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UNIAo FAZ A FORCA. Este batido
adagio universal faz sentido perante as
origens da Universidade Tecnica de
Lisboa. A instituicao celebra este ana
data redonda, 80 anos (foi fundada em
1930), mas de uma maneira ou de outra,
ja laborava. Foi fundada a partir de
quatro escolas ja existentes: a Escola
Superior de Medicina Veterinaria (a ac
tual Faculdade com 0 mesmo nome), 0
Instituto Superior de Agronomia, 0 Ins
tituto Superior de Ciencias Econ6mi
cas e Financeiras, actual Instituto Su
perior de Economia e Gestiio (ISEG) eo

Tem 80 anos de
existencia como
universidade, mas a
tradifao nao serve
para the travar 0
dinamismo: conta
inumeros projectos de
impacto intemacional
Textos de RICARDO NABAIS

Instituto Superior Tecnico (1ST). Mais
tarde, outras juntaram-se-lhes, para
formarem p6los que ja medem a impor
tancia a escala europeia e mundial.
A confirma-lo estao alguns projec
tos tecnol6gicos de vulto, como 0 en
volvimento do 1ST no ITER (urn reac
tor experimental de fusao em que
participa todo 0 mundo Ocidental) e
outros que cruzam a tecnologia com a
participacao directa das pessoas,
como a rede europeia Eurolife Net,
que mede a qualidade do ar que respi
ramos no Velho Continente.
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Sim, obrigado
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adagio universal faz sentido perante as
origens da Universidade Tecnica de
Lisboa. A instituicao celebra este ana
data redonda, 80 anos (foi fundada em
1930), mas de uma mane ira ou de outra,
ja laborava. Foi fundada a partir de
quatro escolas ja existentes: a Escola
Superior de Medicina Veterinaria (a ac
tual Faculdade com 0 mesmo nome), 0
Instituto Superior de Agronomia, o Ins
tituto Superior de Cit'mcias Econami
cas e Financeiras, actual Instituto Su
perior de Economia e Gestao (ISEG) e 0

Tem 80 anos de
existencia como
universidade, mas a
tradifao nao serve
para lhe travar 0
dinamismo: conta
inumeros projectos de
impacto intemacional
Textos de RICARDO NASAlS

Instituto Superior Tecnico (1ST). Mais
tarde. outras juntaram-se-Ihes, para
formarem palos que ja medem a impor
tancia a escala europeia e mundial.
A confirma-Io estao alguns projec
tos tecnolagicos de vulto, como 0 en
volvimento do 1ST no ITER (urn reac
tor experimental de fusao em que
participa todo 0 mundo Ocidental) e
outros que cruzam a tecnologia com a
participacao directa das pessoas,
como a rede europeia Eurolife Net,
que mede a qualidade do ar que respi
ramos no Velho Continente.
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cionamento em 2020. Envolve a Comuni
dadeEuropeia de Energia Atamica (Uniao
~IVOS._ Desde que n~sc~u colec
Europeia e Suica), 0 Japao, os EUA, a Inclona numeros astronomlcos para
dia, a China, a Coreia do Sul e a Russia. Ou
tentar reproduzir na Terra a fonte de ener
seja, parte significativa da populacao
gia do Universo. Vai ser, se tudo der certo,
mundial. Para a Europa, tera urn custo
o primeiro reactor nuclear de fusao - ao
contrario dos actuais, de fissao, que ja pro
de construcao orcado em 7.200 milh6es
de euros. A quantia parece colossal, mas
duzem energia para fms civis, como a elec
diz, iranico, Carlos Va
tricidade - e e, desde ja,
randas, que «hoje ja
«0 primeiro exemplo da
nao parece muito ele
globalizacao da ciencia
'Quando dizemos
vada, porque comeca
e da tecnologia», atesta
nao ao nuclear
Carlos Varandas, do
mos a ouvir qual e 0
estamos a
buraco de alguns ban
Instituto de Plasmas e
esquecer-nos
cos, mil milhoes ou
Pusao Nuclear do Insti
de que
tuto Superior Tecnico
dois mil milhoes».
jaousamos'
Mas para que inves
(1ST). Chama-se Inter
national Thermonu
tir tanto dinheiro, ain
CARLOS VARANDAS
clear
Experimental
da para mais numa
Reactor (algo como
forma aparentemente
'reactor experimental termonuclear inter
perigosa de produzir energia? Varan
nacional', em portugues), ou ITER, de
das, que preside a agencia europeia que
canaliza as componentes do Velho Con
uma forma mais familiar.
Mas vamos, entao, a nUmeros: 0 comp1e
tinente para 0 ITER e e membra do 6r
gao supremo do projecto tern, mais uma
xo ja esta a ser construido em Cadarache
(Franca) e preve-se a sua entrada em fun
vez, resposta pronta: «0 primeiro objec-

