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Gestão de Alérgenos como um Factor-chave em Segurança Alimentar 
Foi recentemente publicado um livro da editora Taylor and Francis intitulado “Segurança e 
Protecção Alimentar”. O Professor António Raposo foi co-autor do capítulo: “Gestão de 
alérgenos como um factor-chave em segurança alimentar”, que resultou de um trabalho conjunto 
com outros investigadores da Universidade de Las Palmas de Gran Canaria, Espanha. 
 

Análise sensorial de medusa no Aquário Vasco da Gama 
No passado dia 15 de Novembro, no decorrer do 2º Seminário: Estudo dos 
Cnidários, as ferramentas disponíveis, que teve lugar no Aquário Vasco da Gama, 
foi realizada uma prova de análise sensorial de medusa, com provadores não 
treinados. Esta actividade resultou de uma parceria entre a Universidade 
Lusófona de Humanidades e Tecnologias, a Escola Superior de Hotelaria e 
Turismo do Estoril e a Cooperativa de Ensino Superior Egas Moniz.   
 

Bordeaux VIVA winter school XXXIII LIAC meeting on vascular aging 2017 
Esta importante reunião, reunindo alguns dos mais importantes especialistas mundiais em envelhecimento vascular, um processo 
na origem de inúmeras doenças, incluindo a demência,  teve lugar entre 29 de Novembro e 2 de Dezembro, na Universidade de 
Bordéus, França, e contou com a participação do CBIOS . O Professor Luis Monteiro Rodrigues foi um dos keynote speakers 
convidados, tendo ainda oportunidade de apresentar alguns dos trabalhos (em poster) da equipa que coordena no CBIOS . 

Membro do CBIOS distinguido pelos BfK AWARDS  
O Professor Daniel Murta, membro do CBIOS, foi recentemente, distinguido 
pelos BfK AWARDS, no âmbito do prémio AIS 2017 Startup Showcase. Esta 
distinção premeia o empreendedorismo empresarial (start-ups) baseado na 
inovação tecnológica. (http://ani.pt/entogreen-recebe-distincao-bfk-awards/) 
 

A U. Lusófona tem dois novos Doutores em Ciências da Saúde 
No dia 11 de dezembro, em Alcalá de Henares, teve lugar a sessão 
pública de discussão de duas teses de Doutoramento em Ciências da 
Saúde, na área da Saúde Ambiental, dos nossos alunos: 
Raquel Maria Rodrigues dos Santos - “Qualidade do ar interior em quartos 
de bebés: estudo das concentrações de Compostos Orgânicos Voláteis” 
Rogério Paulo da Silva Nunes – “Modelo DPSEEA e vigilância em Saúde 
Ambiental em Portugal: doenças oncológicas”. 
Ambos os candidatos foram aprovados com a classificação máxima 
atribuível em provas públicas (Sobressaliente), cabendo agora ao Colégio 
Doutoral a decisão sobre a atribuição “cum laude”. Parabéns aos nossos 
colegas por mais este passo, a quem desejamos as maiores felicidades 
académicas e pessoais. 
 

Investigador do CBIOS divulga trabalho em conferências nacional e internacional  
O Professor Pedro Fonte, Docente da ECTS da Universidade Lusófona e 
membro do CBIOS é co-autor dos trabalhos apresentados oralmente, 
intitulados “Stability and bioactivity study of bevacizumab-loaded PLGA 
nanoparticles towards its controlled release” e “Study of biophysical 
interactions and bevacizumab bioactivity encapsulated into nanoparticles 
towards its controlled release” nas conferências 43rd International 
Conference on Micro and NanoEngineering em Braga e no i3s Annual 
Meeting 2017 na Póvoa de Varzim, respetivamente. 

Estudante da Fac. de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto da U. de São Paulo conclui 
estágio no CBIOS 

A aluna Thaís Paseto, estudante da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo no Brasil conclui estágio no CBIOS da Universidade Lusófona. O estágio 
laboratorial com duração de 3 meses ocorreu sob orientação do Professor Doutor Pedro Fonte no âmbito 
do projeto “Encapsulation of bioactive products into lipid nanoparticles for improved topical application”. O 
trabalho desenvolvido será divulgado em publicações internacionais e encontros científicos nacionais e 
internacionais. 
 

Prémio Sociedade Farmacêutica Lusitana   
No passado dia 26 de setembro celebrou-se o Dia Nacional do Farmacêutico. Para 
comemorar este dia, a Ordem dos Farmacêuticos organizou uma cerimónia no 
Porto. Durante a cerimónia foram entregues várias distinções entre as quais aos 
mais jovens com o prémio Sociedade Farmacêutica Lusitana, atribuindo aos 
melhores alunos de cada Instituição de Ensino que lecionam o Mestrado Integrado 
em Ciências Farmacêuticas. A ECTS esteve representada pela recém licenciada 
Nicole Pereira. 
 

Aluna de Doutoramento realiza uma Short-Term Scientific Mission (STSM) em Milão 
A aluna de doutoramento do CBIOS Catarina Garcia participou num programa STSM no âmbito 
da acção COST CM1407, um programs fundado pela UE que permite aos investigadores criar 
redes de pesquisa interdisciplinares na Europa. A missão realizou-se durante o passado mês 
de outubro. O projeto de investigação da aluna Catarina Garcia baseou-se na “Preparação de 
nanopartículas de royleanona self-assembled”, em colaboração com o Departamento de 
Química da Universidade de Milão, Itália. 

