


Um projeto Com a colaboração
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Mulheres na Ciência é um dos projetos mais belos e pertinentes que a Ciência 
Viva tem vindo a desenvolver. 

Começa por ser, sobretudo, um projeto de reconhecimento e de incentivo à 
prática de sucesso que as mulheres levam a cabo na produção científica e tec-
nológica. É olhar para o vasto conjunto vivo e produtivo de mulheres cientistas 
que contribuem para o desenvolvimento do conhecimento no mundo. Sendo 
portuguesas, fazem parte de grandes equipas internacionais, investigam, 
publicam, intervêm na sociedade a diferentes níveis e em diferentes áreas. 
Algumas são jovens em inícios de carreira promissores, e outras são represen-
tativas de uma geração que percorreu já um longo caminho de investigação 
científica que abriu o caminho às mulheres na profissão de cientista.

É muito interessante o processo de realização dos livros desta coleção, perce-
ber como a lente dos fotógrafos nos devolve o olhar das nossas Mulheres na 
Ciência: os cenários que escolhem, a forma como constroem o modo como 
querem ser olhadas e o testemunho escrito que deixam para melhor perceber-
mos o que fazem e porque escolheram ser o que são.

Pensemos na generosidade deste ato: dar o testemunho do rosto e da palavra 
para se perceber num breve momento a decisão e o trajeto, que queremos que 
sejam inspiradores de opções e escolhas dos mais novos, principalmente 
raparigas que possam vir também a ser Mulheres na Ciência. Portugal tem 
feito um longo e seguro caminho neste sentido. Os índices internacionais 
dizem-nos que mais de 50% dos investigadores no nosso país são mulheres e 
segundo dados do relatório “She Figures 2021”, da Comissão Europeia, Portugal 
é um dos países da União Europeia com maior percentagem de mulheres auto-
ras de artigos científicos e um dos países do mundo com maior percentagem 
de mulheres detentoras de patentes.

Parabéns à Mulheres na Ciência portuguesas que, sendo cada vez em maior 
número, estão a contribuir para fortalecer uma carreira que traga sempre mais 
resultados e justiça nas oportunidades. Que alcancem lugares de topo nas ins-
tituições e lá permaneçam!

Depois dos lançamentos das Mulheres na Ciência em 2016, 2019 e 2021, este 
novo volume reúne 101 retratos de investigadoras de diferentes gerações e 
áreas do conhecimento, captados pelas objetivas dos fotógrafos Alípio Padilha, 
Ana Brígida, Diana Tinoco e Rodrigo Cabrita.
 
Da biologia à matemática, da química às ciências sociais, da física à arqueolo-
gia, das neurociências à geografia, da engenharia à história, das ciências do es-
paço à filosofia, este projeto editorial põe o foco nas investigadoras e nas suas 
histórias de sucesso em diferentes latitudes, que muito têm contribuído para 
o enraizamento da ciência na sociedade portuguesa e que, certamente, irá 
continuar a inspirar jovens a seguir a fazer as suas melhores escolhas.
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It started out largely as an initiative to recognize and encourage the successful 
practices that women in science and technology carry out. It focuses on the 
sizable, active, and industrious population of female scientists who advance 
knowledge throughout the world. These Portuguese women work in huge inter-
national teams, do research, write articles, and make contributions to society 
at various levels and in various sectors. Others belong to a generation that has 
already walked a long path of scientific achievements that paved the way for 
women in the scientific profession. Others are still young and have just begun 
promising careers.

Having the opportunity to follow the process of making the books in this collec-
tion is an extremely interesting journey: finding out how the photographers' 
lenses give us back the look of our women in science, the backgrounds they 
choose, how they construct the way they want to be seen, and reading the 
many written testimonials they leave so that we can better understand what 
they do and why they chose to be who they are.

Let's consider the generosity of this act—offering a testimonial in terms of 
words and face—to quickly grasp the decision and, as we hope, to inspire young 
people, particularly girls, who may go on to become other women in science. 
Portugal has traveled in this route for a long time and with vigor. International 
data show that more than 50% of researchers in the country are female, and 
Portugal is one of the EU countries with the highest proportion of female au-
thors of scholarly articles, as well as one of the nations in the world with the 
highest proportion of female patent holders, according to the European 
Commission's "She Figures 2021" report.

Congratulations to the growing number of Portuguese women in science who 
are supporting a field that is producing consistently higher outcomes and pro-
viding equal possibilities. May they succeed in institutions and hold top posi-
tions for a long time!
 
This new volume, which follows the publication of Women in Science in 2016, 
2019, and 2021, collects 101 portraits of female researchers from different gen-
erations and disciplines that were taken by photographers Alípio Padilha, Ana 
Brígida, Diana Tinoco, and Rodrigo Cabrita.

This editorial project focuses on female researchers and their success stories 
in different latitudes, from a variety of fields, including biology, mathematics, 
chemistry, social sciences, physics, archaeology, neurosciences, engineering, 
history, and space sciences. They have significantly rooted science in 
Portuguese society and will undoubtedly continue to inspire other young 
women to follow in their steps. 
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A coleção de livros Mulheres na Ciência, iniciada em 2016 pela Ciência Viva, é 
um projeto que pretende dar rosto ao rosto de muitas mulheres que têm 
dedicado a sua vida à ciência em Portugal e no mundo. Espero que continue 
por muitos anos a homenagear cada vez mais mulheres cientistas.

Muito embora se tenham alcançado progressos na igualdade de género na 
investigação, ainda é preciso trabalhar mais, pois persistem desigualdades. 
Ciente deste problema, a própria Comissão Europeia desenvolveu uma série 
de medidas no âmbito do programa Horizonte Europa de forma a haver mais 
mulheres em todas as dimensões dos projetos de investigação, sendo de des-
tacar, por exemplo, 0a obrigatoriedade de um Plano de Igualdade de Género, 
que passou a ser critério de elegibilidade.

Para além da integração da dimensão de género, outro dos objetivos é ter 50% 
de representação de mulheres nos conselhos, grupos de especialistas e 
comissões de avaliação no âmbito do programa Horizonte Europa, para além 
de o equilíbrio de género entre equipas passar a ser critério de desempate em 
propostas com a mesma pontuação.

Acredito que quanto mais paritária for uma sociedade, mais próspera, justa, 
diversa e equilibrada será.
 
Para tal, devemos trabalhar a igualdade de género desde logo dentro de casa, 
e posteriormente na escola e nas instituições de ensino superior. Ao mesmo 
tempo, devemos orientar as políticas públicas para a criação de condições 
que permitam a conciliação entre a vida pessoal e familiar e a promoção da 
participação das mulheres em lugares de gestão nas instituições académicas 
e científicas e nas várias categorias da carreira académica e científica, em 
particular em posições de chefia. Não é dizer que as mulheres são melhores 
do que os homens. É demonstrar e afirmar que as mulheres são iguais aos 
homens, em direitos, deveres e capacidades. 

Eu não irei desistir de tornar o país, a Europa e o mundo mais igual entre 
mulheres e homens. 

Peço-vos que não desistam também, especialmente às jovens estudantes: 
façam tudo para alcançarem o que querem fazer e nunca desistam!

Parabéns a todas as mulheres cientistas.
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The Women in Science collection, which Ciência Viva started in 2016, has the 
aim of showing the faces of the many women who have dedicated their lives 
to science in Portugal and around the world. It is my hope that it will continue 
for many years to come, in honour of more and more women scientists.

Progress has been made in achieving gender equality in research. However, 
much remains to be done, as inequalities persist. Aware of this, the European 
Commission's Horizon Europe programme has developed a series of actions to 
increase women in all dimensions of research. In addition to gender main-
streaming, one of its objectives is to achieve a 50% representation of women 
in the panels, expert groups and evaluation committees of the Horizon Europe 
programme, and to make gender balance in teams a tie-breaking criterion for 
proposals of equal merit.

I believe that the more equal a society is, the more prosperous, fair, diverse 
and balanced it will be. 

To achieve this, we must work on gender equality from home, then move on 
to schools and universities. At the same time, we must direct public policies 
towards creating the conditions for reconciling personal and family life and 
promoting women's participation in leading positions in academic and scien-
tific institutions and in the various categories of academic and scientific ca-
reers, especially in leading positions. This is not the same as saying that 
women are better than men. Rather, it is to assert and demonstrate that 
women are equal to men in rights, responsibilities and capabilities. 

I will not give up on making the country, Europe and the world a more equal 
place for women and men. 

I am asking you not to give up either, especially the young students: do 
everything to achieve what you want and never give up! 

This tool allows you to correct mistakes, rephrase sentences and improve 
your writing. The green highlight on the right indicates a change.

Congratulations to all women scientists.