UM PROJECTO DE SUPERLA

tivo do ITER e demonstrar a viabilidade
cientifica e tecnica da fusao nuclear en
quanta fonte de energia limpa, inesgo
tavel, segura, amiga do ambiente e eco
nomicamente atractiva».
As experiencias tern demonstrado que
o processo e dificil. Ja se conseguirarn
reacc6es de fusao noutro projecto do qual
Portugal tamhem faz parte - igualmente
atraves de um grupo de Cx-los Varandas
do 1ST  , 0 JET (Joint European Torus).
Mas 0 resultado fmal ainda nao e satisfa
t6rio: com 25 megawatt de poti'mcia obti
veram-se apenas 16. E 0 objectiv~ do
ITER e conseguir ampliar essa producao
na ordem dos 10 ou 20 de grandeza. Por
palavras mais simples, «0 objectivo do
ITER e, com os mesmos 25, obter entre
250 e 500 megawatb>.

Mas 0 complexo de Cadarache nao e
uma central electrica, e um projecto ex
perimental. A partir do momenta em que
a fusao nuclear seja rentavel para a pro
duCao de electricidade, sera urn alvo a
perseguir pelas empresas do sector. E a
producao segue exactamente 0 mesmo '"

principio de urna central termica conven
cional. A diferenc;:a esta na obtenc;:ao do
vapor de agua usado para mover as espi
ras electromagneticas da central - pode
ser pela queima do carvao (0 processo
mais poluente e gradualmente abandona
do em quase to do 0 mundo), de fuel, do
gas natural ou com energia nuclear.
Falta falar do essencial. Pelo menos,
do ponto de vista da opiniao publica. E
segura ter uma central nuclear mesmo
ao pe de casa? Varandas nao tern duvi
das: e. As centrais actuais, todas de fis
sao, «sao intrinsecamente seguras».
Tao seguras como ir de aviao para Lon
dres - «a probabilidade de 0 aviao cair e
minima». As centrais nudeares sao
hoje da Gerac;:ao III, nada tern a ver com
Chernobil ou outras da primeira gera
c;:ao que ainda povoam a paisagem da
Europa de Leste e que, estas sim, «sao
urn perigo publico».
Mas ha tambem a questao dos resi·
duos nucleares. Com urn reactor de fu
sao, defende Varandas, nao existe pro
blema, na medida em que «as p~ COul
radioactividade perdem-na ao fun de 30
anos», muito pouco face aos milhares de
anos dos lixos radioactivos actuais.
o 1ST tern varios grupos ligados a in
vestigac;:ao no ITER. 0 nuclear e urna
questao irreversivel para 0 professor do
1ST: «Quando dizemos 'nao ao nuclear',
esquecemo-nos que ja 0 usamOS», na me
dida em que urna percentagem da electri
cidade que recebemos em casa e actual
mente importada das centrais francesas.
<<E inevitavel que mais cedo ou mais tarde
Portugal vai precisar do nuclear», remata
Varandas.
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fogo controlado varia emfuncao do Pla
pORTUGAL EPAis DE FADO,
SARDINHADAS, futebol e ...
no Nacional de Defesada Florest8. Con
fogos tlorestais no Verao. E as
tra Incendios», conclui Liliana Bento.
vezes ate antes da estac;:ao ou depoiS
Em combate, as tecnicas variam en·
dela. 0 problema, ja se sabe, vern de che
tre 0 fogo tactico - para consolidar os
gar a chama ao f6sforo em alturas pro
perimetros de incendio - e 0 contrafogo,
feito a 30 ou 40 metros da frente princi·
picias ao calor. E e partilhado por mui
tos paises de sol forte e muita tloresta.
pal, para conter as chamas do incendio,
Por isso, 0 Instituto Superior de Agro
que se unem com a linha trac;:ada por
nomia (ISA) coordena urn projecto de
mao hurnana e extinguem-se por falta
dimensao internacional - que integra
de oxigenio.
36 parceiros de 16 paises da Europa e do
o Fire Paradox ensina ou recorda es
mundo - para estudar 0 tema 'fogo'.
tas tecnicas em acc;:6es de formac;:ao nao
Chama-se Fire Paradox ('paradoxo do
s6 em Portugal mas em cada urn dos
paises representados. Trocam-se expe
fogo') e tenta ensinar a gerir 0 fogo tlo