Aluna de doutoramento do CBIOS vence prémio "Best Poster Prize” no evento “4th Meeting 
of COST Action CM1407” 
 No passado mês de setembro, a ULHT realizou o evento “4th Meeting 
of the COST Action (CM1407) - “Challenging organic syntheses 
inspired by nature – from natural products chemistry to drug discovery”. 
Durante este evento, a estudante de doutoramentodo Catarina Garcia 
foi selecionada para o concurso " Best Poster Prize" e a sua 
apresentação oral foi a vencedora. 

CBIOS participa em projecto financiado pela Fundação Erkko da Finlândia  

A Professora Patrícia Rijo lidera a participação do CBIOS no projecto “NIPHARMIN: 
A NEW ANTIBACTERIAL SCAFFOLD AND BIOLOGICAL APPLICATIONS” 
financiado pela Fundação Erkko da Finlândia. O projecto aceite para financiamento 
no passado mês de Setembro correponde principalmente a uma bolsa de 
doutoramento em trabalhos na área da Química Medicinal e conta com a 
participação da TUT (Tampere University of Technology) e o INSA (Instituto Nacional 
de Saúde Doutor Ricardo Jorge), onde o aluno vencedor da bolsa irá realizar 
trabalhos de investigação. 
 

Investigadora do CBIOS publica em revista do grupo Nature 
 
A Professora Patrícia Rijo em colaboração com investigadores nacionais de Coimbra e Porto e também internacionais da Índia e 
EUA publicou o trabalho “Novel small molecule PKCδ-selective activator: an encouraging anticancer agent in colon cancer therapy” 
na revista “Cell Death & Disease” do grupo de publicações Nature (Nature publishing group). A publicação resultou do trabalho 
envolvido na patente internacional que as autoras correspondentes do CBIOS e REQUIMTE detêm na área de Química Medicinal e 
Farmacologia.  

A Universidade Lusófona (CBIOS) organizou o “2nd Training School” e o “4th Meeting” da 
Acção COST CM1407 

A Universidade Lusófona recebeu a 18-20 de setembro de 2017 o “2nd Training School” e a 21-22 de Setembro o “4th Meeting” da 
Acção COST CM1407. A organizadora local, Professora Patrícia Rijo e o CBIOS contaram com a participação de 88 cientistas e 
estudantes vindos de vinte e cinco países, que foram presenteados com uma “Periodic Table Cupcake Party”. Os eventos tiveram 
como objectivo principal o conhecimento e experiência em química dos Produtos Naturais e a descoberta de fármacos que foi 
assegurado pelo programa abrangente destas reuniões, com especialistas internacionais, provenientes da academia e da indústria 
(Hovione, Buchi e MestreNovaLab).  
 

Participação do Presidente da Sociedade Portuguesa de Patologia Animal no “European 
Pathosurveillance Network Meeting 2017” 

Na pessoa do Professor e investigador do CBIOS Pedro Faísca, a Sociedade 
Portuguesa de Patologia Animal, participou no “European Pathosurveillance 
Network Meeting 2017”, que decorreu no Instituto Politécnico de Viseu, nos dias 
11 e 12 de Dezembro. O encontro contou com a colaboração de especialistas 
europeus que abordaram temas relacionados com doenças infecciosas em 
espécies de interesse pecuário. 
 

Nutricoaching na Nutrição 
Realizou-se a 7 de Dezembro de 2017 na ULHT uma formação organizada pelo 
Núcleo de Estudantes das Ciências da Nutrição da ULHT sobre o tema ‘’Coaching na 
Nutrição?’’. 
A Drª. Joana Carvalho Costa, Nutricionista, Nutricoach e Mentora do Programa de 
Nutricoaching foi a oradora convidada nesta formação que teve a participação de 
alunos e docentes da LCN. 

Alunos da LCN visitam instalações da FIMA-UNILEVER/Jerónimo Martins 
A 28 de Novembro de 2017, alunos do 3º ano da LCN, no âmbito 
da Tecnologia Alimentar tiveram a oportunidade de visitar as 
instalações da FIMA-UNILEVER/Jerónimo Martins. A visita teve 
início com o enquadramento teórico e preparação de cremes 
vegetais para barrar, seguido-se uma visita à fábrica e finalizando 
com a apresentação do portfólio e degustação dos produtos. A 
importância desta atividade justifica-se pela ligação que promove 
entre a LCN e a prática profissional. 

O CBIOS participa em mais uma Noite Europeia dos Investigadores 2017 

O CBIOS volta a participar na Noite Europeia dos Investigadores (NEI), este biénio (2016-2017) dedicado ao tema “SCILIFE – 
Ciência no dia-a-dia”. Este projeto é financiado pela Comissão Europeia no âmbito das Ações Marie Curie, e procura através da 
realização de um conjunto alargado de atividades para o grande público, consciencializar os cidadãos para a importância e impacto 
da Ciência no seu dia-a-dia.  
Mais uma vez o CBIOS esteve presente não só na NEI, que decorreu dia 29 de setembro no Museu Nacional de História Natural e 
da Ciência, mas também deu o seu contributo participando nos workshops preparatórios com o tema Ciências da Saúde: Uma 
viagem pelo tempo… Ambas as iniciativas cativaram um grande interesse por parte do publico visitante, representando mais um 
sucesso desta colaboração que existe desde 2014.  
 