8th March





Desde que me lembro gosto de história e tive a sorte de fazer dela profissão. A preferên-
cia pela Idade Média veio depois, quando aprendi o processo de fazer história. É meu 
permanente e renovado desafio decifrar e interpretar informação escassa, esclarecer as 
correlações entre espaços e poderes na cidade e no território medievais e, sobretudo, 
transmitir conhecimento sobre uma época que muitos consideram apenas como a idade 
das trevas.

AMÉLIA AGUIAR ANDRADE
eu sou HISTORIADORA

Fotografia · Diana Tinoco 99



O que me motiva na área de biotecnologia vegetal é procurar entender as relações entre 
as plantas e o meio envolvente, no seu sentido mais amplo. Porquê e para quê produ-
zem as plantas compostos? Onde e como? Uma vez que só podemos explorar de forma 
sustentada o que compreendemos, cada novo desafio nesta área traz-nos mais conhe-
cimento para avaliar, modificar e otimizar a capacidade de produção de plantas, para as 
proteger e obter recursos vegetais com interesse para a humanidade.

ANA CRISTINA DA SILVA FIGUEIREDO
eu sou BIÓLOGA

Fotografia · Rodrigo Cabrita1010



A minha paixão pelo espaço começou em criança, quando olhei para o céu com olhos de 
ver pela primeira vez, numa noite de verão, e me apercebi da imensidão do universo e 
do quão pequenos realmente somos. Desde então quis seguir uma carreira em astrono-
mia e sinto-me imensamente privilegiada de o ter conseguido. No meu trabalho uso 
observações telescópicas e simulações numéricas, para perceber como se formam as 
estrelas em grandes galáxias espirais como a nossa. Faço o que adoro, todos os dias.

ANA DUARTE CABRAL
eu sou ASTRÓNOMA

Fotografia · Diana Tinoco 1111



Quase por acaso participei numa campanha oceanográfica quando ainda estava a fazer 
a licenciatura e comecei a estudar o mar profundo. O mar profundo é o maior espaço 
vivo do planeta Terra e, no entanto, continua a ser o menos explorado. Ir a sítios onde 
nunca ninguém esteve, descobrir novos habitats e espécies é um privilégio, mas começa 
também a ser uma urgência, pois várias atividades humanas ameaçam estas espécies, 
mesmo ainda antes de as conhecermos.

ANA HILÁRIO
eu sou BIÓLOGA MARINHA

Fotografia · Ana Brígida1212



A ciência permite-me a dúvida e a liberdade de questionar. A investigação aliada ao 
ensino, relacionando a física com a medicina, é a possibilidade que tenho de inspirar 
outros, mas também o privilégio e a obrigação de tentar explicar o complexo que nos 
rodeia, superando os desafios de forma resiliente e interdisciplinar, em equipa!

ANA MARGARIDA ABRANTES
eu sou BIOFÍSICA

Fotografia · Ana Brígida 1313



A minha área de investigação é a bioeletroquímica, o estudo de reações de transferência 
de eletrões de compostos de interesse biológico, desenvolvimento de biossensores ele-
troquímicos de DNA e mecanismos redox de peptídeos beta-amilóides relevantes para 
a doença de Alzheimer. Têm sido investigadas a morfologia do DNA adsorvido em inter-
faces sólidas carregadas, a deteção de interações DNA-fármaco e o dano oxidativo no 
DNA, bem como as reações de transferência de eletrões de antioxidantes.

ANA MARIA OLIVEIRA BRETT
eu sou QUÍMICA

Fotografia · Ana Brígida1414



Fazer ciência como profissão não pode ser pela glória. É antes como cultivar um amor 
mal correspondido, avaro na retribuição. É preciso gostar tanto que se desvaloriza o 
tempo, se esquece a fadiga e se perdoa o fracasso. É preciso prezar a grandiosidade do 
já explicado e deliciar-se com cada detalhe novo. É preciso ser brioso e evitar a impru-
dência de distorcer razões. E é preciso ser-se humilde quando se tropeça numa respos-
ta generosa a uma pergunta que não foi feita: como é bom ser-se amado!

ANA MARIA SEGADÃES
eu sou ENGENHEIRA CERAMISTA

Fotografia · Ana Brígida 1515



Eu cresci rodeada por livros e a ficção científica tornou-se um dos meus passatempos 
favoritos, permitindo-me sonhar com mundos paralelos onde os humanos e as máqui-
nas do futuro seriam realidade. Mais tarde, como engenheira, descobri a inteligência 
artificial e voltei às máquinas e aos robôs inteligentes, num percurso que me permite 
inventar o futuro. Tendo passado pelo doutoramento em inteligência artificial, em 
Inglaterra, hoje sou cientista e procuro encontrar soluções para problemas reais em que 
esta minha área pode contribuir para construirmos uma sociedade melhor e mais justa.

ANA PAIVA
eu sou ENGENHEIRA INFORMÁTICA

Fotografia · Alípio Padilha1616



A linguagem está de tal maneira presente nas nossas vidas que raramente pensamos 
sobre ela. Tomamo-la frequentemente como algo automático, mas nada de mais para-
doxal poderia existir entre a nossa perceção subjetiva quanto ao seu uso e aquilo que 
tem realmente de acontecer para que ela seja possível! A investigação que realizo estu-
da os processos e mecanismos neurocognitivos envolvidos na aquisição e uso da lingua-
gem, tanto em indivíduos normais como com algum tipo de perturbação, o que pode 
concorrer para uma sociedade mais saudável e justa.

ANA PAULA SOARES
eu sou PSICOLINGUISTA

Fotografia · Ana Brígida 1717



As transformações químicas sempre me fascinaram. Procuro materiais naturais que 
através de reações químicas se possam converter em produtos de elevado valor. 
Acredito que a valorização de resíduos gerados pelas atividades humanas permitirá miti-
gar os flagelos ambientais relacionados com emissões de poluentes. Sou curiosa, prag-
mática, incansável e a escassez de meios nunca foi obstáculo para o progresso do meu 
trabalho. O laboratório-sala de aula é um binómio sem o qual não consigo viver.

ANA PAULA SOARES DIAS
eu sou ENGENHEIRA DOS PROCESSOS CATALÍTICOS

Fotografia · Alípio Padilha1818



A constante transformação de Lisboa, cidade onde cresci, atiçou a minha curiosidade 
pelo destino díspar de edifícios em tudo semelhantes, ora conservados, reabilitados, 
demolidos ou até vandalizados. Da investigação descobri que os valores que lhes atri-
buímos – patrimoniais e outros – são determinantes no nível de conservação alcançado. 
Identificar os diferentes valores influencia no ato de projetar e a forma de tornar as 
cidades e os seus edifícios mais sustentáveis. Maximizar a conservação de recursos é o 
meu objetivo, enquanto investigadora, docente e cidadã, porque acredito que todos 
temos um papel a desempenhar em todo este processo.

ANA PEREIRA RODERS
eu sou ARQUITETA – PROFESSORA DE PATRIMÓNIO E VALORES

Fotografia · Bruna Ribeiro Nunes 1919



Muitos se interrogam sobre esta estranha convivência da cientista de laboratório, que 
fui, e da cientista das humanidades, que tento ser. Mas é essa dualidade que me carac-
teriza. Por um lado, a objetividade e o rigor científico, da Ana, lembra que a boa ética 
começa com factos sólidos. Por outro, a ética, da Sofia, ajuda a esforçar-me por tentar 
viver uma vida boa com e para os outros, num exigente respeito pelos argumentos dos 
que pensam de forma diferente.

ANA SOFIA CARVALHO
eu sou BIOETICISTA

Fotografia · Diana Tinoco2020



Investigar em inteligência artificial é fascinante. É estudar e desenvolver sistemas que 
tornem os computadores capazes de aprender de forma automática com base na expe-
riência e ajudar os humanos na tomada de decisões. É um cruzamento de diversas 
áreas, como o reconhecimento de padrões, a matemática e as neurociências.

BERNARDETE RIBEIRO
eu sou INVESTIGADORA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Fotografia · Ana Brígida 2121



Sempre me fascinou o maravilhoso caos da natureza, e a forma como nesse caos se 
gera vida e beleza extrema. O interesse pelo estudo do cérebro foi natural. Foco-me em 
compreender como o cérebro integra informação ambiental e transforma essa informa-
ção em ações que nos permitam obter uma recompensa ou evitar um perigo, garantindo 
assim o nosso bem-estar. A ciência é sem dúvida um caminho desafiante, mas também 
muito gratificante!

CARINA SOARES-CUNHA
eu sou NEUROCIENTISTA

Fotografia · Ana Brígida2222



Muitos cientistas são movidos por uma curiosidade que vem da infância, por uma neces-
sidade interior de compreender o que os rodeia – eu não sou exceção. Estudo o compor-
tamento, a diversidade genética e a história evolutiva de peixes de água doce há mais de 
20 anos. Conheci paisagens lindíssimas e quase imaculadas em trabalho de campo, mas 
também vi cenários desoladores. Foram estes que me motivaram a dedicar-me à pro-
moção da literacia ambiental, modesto contributo para a minimização do risco de extin-
ção das espécies às quais dedico a minha investigação.