restal, 'jogando' com diversas varia
riencias, urna vez que «cada pais tem
veis, como 0 fogo controlado, a ignic;:ao
uma especificidade territorial bastante
variada». Na Grecia,
de incimdio, a propa
por exemplo, 0 fogo
gac;:ao de incendio e
controlado e proibi
o fogo de supressao.
do e a lei acaba por
A maxima que 0 gru
'0 fogo controlado
dificultar 0 combate
po segue, inspirada
ja usado
por urn proverbio
em certas situac;:6es.
em Portugal
Em ltalia, as prime i
finlandes, lida com
desde
ras
experiencias
esta forma de domar
o seculo XIX'
com recurso a esta
o fogo a nosso favor:
LILIANA BENTO
tecnica tiveram a
<<0 fogo e urn mau
patrao mas urn bom
ajuda dos tecnicos
criado», cita Liliana
do Fire Paradox.
Do projeeto - com durac;:ao de quatro
Bento, responsavel pela area de comu
nicac;:ao do projecto.
anos - ja sairam urn software em 3D de
Dai 0 paradoxo enunciado no nome
modelizac;:ao da propagac;:ao dos fogos,
do projecto. 0 fogo pode ser inimigo
urn site (www.fogocontrolado.org).si
muladores
de incendios tlorestais, e
mortal, mas tambem urn aliado, desde
muito intercarobio internacional. E,
que gerido por gente habilitada. <<Pode
ser usado na prevencao», prossegue Li
como cereja no topo do bolo, <<0 nosso
grande legado foi uma proposta de uma
liana Bento. Alias, 0 processo mio e as
directiva europeia do fogo», recorda Li
sim tao inectito: <<0 fogo controlado ja e
liana Bento, «que nao imp6e a mesma
usado em Portugal M muito tempo,
regu]amentacao a todos os paises, mas
desde 0 secuIo XIX». A tecnica esta do
ajuda a criar leis especiticas em cada
curnentada e pode ser usada para a pre
urn para 0 uso do fogo». Para ajudar a
venc;:ao, para a criac;:ao de linhas de con
que nao se repitam os cenarios de Por
tenc;:ao contra incendios e na renovac;:ao
de pastagens. Sendo que «8. extensao do
tugal em 2003 e da Grecia em 2007.
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leipio de urna central termica conven
lal. A diferenc;:a esta na obtenc;:ao do
Dr de agua usado para mover as espi
electromagneticas da central ~ pode
pela queima do carvao (0 processo
s poluente e gradualmente abandona
~m quase todo 0 mundo), de fuel, do
natural ou com energia nuclear.
:tlta falar do essencial. Pelo menos,
lonto de vista da opiniao publica. E
lTO ter urna central nuclear mesmo
le de casa? Varandas nao tern duvi
e. As centrais actuais, todas de fis
«sao intrinsecamente seguras».
seguras como ir de aviao para Lon
; ~ «a probabilidade de 0 aviao cair e
limaJ>. As centrais nucleares sao
! da Gerac;:ao III, nada tern a ver com
,rnobil ou outras da primeira gera
que ainda povoam a paisagem da
opa de Leste e que, estas sim, «sao
perigo publico».
as ha tambem a questao dos resi
s nucleares. Com urn reactor de fu
defende Varandas, nao existe pro
na, na medida em que «as p~ com
ioactividade perdem-na ao fun d.e 30
S», muito pouco face aos milhares de
s dos lixos radioactivos actuais.
1ST tern varios grupos ligados a in
:igac;:ao no ITER. 0 nuclear e urna
stao irreversivel para 0 professor do
: «Quando ilizemos 'nao ao nuclear',
lecemo-nos que ja 0 usamos», na me
l em que urna percentagem da electri
lde que recebemos em casa e actual
lte importada das centrais francesas.
nevitavel que mais cedo ou mais tarde
tugal vai precisar do nuclear», remata
rudas.
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fogo controlado varia em funcao do Pla
pORTUGAL EPAIS DE FADO,
SARDINHADAS, futebol e ...
no Nacional de Defesa da Floresta Con
fogos florestais no Verao. E as
tra Incendios», conclui Liliana Bento.
vezes ate antes da estac;:ao ou depois
Em combate, as tecnicas variam en
dela. 0 problema,ja se sabe, vern de che
tre 0 fogo mctico ~ para consolidar os
