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Novos cursos de formação avançada para 2016/2017: 
 

       

      Curso Internacional Básico de Homeopatia Clássica 

                  

Curso de atualização em Doenças Parasitárias:  

              da clínica ao Diagnóstico e Terapêutica 

 

      Fitoterapia do Oriente ao Ocidente – Curso Geral 

                 Fitoterapia Clínica 

 
 

!

CBIOS no Ciência 2016 
Nos dias 4, 5 e 6 de Julho decorreu em Lisboa (Centro de 
Congressos de Lisboa) o Encontro Ciência 2016 – Encontro com a 
Ciência e Tecnologia em Portugal. O CBIOS esteve representado 
pela Professora Catarina Reis numa sessão inserida no tema 
descoberta de novos fármacos. Os alunos de Doutoramento 
Catarina Silva, Diogo Matias e Henrique Silva apresentaram os seus 
trabalhos sob a forma de posters. No último dia esteve exposta uma 
demonstração sobre o tema: a investigação, desenvolvimento e 
inovação em formulações tópicas. 

	

Primeira edição da pós-graduação em Manipulação e Análise da Expressão Génica 

As técnicas de análise e manipulação da expressão 
génica constituem hoje um dos mais essenciais conjuntos 
de ferramentas da biologia celular e molecular. Com os 
recentes avanços na medicina personalizada torna-se 
cada vez mais relevante a análise da expressão génica de 
forma a ajustar a terapêutica às características do 
indivíduo ou da patologia. Esta formação contou com uma 
forte componente laboratorial e com vários momentos de 
discussão de casos práticos.  

Lusófona regista a sua 1ª patente com tecnologia inovadora aplicada à saúde 

A Universidade Lusófona registou, recentemente, a sua primeira Patente Nacional com o nº 108994 e título 
“Nanossistema de ouro com revestimento biopolimérico e gama de absorção no infravermelho próximo e método 
para a sua preparação”. 
Esta patente foi desenvolvida pelo consórcio constituído pelo CBIOS (U Lusofona), pelo IBEB (Fac. Ciências da U 
Lisboa) pela Fac Ciências e Tecnologia da U Nova de Lisboa, e apresenta um forte potencial no tratamento de 
vários cancros superficiais (incluindo o melanoma) recorrendo à activação de nanopartículas com radiação laser, um 
novo recurso tecnológico onde este consórcio tem mostrado grande capacidade de desenvolvimento.   

II Jornadas  

No passado dia 12 de Outubro, o CBIOS – Centro de Investigação em Biociências e Tecnologias da Saúde da U. 
Lusófona realizou as  II Jornadas Científicas. Destinadas a assegurar uma ampla actualização das suas actividades 
junto dos alunos e docentes da Universidade, em especial nas áreas próximas ou relacionadas com a Saúde, estas 
jornadas proporcionaram um excelente pretexto para convidar diversas personalidades que vêm colaborando com o 
nosso projecto educativo. Damos um realce especial à presença da CPLP (Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa), representada pela Srª Dr.ª Arlinda Cabral, Responsável pela Educação, Ciência e Tecnologia (Direção 
para Ação Cultural e Língua Portuguesa) que patrocina a nossa revista BBR / JIBB.  Aqui ouvimos a importância que 
a CPLP atribui à organização do espaço universitário criado em português e às múltiplas iniciativas e oportunidades 
em curso. Realce igual para os keynote speakers, José Alves do CEDOC (UNL-FM), Nuno Silva (iMed-UL) e Susana 
Lucas (Hovione) que abordaram temas do maior interesse e actualidade, nas suas áreas de intervenção, outros 
investigadores de outros grupos de investigação da Universidade (Pedro Gamito e António Palmeira) e, naturalmente, 
membros seniores e juniores dos grupos I&D do CBIOS. A sessão foi encerrada com o prémio de melhor poster, 
escolhido de entre cerca de 30 propostas, e atribuído ao doutorando Luís Roque (CBIOS). A comunicação oral do 
doutorando João Costa (CBIOS) foi ainda distinguida com uma menção honrosa.  