CARLA SOUSA SANTOS
eu sou BIÓLOGA MARINHA 

Fotografia · Rodrigo Cabrita 2323



Sempre tive um grande interesse por aprender coisas novas. Ser cientista e dedicar-me 
a estudar o universo é poder continuar a fazê-lo todos os dias. Hoje, ajudo também a 
construir missões espaciais que investigadores de todo o mundo utilizam para continuar 
essa busca das nossas origens. Cada vez que vejo resultados científicos obtidos com 
esses telescópios sinto uma satisfação e um orgulho enormes.

CATARINA ALVES DE OLIVEIRA
eu sou ASTRÓNOMA

Fotografia · Marta Alves de Oliveira2424



Eu era a menina que lia os manuais escolares nas férias de verão. Já nessa altura adora-
va aprender coisas novas e continuo a fazê-lo. Quando descobri que os computadores 
também podiam aprender, fiquei fascinada. Ensinar um computador a analisar um 
exame, tal como um médico faria é algo muito poderoso. Todavia, não vejo estas máqui-
nas “inteligentes” como nossos substitutos. São ferramentas matemáticas que podem 
potenciar novas descobertas e revolucionar campos como o da medicina.

CATARINA BARATA
eu sou ENGENHEIRA DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Fotografia · Rodrigo Cabrita 2525



Pratico uma filosofia vitalista, comprometida com os problemas do nosso tempo e liga-
da às práticas e processos de criação em ciência, arte e filosofia. Acredito que estas dis-
ciplinas são formas de pensamento distintas, mas que estabelecem entre si interces-
sões e contaminações sempre fecundas e heurísticas. E acredito que é importante pro-
curar compreender o que acontece quando Kant desenha a tábua das categorias, 
Einstein propõe uma equação ou Van Gogh pinta uma noite estrelada. É assim que surge 
o SAP Lab (Science-Art-Philosophy Lab) que aponta para três ideias fundamentais: uma 
filosofia experimental; uma relação interdisciplinar entre filosofia, ciência e arte; uma 
nova área de investigação: “Filosofia-Ciência-Arte”.

CATARINA POMBO NABAIS
eu sou INVESTIGADORA EM FILOSOFIA E CURADORA DE ARTE

Fotografia · Alípio Padilha2626



Encontro nas ciências da vida e da saúde motivação para uma atividade que me conti-
nua a fascinar, entusiasmar e desafiar, por vezes a exasperar e extenuar, mas sempre a 
compensar e transformar. Interesso-me pela descoberta e desenvolvimento de oportu-
nidades terapêuticas e diagnósticas em doenças metabólicas, degenerativas e oncogéni-
cas, tendo em vista a translação do laboratório para o doente.

CECÍLIA RODRIGUES
eu sou FARMACÊUTICA-CIENTISTA

Fotografia · Rodrigo Cabrita 2727



A ciência tem o duplo efeito de me fascinar e de me fazer sentir minúscula! Para mim, 
fazer investigação é questionar, experimentar e comunicar. Entre o divertimento, a per-
sistência e alguma resiliência, há também o sentido de dever de integridade, de dar a 
conhecer o que é relevante, de inspirar os mais jovens. Tenho encontrado no estudo das 
bactérias resistentes a antibióticos na interface humanos-ambiente, o espaço certo 
para esse prazer imenso que é fazer investigação!

CÉLIA MANAIA
eu sou MICROBIÓLOGA

Fotografia · Diana Tinoco2828



Sempre adorei animais e desde pequena que soube que queria ser bióloga. Fascina-me 
o comportamento dos animais e em particular dos marinhos. Tenho focado a minha 
investigação na influência do som nas interações sociais em peixes. Procuro compreen-
der a importância da comunicação acústica neste grupo, bem como o efeito de sons 
externos, como o ruído provocado pelo tráfego marinho, no seu comportamento e fisio-
logia. Tenho sorte em poder investigar, divulgar, orientar e ensinar.

CLARA AMORIM
eu sou BIÓLOGA MARINHA

Fotografia · Alípio Padilha 2929



Tratar pessoas é a missão da minha vida. Perceber intrinsecamente como se apresen-
tam e evoluem alguns cancros, o processo fisiopatológico que os explica e investigar 
formas de os tratar melhor, são algumas das minhas motivações diárias. Sou seduzida 
pela possibilidade de trazer melhoria à vida dos meus doentes. E nesse caminho encon-
trei a criatividade da inovação e a investigação aplicada, que agora desenvolvo. 
Fascina-me o caminho da procura de respostas, o caminho da descoberta. Tento res-
ponder a questões da clínica utilizando modelos mais básicos; tento desconstruir e per-
ceber o complexo mundo do cancro. Para além disso, ensino. Transmitir o que sei amplia 
o sentido da minha vida.

CRISTINA JOÃO
eu sou MÉDICA CIENTISTA 

Fotografia · Alípio Padilha3030



A curiosidade é o meu motor de busca e nele se cruzam a biologia, a história e a comu-
nicação. Comecei por investigar as histórias de vida de lagartos, depois usei a genética 
para estudar a história do cavalo na Península Ibérica. Mas desde sempre gostei de esti-
mular o interesse pela ciência e transmitir alguma da curiosidade que me move. Assim, 
ultimamente procuro compreender como melhor comunicar ciência e como aumentar o 
envolvimento da sociedade na investigação através da ciência cidadã.

CRISTINA LUÍS
eu sou INVESTIGADORA EM CIÊNCIA E SOCIEDADE

Fotografia · Rodrigo Cabrita 3131



Sempre fascinada pelo espaço e pelos mistérios do universo, a minha paixão é capacitar 
a melhor ciência possível para a comunidade astronómica mundial, trabalhando com 
missões espaciais que permitem aos cientistas realizar estudos e fazer descobertas que 
não poderiam ser feitas na Terra.

CRISTINA OLIVEIRA
eu sou ASTROFÍSICA

Fotografia · Rodrigo Cabrita3232



A biologia do sistema nervoso central sempre me atraiu pela sua complexidade e dinâ-
mica. Hoje, face ao predomínio das doenças neurodegenerativas e demenciais, investi-
gamos formas de recuperar a homeostasia entre neurónios e células gliais testando 
estratégias capazes de revolucionar o seu tratamento. O desafio entre a criação da hipó-
tese e a comprovação da mesma em modelos que recapitulam a doença humana é o 
que me motiva todos os dias pela possibilidade de translação para a clínica rumo à 
medicina personalizada.

DORA BRITES
eu sou NEUROCIENTISTA TRANSLACIONAL

Fotografia · Rodrigo Cabrita 3333



Sempre tive uma relação próxima com a natureza e sabia que queria manter essa rela-
ção, por isso a biologia surgiu como resposta natural a essa vontade! Interessa-me prin-
cipalmente estudar a ecologia das aves, e também que a minha investigação possa ter 
alguma aplicabilidade na conservação das espécies ou dos habitats que estudo. O traba-
lho de campo tem um papel muito importante na minha investigação, e é normalmente 
a minha maior fonte de motivação para continuar a fazer ciência.

EDNA CORREIA
eu sou BIÓLOGA

Fotografia · Rodrigo Cabrita3434



A minha aspiração, desde sempre, tem sido contribuir para a promoção e melhoria da 
qualidade de vida das pessoas. Tenho-o feito enquanto docente universitária e investi-
gadora na área da química farmacêutica. O meu fascínio pelo desenvolvimento, imple-
mentação e aplicação de metodologias para a descoberta de novos fármacos tem sido 
a minha força motriz. O sucesso dos meus estudantes e do grupo de investigação, que 
ao longo dos anos me tem acompanhado nesta caminhada profissional, torna-me feliz 
e realizada.

EDUARDA FERNANDES
eu sou FARMACÊUTICA

Fotografia · Diana Tinoco 3535



Um dos grandes desafios da farmacotecnia é encontrar estratégias que promovam o 
aumento da biodisponibilidade de fármacos, sejam estes clássicos ou inovadores, sem 
implicar risco de toxicidade. O desenvolvimento farmacêutico tem recorrido, com 
sucesso, a um conjunto de sistemas à escala nano, visando aprimorar essas característi-
cas biofarmacêuticas para fármacos destinados a uma série de doenças crónicas. A 
ciência é generosa em oportunidades! E as nossas têm sido no âmbito do tratamento de 
doenças relacionadas com a idade.

ELIANA B. SOUTO
eu sou INVESTIGADORA EM NANOTECNOLOGIA FARMACÊUTICA

Fotografia · Diana Tinoco3636



O entusiasmo de trabalhar para um bem comum e o interesse pela descoberta que vai 
para além do conhecimento empírico sempre me fascinaram e acabaram por me levar 
ao encontro da ciência. Fazer ciência é responder a todos os "Como?!" e "Porquê?!" ao 
mesmo tempo que se solucionam todos os "Como fazer?!" e "De que forma?!". É viver a 
aventura constante do fazer acontecer, procurando dar resposta aos desafios emergen-
tes, com a certeza de estar a contribuir para um mundo melhor.