perimetros de incendio ~ eo contrafogo,
gar a chama ao fosforo em alturas pro
picias ao calor. E e partilhado por mui
feito a 30 ou 40 metros da frente princi
tos paises de sol forte e muita floresta.
pal, para conter as chamas do incendio,
Por isso, 0 Instituto Superior de Agro
que se unem com a linha trac;:ada por
mao hurnana e extinguem-se por falta
nomia (ISA) coordena urn projecto de
dimensao internacional ~ que integra
de oxigenio.
36 parceiros de 16 paises da Europa e do
o Fire Paradox ens ina ou recorda es
mundo ~ para estudar 0 tema 'fogo'.
tas tecnicas em acc;:6es de formacao nao
Chama-se Fire Paradox ('paradoxo do
so em Portugal mas em cada urn dos
paises representados. Trocam-se expe
fogo') e tenta ensinar a gerir 0 fogo flo
restal, 'jogando' com diversas varia
riencias, urna vez que «cada pais tern
veis, como 0 fogo controlado, a ignicao
uma especificidade territorial bastante
de incendio, a propa
variadal>. Na Grecia,
por exemplo, 0 fogo
gac;:ao de incendio e
o fogo de supressao.
controlado e proibi
do e a lei acaba por
A maxima que 0 gru
'0 fo~o controlado
po segue, inspirada
dificultar 0 combate
ja usado
por urn proverbio
em certas situac;:6es.
em Portugal
Em ltalia, as primei
fmlandes, lida com
desde
experieneias
esta forma de domar
ras
o seculo XIX'
o fogo a nosso favor:
com recur so a esta
LILIANA BENTO
tecnica tiveram a
«0 fogo e urn mau
ajuda dos tecnicos
patriio mas urn born
do Fire Paradox.
criado», cita Liliana
Do projecto - com durac;:ao de quatro
Bento, responsavel pela area de comu
anos ~ ja sairam urn software em 3D de
nicacao do projecto.
Dai 0 paradoxo enunciado no nome
modelizac;:ao da propagac;:ao dos fogos,
do projecto. 0 fogo pode ser inimigo
urn site (www.fogocontrolado.org).si
mortal, mas tambem urn aliado, desde
muladores de incendios florestais, e
muito intercambio internacional. E,
que gerido por gente habilitada. <<Pode
como cereja no topo do bolo, «0 nosso
ser usado na prevencao», prossegue Li
grande legado foi uma proposta de uma
liana Bento. Alias, 0 processo nao e as
directiva
europeia do fogo», recorda Li
sim tao inedito: «0 fogo controlado ja e
liana
Bento,
«que nao imp6e a mesma
usado em Portugal M muito tempo,
regulamentacao
a todos os paises, mas
desde 0 s9culo XIX». A tecnica esm do
ajuda
a
criar
leis
especificas em cada
curnentada e pode ser usada para a pre
urn
para
0
uso
do
fogo».
Para ajudar a
vencao, para a criacao de linhas de con
de Por
que
nao
se
repitam
os
cenarios
tenc;:ao contra incendios e na renovacao
tugal
em
de pastagens. Sendo que <<a extensao do
2003 e da Grecia em 2007.
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TGV PODE SER UM PRO
JECTO-pARIA dos gover
nos de Portugal e Espanha.
Mas ideias para 0 compor por dentro
nao faltaram. A Alstom Portugal,
ramo nacional do gigante frances da
industria de material ferroviario, lan
C;:OU urn concurso para 0 design do in
terior do TGV E 0 primeiro premio foi
para tres alunos da Faculdade de Ar
quitectura da UTL (FAUTL).
Os professores Jose Rui Marcelino e
Andre Castro partilham as turmas do
Ultimo ano do curso de Arquitectura
que concorreram e uma empresa, a
Alma Design, que ha anos se dedica a
concepc;:ao de interiores de comboios
ou ao design de autocarros, entre ou
tras maquinas. 0 premio nao e urn
projecto que va ser adoptado nurn fu
turo proximo ou longinquo: «E urn
exercicio de faculdade_ Devera haver
urn projecto concreto e depois, pela 16
gica, gostariamos que fossem os nos
sos alunos, remunerados, a desenvol
ve-lo», diz Jose Rui Marcelino.
Os vencedores, Samuel Fanhais, lVIa
nuel Damiao e Guilherme Cardoso
propuseram urn conceito chamado
FUI (0 acronimo soa a portugues mas
significa 'Feel Unique Inside', algo