Membros do CBiOS integram acções Europeias COST 

O Professor Nuno Saraiva e a Professora Catarina Reis, docentes na ECTS e membros do centro de investigação 
CBIOS, foram recentemente nomeados Delegados Nacionais do Comité de Gestão das acções COST (european 
COoperation in Science and Technology) intituladas “An integrative action for multidisciplinary studies on cellular 
structural networks” (EuroCellNet) e “European Network of Bioadhesion Expertise (ENBA)”, respectivamente. Estas 
acções operam como uma excelente plataforma para dar conhecer o trabalho realizado pelos investigadores que as 
integram, bem como para a geração de parcerias e colaborações entre os mesmos. Mais informações sobre as 
acções em: http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA15214 e http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA15216 

 

O CBIOS/ECTS participou, mais uma vez, na Noite Europeia dos Investigadores (NEI) 

O CBIOS/ECTS esteve novamente presente na NEI 2016 e este ano foi também parceiro do consórcio vencedor da 
candidatura às ações Marie Curie, para a organização da NEI 2016-2017, coordenado pelo Museu Nacional de 
História Natural e da Ciência (MUNHAC) da Universidade de Lisboa. A Ciência no dia-a-dia é o mote das edições de 
2016 e 2017, no sentido de estimular a participação activa da sociedade em actividades de investigação e de 
transmissão do conhecimento científico. O CBIOS/ECTS marcou a sua presença, no passado dia 30 de Setembro no 
MUNHAC, com o tema "As Ciências Farmacêuticas: uma contribuição interdisciplinar para a sociedade." Mais uma 
vez verificou-se um grande interesse do público na actividade realizada e o seu sucesso faz prever uma nova 
participação na NEI 2017. 

 

Aluna do CBIOS participa numa Training School em Belgrado (Sérvia) 

Nos	dias	24,	25	e	26	de	Setembro,	decorreu	em		Belgrado	(Sérvia)	uma	Training	School	da	acção	COST	CM1407,	sobre	o	tema	“A	
avaliação	 in	 vitro	 de	 compostos	 com	 potencial	 anIcancerígeno”,	 organizada	 pelo	 Ins1tute	 for	 Biological	 Research	 “Siniša	
Stanković”,	 da	 Universidade	 de	 Belgrado.	 	 A	 aluna	 de	 doutoramento	 Catarina	 Garcia	 apresentou	 o	 seu	 trabalho	 inItulado	
“Synergic	effect	of	6,7-dehydroroyleanone	with	hybrid	nanopar1cles	in	cancer	mul1drug	resistant	cells”.	 

Artigo de investigador do CBIOS distinguido pelo Journal of Pharmaceutical Sciences 

No passado mês de Setembro, o artigo “An overview of pharmaceutical excipients: safe or not safe?” das autoras 
Cátia Abrantes, Dinah Duarte e Catarina Reis, recentemente publicado no Journal of Pharmaceutical Sciences, foi 
selecionado pelos seus editores como "Most Original and Most Significant Scientific Findings" e estará de livre acesso 
durante um período de 3 meses no site do jornal. 

A 24ª Conferência Internacional de Bioencapsulação decorreu na ULHT 

Nos dias 21 a 23 de Setembro, a ULHT/CBIOS em parceria com o Instituto Superior Técnico de Lisboa organizaram 
com sucesso a 24ª Conferência Internacional de Bioencapsulação. O evento decorreu no Auditório Agostinho da 
Silva da ULHT e contou com a participação de mais de 150 investigadores de todo o mundo. Neste evento foram 
discutidas diversas temáticas das áreas da indústria alimentar, têxtil, farmacêutica e biotecnológica, todas elas de 
enorme relevância para a investigação nacional e internacional. O doutorando da ULHT/CBIOS, Luís Roque, foi 
ainda distinguido com a atribuição do prémio para a melhor comunicação oral. A próxima 25ª Conferência 
Internacional de Bioencapsulação decorrerá em Junho de 2017 em Nantes, França.  

 

Sessão de abertura do ano lectivo 2016/2017 da ECTS 
A sessão de abertura do presente ano lectivo decorreu no passado dia 3 de Outubro numa cerimónia que serviu para 
dar as boas vindas aos novos alunos da ECTS e apresentar a estrutura da escola nas diversas vertentes de 
formação, bem como de I&D. 

A ECTS e o CBIOS na reunião Physiology 2016 

A Escola de Saúde da Universidade Lusófona esteve representada 
nesta importante reunião do mundo da Fisiologia Humana organizada 
em conjunto pela American Physiological Society (EUA) e pela  The 
Physiological Society (GB). No centro de congressos de Dublin 
estiveram cerca de 4 mil participantes, vindos de todo o mundo, 
incluindo representantes do CBIOS - Universidade Lusófona Luís 
Monteiro Rodrigues e Henrique Silva que apresentaram aqui 5 
comunicações correspondentes a alguns dos projectos que 
desenvolvem na nossa Universidade 