ELIANA PEREIRA
eu sou ENGENHEIRA ALIMENTAR

Fotografia · Ana Brígida 3737



Desde pequenina ficava fascinada ao olhar para as estrelas e imaginar o que acontece-
ria a seguir. Para mim a astrofísica é sobretudo curiosidade e serve para entender de 
onde viemos. Em particular, o meu trabalho concentra-se em estudar de que são feitas 
as estrelas e entender as condições necessárias para a formação de exoplanetas. Ser 
cientista é um desafio apaixonante e considero que é um privilégio poder trabalhar 
como tal.

ELISA DELGADO MENA
eu sou ASTROFÍSICA

Fotografia · Diana Tinoco3838



A paleontologia procura compreender a história da vida e implica não só a geologia, mas 
também a biologia, a paleogeografia, a paleoclimatologia, entre outras áreas científicas. 
Desde criança que tenho um fascínio por dinossáurios e através da minha investigação 
procuro aumentar o conhecimento sobre estes animais que habitaram a Terra durante 
mais de 165 milhões de anos. Os fósseis dão-nos informação sobre a anatomia dos orga-
nismos e permitem-nos conhecer a distribuição temporal e geográfica das paleofaunas.

ELISABETE MALAFAIA
eu sou PALEONTÓLOGA

Fotografia · Alípio Padilha 3939



A ciência, a investigação e a engenharia conseguem sempre encontrar resposta para os 
grandes desafios do mundo atual. Sou curiosa e gosto de explorar novos caminhos. A 
química, os materiais e a engenharia são um mundo interligado, extremamente fasci-
nante, capaz de nos conduzir a soluções simples e sustentáveis para resolver grandes 
problemas. É esta complexa simplicidade que me apaixona e motiva. É um prazer e 
também uma grande motivação partilhar esse conhecimento com os meus alunos, o 
que muito me completa como professora universitária.

FÁTIMA MONTEMOR
eu sou ENGENHEIRA QUÍMICA

Fotografia · Rodrigo Cabrita4040



A aplicação de ferramentas (bio)químicas na resolução de problemas da área da saúde 
foram desde sempre o ponto fulcral da minha investigação. Ao longo da minha carreira, 
a ciência e o ensino nas áreas da química biológica e química medicinal foram um binó-
mio indivisível. A autonomia, a maestria e o propósito aliados à partilha de conhecimen-
tos, com a equipa e com outros cientistas, e à preparação das gerações futuras para 
enfrentar desafios foram a minha motivação ao longo desta viagem.

FERNANDA BORGES
eu sou FARMACÊUTICA

Fotografia · Diana Tinoco 4141



Como médica trato doentes, e como professora ensino a tratar doentes, duas atividades 
que se interligam de forma estreita. A investigação que faço é sobretudo clínica. Nas 
doenças não transmissíveis, muito relacionadas com comportamentos, procuro perce-
ber o que os condiciona, e de que forma determinadas políticas os podem modificar. 
Finalmente gostaria de contribuir para uma sociedade em que se conseguisse minimizar 
os fatores de risco para este tipo de doenças.

HELENA CORTEZ-PINTO
eu sou MÉDICA, PROFESSORA e INVESTIGADORA

Fotografia · Alípio Padilha4242



Desde cedo vi a ciência como algo que comanda a nossa vida, sem que se imponha! A 
ciência abre-nos espaço para o pensamento e inovação – vitais para uma sociedade 
desenvolvida. Recorro à nanotecnologia para melhor perceber o cancro e, desta forma, 
criar soluções que bloqueiem esta doença. A construção deste caminho em que alio a 
imunologia, oncologia e a nanotecnologia tem sido um processo em que o desenvolvi-
mento pessoal se funde com o profissional e a contribuição esperada para a sociedade.

HELENA FLORINDO R. FERREIRA
eu sou FARMACÊUTICA e CIENTISTA EM NANOCIÊNCIAS

Fotografia · Alípio Padilha 4343



A água sempre me fascinou e despertou conhecimento e curiosidade. Motivou-me a 
busca científica sobre a disponibilidade do recurso hídrico, o controlo dos efeitos dinâ-
micos e a interação com outras componentes da engenharia. O nexo água-energia per-
mite responder à transição digital em sistemas de abastecimento, irrigação, drenagem 
e processos industriais. Responde também à transição energética, através dos aprovei-
tamentos hidroelétricos com armazenamento por bombagem, e na flexibilização e fia-
bilidade da integração de outras fontes de energia renovável. Conduz assim às redes 
inteligentes de água e energia, tão essenciais ao desenvolvimento tecnológico, socioe-
conómico e ambiental, rumo à sustentabilidade do planeta.

HELENA M. RAMOS
eu sou ENGENHEIRA CIVIL ESPECIALISTA EM HIDRÁULICA

Fotografia · Rodrigo Cabrita4444



Ser investigadora é aprender e descobrir coisas novas sobre o mundo todos os dias. O 
mundo é como é. Mas porquê? E como? Estas são as minhas perguntas favoritas. Quero 
perceber como é que as espécies são capazes de se adaptar a novos ambientes. E será 
que todas conseguem? Em particular, quero perceber como as interações entre espé-
cies afetam e são afetadas pela evolução. Será que as espécies que evoluem juntas se 
extinguem mais rapidamente, ou são mais resilientes?

INÊS FRAGATA
eu sou BIÓLOGA

Fotografia · Rodrigo Cabrita 4545



A química é fundamental para compreendermos tudo o que nos rodeia e, em diálogo 
com a engenharia, permite-nos responder aos desafios do mundo de hoje e construir 
uma sociedade mais sustentável, mais limpa e mais justa. Como cientista, fascina-me o 
desafio do problema, o êxtase da descoberta e a procura da melhor solução. Gosto de 
problemas reais, interdisciplinares e da aprendizagem contínua em equipa. É um privilé-
gio poder contribuir para um mundo melhor através da química sustentável!

ISABEL MARRUCHO
eu sou ENGENHEIRA QUÍMICA

Fotografia · Alípio Padilha4646



Licenciada em engenharia química, iniciei uma aprendizagem com vista ao desenvolvi-
mento das ciências biológicas numa escola de engenharia. Tal permitiu uma convergên-
cia de saberes na formação de várias gerações de graduados. Dedicamo-nos à com-
preensão holística do comportamento de microrganismos em ambientes hostis, com 
impacto na bioeconomia e saúde. Recorremos à biologia molecular e celular e à genómi-
ca funcional e comparativa, valorizando interfaces com a química, a informática, a física. 
Acredito que a interdisciplinaridade impulsiona a excelência, a inovação, a resposta a 
problemas novos, altamente complexos e socialmente relevantes.

ISABEL SÁ-CORREIA
eu sou MICROBIÓLOGA HOLÍSTICA

Fotografia · Rodrigo Cabrita 4747



Encontro na ciência – fonte e produto da curiosidade humana – o meu passado, presen-
te e futuro. Ao longo da carreira tenho-me dedicado, sobretudo, à qualidade microbioló-
gica e conservação de alimentos, caracterização e otimização de processos fermentati-
vos e transformação de subprodutos industriais. Este caminho, raramente linear, mas 
sempre desafiante, foi partilhado com pessoas excelentes, mostrando todos os dias o 
poder da ciência para unir pessoas, ultrapassar fronteiras e alargar horizontes.

LETICIA ESTEVINHO
eu sou MICROBIÓLOGA

Fotografia · Ana Brígida4848



Adoro desafios! O que me inspira e me preenche é desenvolver bioprocessos sustentá-
veis recorrendo a matérias-primas renováveis, usando microrganismos melhorados e 
contribuindo assim para um planeta melhor. Uso metagenómica e biologia sintética para 
explorar a biodiversidade existente e para modificar microrganismos, transformando-os 
em fábricas biológicas de produtos essenciais no nosso dia-a-dia, tais como agentes 
terapêuticos, ingredientes alimentares e biosurfactantes, entre outros.

LÍGIA RODRIGUES
eu sou ENGENHEIRA BIOLÓGICA

Fotografia · Ana Brígida 4949



Valorizar plantas aromáticas e medicinais e os seus metabolitos tem sido uma priorida-
de no meu percurso científico. Em particular, sempre me fascinaram os óleos essen-
ciais, não só pelo papel que desempenham para as plantas que os produzem, mas tam-
bém pelo seu enorme potencial aromático e medicinal, a que a humanidade sempre 
recorreu. É um privilégio trabalhar com a maravilhosa biodiversidade vegetal que nos 
rodeia, da qual todos dependemos, e que é a principal fonte de moléculas bioativas. 
Para mim, tem sido muito gratificante partilhar com os estudantes e jovens investigado-
res esta paixão que me move há mais de 35 anos.