nao the ficam atras. A criatividade an
como 'sinta-se linico ca dentro'), uma
dou sobre carris. Houve quem pensasse
criativa forma de ocupac;:ao de espac;:o:
em servic;:os, como urn indicador auto
a disposic;:ao dos bancos e desnivelada
na carruagem, algo que, explica Andre
matico do lugar que 0 passageiro deve
ocupar, em func;:ao do seu bilhete. Ou
Castro, alem de quebrar a monotonia
ainda outro grupo, que fez urn estudo na
tipica da viagem, permite «uma nocao
Estac;:ao do Oriente para perceber que
maior de velocidade».
publicos frequentam os Alfa Pendula
Enos desniveis ainda ha niehos
para guardar bagagem - aurnenta a se
res Lisboa-Porto. 0 interior do comboio
seria transformavel a medida do fre
guranc;:a dos pertences dos passageiros
gues: de manha, exe
e espac;:o para mais
lugares, libertando
cutivos a caminho de
urn servic;:o - os luga
a entrada da carrua
'Gostamos
res individuais est a
gem do mosaico de
riam em maioria ~ a
de criar entre
malas amontoadas.
meio da manha turis
o premio do trio
os alunos
tas ~ as cadeiras mo
riao e apenas urn
umambiente
vimentam-se
e jun
item de respeito
quase profissional'
tam-se,
dando
lugar
a
para por a bold no
JOS~ RUI MARCELINO
varios assentos jun
curriculo. Vai tradu
tos, para grupos - ou
zir-se em algo muito
pratico, urn estagio
pessoas idosas.
na Alstom, repartido entre Paris (urn
Mais do que 0 orgulho de ter venci
dos alunos) e 0 centro de desenvolvi
do urn concurso entre seis faculdades
a nivel nacional, fica 0 sucesso peda
mento da multinacional em Barcelona
(para os outros dois).
gogico: «Gostamos de criar entre eles
urn ambiente quase profissionab>,
Mas se 0 pormenor do desnivel dos
bane os e totalmente inecliito, garante
conclui Jose Rui Marcelino. 0 que e
Andre Castro, as outras ideias apresen
importante nao e a marca de autor,
tadas pelo conjunto de seis propostas
mas ter «urn objectivo comurn, com
distribuidas por urn total de 20 alunos
trabalho em equipaJ>.

