position in the global assessment and in three thematic topics - Chemistry,
Earth and Environment, and Physical Sciences.
Articles written by researchers affiliated with UA
have been recorded in six journals of the Nature
indicator database.

Pensar num novo paradigma de competitividade
para Portugal face aos desafios da globalização, da
internacionalização da economia e das alterações
climáticas é o grande objetivo do ciclo de Conferências UA 2030 - Desafios para a Década.
Organizadas pela UA para dar resposta aos
grandes desafios da Agenda 2030 da ONU, a
primeira das conferências, sob o tema da Economia Circular, trouxe em dezembro à Academia
o Ministro do Ambiente e Ação Climática, João
Matos Fernandes. Em fevereiro, sob o tema
"Serviços 4.0: Indústria quo vadis?", o consultor de
empresas João Picoito foi o segundo convidado.

Challenges for the Decade under
discussion
Thinking about a new paradigm of competitiveness for Portugal in the face of the challenges of
globalization, the internationalization of the
economy and climate change is the main objective
of the UA 2030 Conference cycle - Challenges for
the Decade.
Organized by UA to respond to the major
challenges of the UN 2030 Agenda, the first of the
conferences, under the theme of Circular Economy, brought the Minister of Environment, João
Matos Fernandes, to the Academy in December. In
February, under the theme "Services 4.0: Industry
quo vadis?", business consultant João Picoito was
the second guest.
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