LÍGIA SALGUEIRO
eu sou FARMACÊUTICA ESPECIALISTA EM FARMACOGNOSIA 

Fotografia · Ana Brígida5050



As bactérias são organismos microscópicos que condicionam positiva e negativamente 
a nossa vida. A minha investigação esteve sempre focada em bactérias que causam infe-
ções, nomeadamente na elucidação dos mecanismos que lhes permitem defender-se 
do nosso sistema imunitário inato e das vias bioquímicas que lhes conferem versatilida-
de e resistência. Este conhecimento permite desenvolver novas estratégias para debelar 
o crescente aumento da resistência dos patógenos aos antibióticos.

LÍGIA SARAIVA
eu sou BIOQUÍMICA

Fotografia · Alípio Padilha 5151



O que me move na ciência é a vontade de abraçar novos desafios e o prazer de descobrir 
novas funcionalidades de materiais poliméricos. A minha investigação foca-se no desen-
volvimento de materiais mais eficientes, desde polímeros de base natural a materiais 
derivados de líquidos iónicos, e na exploração das suas propriedades, à procura de solu-
ções para problemas atuais da nossa sociedade, como o aquecimento global ou a pro-
dução de energia limpa.

LILIANA TOMÉ
eu sou QUÍMICA DE MATERIAIS

Fotografia · Alípio Padilha5252



Fazer ciência é como andar na montanha-russa! Sentimentos diversos, mas sempre 
intensos ao longo do processo da descoberta. É uma atividade de persistência. A nature-
za sempre me fascinou; por isso, fazer ciência com matrizes naturais é estimulante, pela 
complexidade da sua química e pelo enorme potencial de aplicação na nossa vida diária. 
Desenvolver e aplicar ingredientes de base biológica na área alimentar é o desafio diário 
para continuar a viagem na montanha-russa em que a ciência me leva.

LILLIAN BARROS
eu sou ENGENHEIRA BIOTECNOLÓGICA

Fotografia · Ana Brígida 5353



Acredito que a ciência é o maior motor de evolução e progresso da sociedade. O que 
mais me apaixona é investigar os efeitos combinados da poluição, alterações climáticas 
e outros estressores ambientais na biodiversidade, funcionamento dos ecossistemas e 
saúde animal e humana. Através da investigação destes paradigmas complexos, da 
transmissão do conhecimento às novas gerações e da sua divulgação na sociedade, 
todos podemos contribuir para melhorar a saúde global.

LÚCIA GUILHERMINO
eu sou ECOTOXICÓLOGA

Fotografia · Diana Tinoco5454



Sempre me fascinou a complexidade das relações sociais e o seu poder transformativo. 
O estudo do impacto dos laços sociais esteve sempre presente minha investigação, quer 
na perceção de riscos quer no estudo da saúde. Uso a ciência para mostrar como é que 
os contextos moldam os comportamentos e acredito que nos tornamos melhores pes-
soas quando tomamos consciência do impacto que os outros têm na nossa vida e do 
impacto que temos na vida dos outros.

LUISA PEDROSO DE LIMA
eu sou PSICÓLOGA SOCIAL

Fotografia · Rodrigo Cabrita 5555



Sempre me estimularam os puzzles e as boas histórias que abundam em evolução 
humana. Fascina-me a objetividade da contagem de variantes genéticos na resposta às 
questões de quem somos, de onde vimos e desde há quanto tempo, que muitos consi-
deram subjetivas. Agrada-me a dialética entre ciências da vida e sociais, que me desafia 
para a comunicação de ciência. Igualmente gratificante é a oportunidade de colaboração 
com colegas de todo o mundo, incluindo mulheres de países com repressão social e/ou 
religiosa.

LUÍSA PEREIRA
eu sou GENETICISTA DE POPULAÇÕES HUMANAS

Fotografia · Diana Tinoco5656



O cérebro é complexo e fascinante. Tenho uma curiosidade profunda acerca do funcio-
namento da memória ao longo da vida humana, e sobretudo dos mecanismos que nos 
tornam, individualmente, mais ou menos vulneráveis ao declínio cognitivo à medida que 
envelhecemos. Somos apenas os pequenos detetives de lupa em riste que observam o 
funcionamento da imensa maquinaria neuronal, dinâmica e feroz.

LUÍSA V. LOPES
eu sou NEUROCIENTISTA

Fotografia · Alípio Padilha 5757



Fascina-me explorar o enorme potencial biotecnológico da diversidade de comunidades 
microbianas e suas relações energéticas e metabólicas. Em particular para produção de 
gases renováveis (metano, hidrogénio) e para consumo de gases com elevado efeito de 
estufa (metano, dióxido de carbono) ou com elevado teor energético (“syngas”). Acredito 
que estes processos biológicos substituirão brevemente os processos químicos existen-
tes, porque são mais sustentáveis e mais baratos.

MADALENA ALVES 
eu sou ENGENHEIRA QUÍMICA

Fotografia · Ana Brígida5858



O que me atrai na matemática é a possibilidade de representar um sistema complexo 
numa linguagem que, apesar de ser abstrata, permite organizar de forma clara o conhe-
cimento sobre esse sistema. Através da colaboração com cientistas de outras discipli-
nas – no meu caso a biologia –, a análise matemática ajuda-nos a caracterizar a dinâmi-
ca de sistemas tão complexos como a rede de interações genéticas que governam os 
ritmos circadianos ou o ciclo de divisão celular.

MADALENA CHAVES
eu sou MATEMÁTICA APLICADA

Fotografia · M.P. 5959



Faço investigação em dinâmica populacional dos recursos pesqueiros. Integrando o 
conhecimento sobre a biologia, distribuição e abundância dos recursos e aplicando 
modelos matemáticos e estatísticos, estima-se o seu estado de exploração, projetam-
-se as oportunidades de pesca, desenvolvem-se planos de gestão. É inspirador e entu-
siasmante saber que o meu trabalho tem aplicação prática, e que é importante para a 
sociedade através do aconselhamento científico para a conservação e exploração sus-
tentável dos recursos marinhos.

MANUELA AZEVEDO
eu sou BIÓLOGA MARINHA 

Fotografia · Rodrigo Cabrita6060



...mas cedo me converti à biologia. A natureza sempre me fascinou e a ciência veio dar-
-me as ferramentas para ver o mundo que os nossos sentidos não alcançam. Dar essa 
informação em primeira mão à humanidade é algo apaixonante, até mesmo viciante, que 
me faz acordar todos os dias e ir para o laboratório.

MANUELA FERREIRA
eu sou BIOQUÍMICA

Fotografia · Ana Brígida 6161



Desde muito cedo que as plantas me fascinam, trabalhar com o grupo mais antigo de 
plantas terrestres tem sido um privilégio. Uma questão fundamental da minha investiga-
ção é compreender melhor as espécies de briófitos, as suas relações evolutivas e avaliar 
o seu papel em diversos ecossistemas, entre eles as florestas de ilhas atlânticas. Aplicar 
e transmitir os conhecimentos adquiridos aos aspetos da conservação da natureza tem 
sido um desafio constante, visando contribuir para um futuro mais sustentável e para a 
formação de novas gerações.

MANUELA SIM-SIM
eu sou BIÓLOGA

Fotografia · Rodrigo Cabrita6262



O que me move é a curiosidade sobre os processos do desenvolvimento infantil, mais 
precisamente o impacto das relações afetivas precoces no desenvolvimento social. 
Penso que os primeiros anos de vida são fundamentais para a construção de trajetórias 
de desenvolvimento saudáveis (ou não). Tenho a esperança de que a nossa investigação 
possa proporcionar os conhecimentos necessários para a promoção de ambientes fami-
liares suficientemente bons e que proporcionem às crianças a estimulação necessária 
para o seu bom desenvolvimento.

MANUELA VERÍSSIMO
eu sou PSICÓLOGA DO DESENVOLVIMENTO

Fotografia · Rodrigo Cabrita 6363



A forma como as crianças pensam sobre o mundo que as rodeia sempre me fascinou. 
Foi assim que comecei a estudar as conceções das crianças sobre a escrita e a leitura 
antes de entrarem para a escola. Qual o papel das interações com os adultos e com as 
outras crianças na evolução destas conceções? Qual o seu impacto na aprendizagem da 
escrita e da leitura? Encontrar respostas para estas questões contribui para delinear 
estratégias educativas promotoras do sucesso escolar de todas as crianças.

MARGARIDA ALVES MARTINS
eu sou PSICÓLOGA DA EDUCAÇÃO 

Fotografia · Rodrigo Cabrita6464



…mas dedico-me à biologia molecular e celular em biomedicina, estudando os mecanis-
mos da doença humana. Sempre tive curiosidade pela ordem natural das coisas, e por 
como atuar quando algo não funciona. Como é que as moléculas “conversam” (ou não, 
na doença) no interior da célula para o seu perfeito funcionamento? Como interagem ao 
nível do tecido, do órgão e do ser humano como um sistema (quase sempre) eficaz? 
Respondendo a estas perguntas, tento encontrar formas de reparar o que não funciona.

MARGARIDA D. AMARAL
eu sou BIOQUÍMICA

Fotografia · Rodrigo Cabrita 6565



Desde que me conheço que me interesso pela qualidade dos alimentos e o seu efeito na 
saúde. Ao longo do meu percurso académico e profissional fiz trabalho nessa temática 
sempre com uma visão One Health (saúde, alimentação e sustentabilidade), procurando 
sempre que possível colaborar com a comunidade industrial e consumidores. Mais 
recentemente, a sustentabilidade alimentar e a valorização de subprodutos agroalimen-
tares têm ocupado a minha atenção.

MARIA BEATRIZ PRIOR PINTO OLIVEIRA
eu sou FARMACÊUTICA

Fotografia · Diana Tinoco6666



O encanto pela Terra na sua diversidade de paisagens, rochas e fósseis surgiu cedo. 
A curiosidade pela história dos processos que levaram à evolução da Terra e do mundo 
vivo que a habitou e habita motivaram o gosto pela micropaleontologia, sobretudo pelos 
ostracodos. Conhecer a biodiversidade fóssil, com tanto ainda por descobrir, identificar 
espécies novas, relacioná-las com o ambiente e organismos associados, é fascinante e 
muito importante para melhor entender e preservar o nosso planeta.

MARIA CRISTINA CABRAL
eu sou GEÓLOGA 

Fotografia · Alípio Padilha 6767



O motivo que me levou a escolher em primeiro lugar a biologia foi o fascínio de procurar 
respostas para o fenómeno extraordinário que é a vida. Mais tarde, segui bioquímica pois 
tive o privilégio de testemunhar no laboratório uma descoberta científica que me levou a 
enveredar por investigação na área da paramiloidose. Este caminho tem sido fascinante.

MARIA JOÃO SARAIVA
eu sou BIOQUÍMICA

Fotografia · Diana Tinoco6868



Estudo migrações. Já na escola primária me interrogava sobre as causas da saída de 
tanta gente da minha terra e a injustiça de só os ricos poderem prosseguir os estudos. 
Percebi então que o lugar onde se vive é, só por si, gerador de desigualdades de oportu-
nidades e a migração um meio para as superar. Quem migra? De onde? Para onde? 
Como? Porquê? Quais as consequências das migrações, para os migrantes, as socieda-
des e os territórios de origem e destino? São questões a que procuro responder.

MARIA LUCINDA FONSECA
eu sou GEÓGRAFA

Fotografia · Alípio Padilha 6969



A engenharia civil foi a opção, nunca antes pensada, para minimizar a duração da minha 
formação académica, em resultado de uma mudança de curso. Após um período inicial 
de desencanto, consegui reconciliar-me com essa opção através do aprofundamento do 
conhecimento relacionado com os recursos hídricos superficiais, como seja envolvendo 
o paradigma entre abundância e escassez, as suas manifestações extremas ou, mais 
recentemente, a sua fragilidade face a um clima em mudança. É aí que desenvolvo a 
minha investigação. É essa a minha paixão.

MARIA MANUELA PORTELA
eu sou ENGENHEIRA CIVIL

Fotografia · Rodrigo Cabrita7070



Criar soluções científicas e tecnológicas com impacte na sociedade é a minha grande 
motivação. Trabalhar em luminescência e nas suas diversas aplicações tem-me permiti-
do atingir esse objetivo. Eleanor Roosevelt referiu que “é mais inteligente confiar do que 
temer, tentar do que não tentar” e, nos últimos anos, tenho sido compelida por esta 
menção, razão pela qual fazer investigação e lecionar é tão desafiante e atraente.

MARIA RUTE FERREIRA ANDRÉ
eu sou ENGENHEIRA FÍSICA

Fotografia · Ana Brígida 7171



Em primeiro lugar interesso-me e sou apaixonada pelo ser humano. Assumi como missão 
promover e restaurar a saúde humana, motivo pelo qual exerço três atividades que con-
sidero indissociáveis. Ser a investigadora que estuda a regulação energética com o objeti-
vo de melhorar o tratamento da obesidade, ser a médica endocrinologista que cuida de 
pessoas com a doença, e ser a professora com a ambição de inspirar as gerações vindou-
ras a aspirarem superar a geração atual, no que é o maior de todos os desafios.

MARIANA MONTEIRO
eu sou MÉDICA, INVESTIGADORA E PROFESSORA

Fotografia · Diana Tinoco7272



A exploração espacial foi um fascínio de sempre. Das primeiras leituras dos relatos do 
programa Apollo a ser parte integrante da campanha de lançamento do James Webb 
Telescope, o entusiasmo pelo conhecimento do Universo foi uma constante no meu per-
curso. Após vários anos a trabalhar no setor, em diversas áreas que vão desde o desenho 
de missões à segurança de lançadores, passando por três continentes, o meu foco atual 
reside no retorno de órbita de estágios de lançadores e satélites.

MARTA OLIVEIRA
eu sou ENGENHEIRA AEROESPACIAL

Fotografia · Christophe Ferrand 7373



Sou uma apaixonada pela ciência: por criar questões, por desenhar projetos e reunir 
equipas que respondam às mesmas, e por partilhar as soluções com a sociedade. 
Trabalho na interface entre a biologia das plantas e a nutrição humana. Em particular, 
procuro perceber o impacto das alterações climáticas no conteúdo nutricional e na pro-
dutividade dos alimentos de origem vegetal. Assim, desenho estratégias para incluir 
plantas resilientes em sistemas agrícolas mais sustentáveis e que são simultaneamente 
boas para a alimentação humana. Em especial, sou fã das leguminosas!

MARTA VASCONCELOS
eu sou BIÓLOGA 

Fotografia · Diana Tinoco7474



Ser cientista é nunca deixar de estudar, questionar, evoluir. É trabalhar sem fronteiras. 
É, apesar da falta de reconhecimento da ciência enquanto profissão, sentir o fascínio de 
ver, pela primeira vez, o prazer de resolver quebra-cabeças, e o desafio de levantar 
novas questões relevantes. É saber que o que não compreendemos hoje, amanhã terá 
resposta. 

MÓNICA SOUSA
eu sou NEUROCIENTISTA

Fotografia · Diana Tinoco 7575



Enquanto socióloga do consumo e da alimentação, abordo as práticas alimentares da 
população portuguesa em contexto de urgência climática. Tal implica compreender as 
dinâmicas sociomateriais das práticas alimentares, bem como as intervenções mais 
adequadas para realizar a mudança transformadora rumo à alimentação saudável, sus-
tentável e inclusiva. Os instrumentos da ciência calibrados pela lente sociológica permi-
tem encontrar os mecanismos sociais para espoletar essa transformação.

MÓNICA TRUNINGER 
eu sou SOCIÓLOGA

Fotografia · Rodrigo Cabrita7676



O meu principal interesse centra-se no entendimento dos ritmos da natureza. Como 
professora e investigadora enveredei pela área de ecofisiologia vegetal, a ciência que 
permite a identificação dos mecanismos estruturais e funcionais dos ecossistemas. É 
uma abordagem promissora para previsão da reação das comunidades a alterações 
externas – ou seja, a sua resistência e resiliência –, que me permitiu envolver na mitiga-
ção e restauro ecológico de ambientes degradados.

OTÍLIA CORREIA
eu sou BIÓLOGA

Fotografia · Rodrigo Cabrita 7777



O que me fascina na ciência é entender a complexidade do universo e como, partindo 
dos mais minúsculos elementos, podemos explicar até as maiores escalas. Também fico 
fascinada com o fato de milhares de cientistas e engenheiros de todo o mundo se junta-
rem para criar tecnologia de ponta, instrumentos de extraordinárias dimensões capazes 
de desvendar alguns dos mais incríveis mistérios das partículas fundamentais. 
Parece-me simplesmente maravilhoso.

PATRICIA CONDE MUÍÑO
eu sou FÍSICA DE PARTÍCULAS

Fotografia · Rodrigo Cabrita7878



Farmacêutica de formação, leciono e investigo na área da farmacognosia. Gosto de 
explorar as ofertas generosas da mãe-natureza, na interface com a sociedade. Os focos 
são diversos, da descoberta de medicamentos e à compreensão de como funcionam os 
suplementos dietéticos, passando pelo estabelecimento de métodos de controlo de 
qualidade de produtos naturais comercializados e pela validação de remédios tradicio-
nais e autenticidade de produtos naturais medicinais ou economicamente importantes.

PATRÍCIA VALENTÃO
eu sou FARMACÊUTICA

Fotografia · Diana Tinoco 7979



Os materiais são a minha matéria-prima. A forma como os átomos se ligam e formam 
moléculas estimula a minha curiosidade. Gosto de observar as características, analisar 
as propriedades e procurar novas aplicações para os diferentes materiais. Para isso, é 
preciso apaixonarmo-nos e fazer com que os outros se apaixonem pelos materiais. São 
a minha matéria-prima: enquanto cientista e enquanto professora.

PAULA FERREIRA
eu sou CIENTISTA DOS MATERIAIS

Fotografia · Ana Brígida8080



A capacidade de os micro-organismos resolverem problemas fascina-me! Ao estudar a 
sua diversidade e os seus mecanismos de interação com o meio ambiente, tenho a cer-
teza que vou encontrar estratégias para contribuir para a mudança da sociedade. 
Especializei-me no estudo genético e bioquímico destes organismos com o objetivo de 
criar micro(bio)tecnologias para biorremediação, que permitam construir uma sociedade 
mais sustentável com base numa economia de estratégia circular.

PAULA MARIA VASCONCELOS MORAIS
eu sou MICROBIOLOGISTA 

Fotografia · Ana Brígida 8181



Sou “materialista”. Sou fascinada por materiais, a base de tudo. Como investigadora, 
estudo e analiso os materiais, desde a sua composição e estrutura (da escala atómica à 
escala macro) até às suas propriedades, passando pelo seu processamento. Com a 
minha formação em engenharia, este entendimento permite-me desenvolver materiais 
novos, com propriedades novas ou otimizadas e de forma sustentável. Apesar de omni-
presentes, nem sempre a sua importância é reconhecida. Como investigadora de mate-
riais, trabalho também para que a sua relevância para o desenvolvimento de uma socie-
dade sustentável e equilibrada seja do conhecimento da comunidade.

PAULA MARIA VILARINHO
eu sou ENGENHEIRA e INVESTIGADORA DE MATERIAIS

Fotografia · Ana Brígida8282



Quando entrei para a universidade, o ensino e a investigação não faziam parte dos meus 
planos. Mas nada acontece por acaso... Ensino e faço investigação em microbiologia e 
segurança alimentar e tenho dificuldade em imaginar outra carreira. É um privilégio 
poder aprender e ensinar, partilhar a paixão pelo conhecimento e contagiar o entusias-
mo, despertar talentos, acompanhar o crescimento dos estudantes e contribuir para a 
saúde e bem-estar da sociedade, sem descurar a vida familiar.

PAULA TEIXEIRA
eu sou ENGENHEIRA ALIMENTAR 

Fotografia · Diana Tinoco 8383



No meu percurso na ciência tenho seguido uma abordagem multidisciplinar. Para isso 
contribuiu a minha formação em engenharia química, depois em finanças e finalmente 
em engenharia industrial. No entanto, um tema norteou sempre a minha pesquisa: a 
energia e a sua importância no desenvolvimento sustentável. Acredito que é possível 
conciliar o desenvolvimento tecnológico com o bem-estar de todos, sendo o conheci-
mento científico fundamental para encontrar soluções justas e que respondam aos 
desafios energéticos.

PAULA VARANDAS FERREIRA
eu sou ENGENHEIRA QUÍMICA 

Fotografia · Ana Brígida8484



Foi o lado lógico e matemático das línguas que me trouxe à linguística e foi o puzzle de 
criar modelos funcionais do conhecimento linguístico que me fez ficar na linguística 
computacional. Nesta área, procuramos perceber como passar para as máquinas a 
capacidade humana de usar as palavras e como usar a capacidade de processar pala-
vras das máquinas para ajudar os humanos a resolver problemas.

RAQUEL AMARO
eu sou LINGUISTA

Fotografia · Rodrigo Cabrita 8585



O que me move? A necessidade de levar a ciência ao público, de transmitir conhecimen-
to aos meus alunos e fomentar neles espírito crítico. De ser capaz de trazer para o quo-
tidiano a política internacional com exemplos concretos e que ajudem a desmistificar a 
ideia comum de que o “internacional” – em particular, a China e o seu desafio às demo-
cracias liberais, incluindo a nossa – é confuso e longe. Quero tornar esse desafio parte 
do debate nacional.

RAQUEL VAZ-PINTO
eu sou INVESTIGADORA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Fotografia · Alípio Padilha8686



O fascínio pela matemática e pela física encaminhou-me para o Instituto Superior 
Técnico onde me entusiasmei com a ideia de participar na resolução dos problemas 
que, do ponto de vista das infraestruturas, se colocam permanentemente à sociedade. 
A minha investigação centra-se na mecânica estrutural e engenharia sísmica, com 
ênfase na avaliação sísmica e reforço estrutural do património construído. Investigar, 
ensinar e transferir conhecimento é uma combinação de paixões que tomo como um 
verdadeiro privilégio!

RITA BENTO
eu sou ENGENHEIRA CIVIL

Fotografia · Rodrigo Cabrita 8787



A ciência, principalmente a criminologia, permite-me estudar empiricamente e teorizar 
sobre o comportamento humano e os fenómenos sociais, particularmente o comporta-
mento transgressivo e o modo como a sociedade reage ao desvio e ao(s) desviante(s). 
A ciência – com o seu processo empírico, lógico e rigoroso – oferece a possibilidade de 
apoiar o desenho de políticas públicas eficazes, de destruir estereótipos sobre proble-
mas sociais e de proteger populações vulneráveis e estigmatizadas.

RITA FARIA
eu sou PROFESSORA e INVESTIGADORA EM CRIMINOLOGIA

Fotografia · Diana Tinoco8888



A economia da saúde ajuda-nos a tomar decisões sobre como tratar doenças e promo-
ver a saúde. As decisões são inevitáveis e difíceis: não podemos fazer tudo e, necessa-
riamente, perdemos os benefícios das opções que não escolhemos. A economia da 
saúde quantifica os benefícios e os custos de cada opção. Ajuda-nos assim a selecionar 
aquelas que aproveitam os recursos ao máximo para a saúde e o bem-estar de todos.  
A minha motivação é contribuir para melhorar o mundo.

RITA FARIA
eu sou ECONOMISTA DA SAÚDE

Fotografia · Ian de Faria Dean 8989



Iniciei o meu percurso como farmacêutica e desde cedo direcionei a minha atividade 
para a área da química ambiental e ciências e engenharia do ambiente. Como investiga-
dora, fascina-me a interação de disciplinas como a química analítica, as ciências e enge-
nharia do ambiente, a química orgânica, a saúde ambiental, a ecotoxicologia e a micro-
biologia. Isto levou-me a desenvolver investigação na área da monitorização de contami-
nantes de preocupação emergente, do seu impacte nos ecossistemas e das técnicas de 
mitigação dos mesmos no meio ambiente.

RITA LADO
eu sou INVESTIGADORA DE QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL

Fotografia · Diana Tinoco9090



O universo não é uma coisa que está ali, distante de nós. Descobrir o universo é um ato 
humano – as perguntas que fazemos, por que as fazemos, como construímos as respos-
tas. A minha relação com a ciência tem dois lados: um que procura descobrir o universo 
e outro que quer contextualizar essa descoberta na nossa realidade social e cultural. Só 
assim abrimos o universo a todas as maneiras de descobrir. O universo é de todos.

RITA TOJEIRO
eu sou ASTRÓNOMA

Fotografia · Gayle McIntyre 9191



Profissionalmente estive sempre ligada à investigação, à docência e à transferência de 
tecnologia. Comecei a usar lasers de alta potência para processar e transformar mate-
riais, numa época em que eram desconhecidos da indústria nacional. Atualmente estão 
nas mais variadas empresas e fico com o sentimento de que valeram a pena estes anos 
de trabalho intensivo, tocando áreas tão diversas como a limpeza de papéis e pergami-
nhos, a soldadura de materiais metalurgicamente incompatíveis e, mais recentemente, 
o fabrico aditivo de peças metálicas. Um processo mais limpo, com menor consumo de 
matérias-primas e de energia. Mas foi também muito compensador incutir nos meus 
alunos o interesse por aprender e desenvolver. 

ROSA MIRANDA
eu sou ENGENHEIRA METALÚRGICA

Fotografia · Rodrigo Cabrita9292



Fascina-me estudar a interface entre o cérebro e o comportamento no contexto da 
(dis)funcionalidade. Por isso, nos últimos anos, tenho-me centrado no estudo das bases 
neurobiológicas de processos psicológicos, assim como no desenvolvimento de estudos 
translacionais com vista ao desenvolvimento de novas intervenções, com técnicas não 
invasivas de estimulação cerebral.

SANDRA CARVALHO
eu sou NEUROCIENTISTA

Fotografia · Ana Brígida 9393



O que me fascina na ciência é a beleza que ela encerra em cada camada. A beleza da 
complexidade do que conhecemos da biologia das células, o mistério do quanto e do 
que está por descobrir, a humildade no pensamento que ela exige... E ao desfrutar da 
viagem de descoberta encontro a alegria e o deslumbramento. Assim, nasce a minha 
motivação. Quero conhecer os mecanismos que controlam processos oncológicos para 
proteger a alegria da vida, porque de que vale viver se não for com alegria?

SANDRA TAVARES
eu sou ONCOBIOLOGISTA

Fotografia · Diana Tinoco9494



No reino maravilhoso em que cresci, desde cedo entendi a minha vocação. O tempo 
ensinou-me a interpretar a natureza e dela tirar o melhor, respeitando a sua grandeza. 
Hoje, com dedicação e afinco, exploro os seus recursos, tentando inovar e criar produ-
tos. Com esta minha paixão e a química no coração, vivo a vida num balão... Ser cientis-
ta foi o que sempre sonhei: experimentar... experimentar até alcançar! Não é isto que é 
ser cientista?

SANDRINA ALVES HELENO
eu sou CIENTISTA

Fotografia · Ana Brígida 9595



Já o queria ser aos três anos! Conheço-me como pessoa curiosa e de um modo natural 
fui procurando responder às questões que acho fascinantes para compreender o mundo. 
Como é que uma célula se divide em duas exatamente iguais? Hoje procuro saber um 
pouco mais do processo de divisão celular, estudando várias doenças raras que têm em 
comum poderem causar uma cabeça tipicamente pequena (microcefalia). Tenho tido a 
sorte e a honra de poder trabalhar naquilo que gosto de fazer, na ciência.

SARA CARVALHAL
eu sou CIENTISTA

Fotografia · Alípio Padilha9696



Perceber de que é feito o céu, do mais belo e imponente que podemos experienciar, foi 
sempre o meu mote. Ao longo do tempo tem-me fascinado a confirmação da universali-
dade das leis da física. Dos muitos ou poucos fotões cósmicos que nos chegam, aplican-
do as mesmas leis terrenas, conseguimos descobrir como se formam e evoluem objetos 
complexos, sejam estrelas ou galáxias nos confins do universo. Independentemente do 
objeto, trate-se de um quasar ou de uma célula, a curiosidade de perceber será sempre 
o jogo que nos humaniza.

SONIA ANTÓN
eu sou ASTROFÍSICA

Fotografia · Rodrigo Cabrita 9797



Sou licenciada em química aplicada e doutorada em engenharia química. A minha inves-
tigação centra-se no desenvolvimento de catalisadores eficientes e recicláveis para rea-
ções de oxidação com interesse industrial e ambiental, tais como materiais de carbono 
nanoestruturados, óxidos metálicos mistos, complexos metálicos heterogeneizados e 
nanopartículas. Tento usar condições suaves de pressão e temperatura, solventes ver-
des, evitar a produção de resíduos tóxicos e minimizar o consumo de energia.

SÓNIA CARABINEIRO
eu sou QUÍMICA

Fotografia · Alípio Padilha9898



Tenho duas paixões. A primeira é o direito: quero ajudar a tornar este mundo mais justo, 
através da investigação das soluções mais adequadas para problemas antigos (como os 
das relações entre os cônjuges) e problemas novos (como o estatuto jurídico do embrião 
ou a regulamentação dos veículos autónomos). A segunda é o ensino: ver brilhar os 
olhos dos meus alunos quando, finalmente, conseguem resolver sozinhos um caso prá-
tico e percebem que, afinal, o direito é muito mais do que códigos e leis.

SÓNIA MOREIRA
eu sou JURISTA

Fotografia · Ana Brígida 9999



A ciência permite-nos perceber o universo e a nós próprios. Com curiosidade e perseve-
rança vamos percebendo como se formou o universo, as galáxias, as estrelas e os plane-
tas e tentamos desvendar o mistério da origem da vida. Com cada nova descoberta des-
lumbramo-nos com a imensidão e a diversidade do cosmos. Esta curiosidade nata da 
espécie humana contribui para o nosso desenvolvimento e ajuda-nos criar um mundo 
melhor para todos.

SUSANA BARROS
eu sou ASTROFÍSICA

Fotografia · Diana Tinoco100100



A ciência que faço tem vários pedaços, da antropologia médica aos estudos da arte, da 
cultura material à tecnologia. Escolhi as mulheres, os sentidos e os saberes saídos dos 
corpos, das suas doenças. Escolhi as artes, outras narrativas de cancro, partes da expe-
riência vivida. Escolhi os objetos, os usos dados às coisas biomédicas, encastrados na 
carne. Escolhi o desenho etnográfico criativo, dei-lhe metáfora e imaginação. A ciência 
que faço é um pedaço de mim, é a minha terceira metade.

SUSANA DE NORONHA
eu sou ANTROPÓLOGA

Fotografia · Ana Brígida 101101



A bioquímica está presente em toda a nossa vida e interação com o mundo. São inúme-
ros os fenómenos bioquímicos por trás da apreciação de um copo de vinho ou de um 
pedaço de chocolate. Numa época em que a transição para um sistema alimentar mais 
saudável, sustentável e natural é uma prioridade, o meu percurso de investigação tem 
sido impulsionado pela colaboração com a indústria alimentar com o intuito de com-
preender e modular o sabor dos alimentos, contribuindo para tornar mais apetecíveis os 
alimentos saudáveis.

SUSANA SOARES
eu sou BIOQUÍMICA

Fotografia · Diana Tinoco102102



Fascina-me saber que a eficiência humana advém de um jogo entre a ativação de algo-
ritmos aprendidos e o exercer de um controlo racional sobre os mesmos. Fascina-me 
perceber como o sentir e o pensar dão suporte a essa eficiência e como os contextos 
sociais criam as narrativas para compreendemos o mundo que nos rodeia, levando-nos 
a ver o que todos veem e a ter de lutar para encontrar nessa coexistência a nossa indivi-
dualidade. Tinha de perceber tudo isto e mais!

TERESA GARCIA-MARQUES
eu sou INVESTIGADORA DE COGNIÇÃO SOCIAL

Fotografia · Alípio Padilha 103103



Trabalho em áreas interdisciplinares, como avaliação do ciclo de vida e sustentabilidade, 
economia circular, biorefinarias, microalgas e qualidade do ar interior, cujo denominador 
comum é o contributo para um desenvolvimento mais sustentável. Na ciência, motiva-
-me o prazer da descoberta, poder observar, refletir, aprender e transformar ideias em 
soluções. Ser cientista é para mim um compromisso, um privilégio e uma grande res-
ponsabilidade.

TERESA M. MATA
eu sou ENGENHEIRA QUÍMICA E DO AMBIENTE

Fotografia · Diana Tinoco104104



O que me motiva é trabalhar com equipas multidisciplinares e explorar soluções para 
problemas ambientais, da sociedade e das empresas.

VANESSA JORGE PEREIRA
eu sou ENGENHEIRA DO AMBIENTE

Fotografia · Alípio Padilha 105105



Investigar de onde viemos e por que a nossa espécie é hoje a única espécie de humanos 
a habitar o planeta são temas fascinantes e que motivam a minha investigação. 
Enquanto cientista, alio a arqueologia à geologia para conseguir desvendar comporta-
mentos e paisagens do passado. Fazer ciência é sermos guiados pela curiosidade, poder 
investigar algo para além de nós e, pelo caminho, percebermos melhor o que é que nos 
faz ser humanos.

VERA ALDEIAS
eu sou GEOARQUEÓLOGA

Fotografia · Alípio Padilha106106



Nesta viagem na nave Terra em volta do Sol, da Via Láctea, do universo, o que penso ser 
o mais importante é amar-se aquilo que se faz, onde se está e o que se é.

VERA ASSIS FERNANDES
eu sou GEÓLOGA PLANETÁRIA

Fotografia · Hwa Ja Götz 107107



Interessa-me compreender os processos sociais através dos quais nos relacionamos 
com os outros animais, numa perspetiva que desafie o sistema de exceção e privilégios 
que sistematicamente a espécie humana tem construído para si mesma, à custa das 
outras espécies. Na minha investigação atual sobre animais em catástrofes, procuro tra-
zer as perspetivas e experiências dos animais para o centro do estudo dos fogos flores-
tais. Acredito que podemos desenvolver novos modos de escutar as outras espécies, 
aprendendo com os animais como melhor viver num mundo ameaçado.

VERÓNICA POLICARPO
eu sou INVESTIGADORA DAS RELAÇÕES HUMANO-ANIMAL

Fotografia · Alípio Padilha108108



Encontrei a energia, essencial na vida, na economia e na sociedade. É preciso que seja 
mais sustentável, mais acessível, mais inclusiva. Com a inteligência artificial exploro e 
concretizo soluções. Ensinar exige ciência feita, não só ciência estudada e aprendida. 
Com muitos projetos concretizados, sei ainda pouco mas tenho muitas ideias e sonhos. 
Vi e verei muitos alunos e investigadores crescer. Farão dos seus sonhos a realidade de 
todos, porque a ciência será aberta num futuro que quase é presente.

ZITA VALE
eu sou PROFESSORA E ENGENHEIRA ELETROTÉCNICA

Fotografia · Diana Tinoco 109109
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