rificada nos Ultimos anos e 0 aumento
de casos de cancro e 0 surgimento des
ta doenca em idades eada vez mais
precoces. <<A qualidade do ar deixou
de ser algo que sO preocupa ambienta
listas», nota Ferraz de Abreu.
o grupo de estudo centrou-se nas
escolas. Os alunos de varios estabele
cimentos de ensino na Europa iriam
usar um aparelho para medir as par
ticulas circulantes no ar ao longo do
seu dia-a-dia.
o clique deu-se numa conferencia
onde se decidiam os pormenores tee
nicos da experiencia. Durante uma vi
sita a um laborat6rio italiano - e em
Ualia que se localiza 0 Instituto do
~ Ambiente e Sustentabilidade do JRC,
~
Comissao Europeia - Ferraz de Abreu
<ii
encontrou um medidor que era «0 ill
timo grito em tecnologia». Estava
dado 0 tiro de partida. Ainda assim,
houve problemas, principalmente de
estilo: «algumas raparigas niio acha
yam cool andar com 0 aparelho ao pes
coco». A solucao veio de uma das cida
des que integra 0 projecto, Miliio. Feliz
coincidencia, a cidade e tambem uma
das capitais da moda - nascia uma bol
espirito da sua alma mater, 0 famoso
sa capaz de dar patine a experiencia.
As meninas estavam conquistadas.
Massachusetts Institute of Techno
As (micas particulas que ja eram
logy (MIT, nos EUA), onde esteve qua
medidas em larga escala (PM 10), po
se 20 anos. Ainda e investigador asso
dem chegar aos pulmoes, enquanto
ciado, mas de forma «intermitente».
Some-se a esta filosofia - de unir a
as que 0 EuroLifeNet mediu (PM 2.5)
tecnologia as ci€mcias humanas, de
entram directamente a corrente san
guinea. Ferraz de
uma forma partici
pativa - a expe
Abreu orgulha-se
riencia que a equi
da experiencia e do
pa de Ferraz de
empenho das esco
A qualidade do ar
Abreu trazia de ou
las. Em Portugal
deixou de ser algo
tra linha de inves
aderiram estabele
que 56 preocupa
tigacao, activa no
cimentos de Viana
os ambientalistas'
terreno, 0 projecto
do Castelo, Ponte de
europeu PEOPLE,
Lima, Acores, Lis
PEDRO FERRAZ DE ABREU
que perseguia 0
boa e Vale do Tejo,
mesmo objectivo,
Almada, entre ou
avaliar a qualidatros. Os resultados
de do ar que as pessoas respiram.
em Portugal ainda aguardam publi
cacao, mas 0 investigador ja esta sa
Mas os problemas eram varios. Por
exemplo, como envolver as po pula
tisfeito: «Demos origem a uma linha
coes? E, pedindo participacao, como
de investigacao cientifica com este
avaliar 0 rigor das observacoes? Tudo
projecto». E, quem sabe, a uma luta
isto tendo em conta «a explosao de
mais eficaz contra a poluicao do ar,
doencas respiratOrias em criancas» ve
no futuro.

Respirar as ares

do MIT
"
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PALAVRA DE ORDEM EM
UNIVERSIDA
DE E'REDE~ A prova-lo esta
outro projecto de alcance internacional
e de ambicao feita a escala europeia, 0
EUROLIFE NET (http://www.eurolife
net.eu). Proposto pelo CITIDEP e de
imediato adoptado pelo Centro Comum
de Investigacao da Comissao Europeia
(IES-JRC) para medir a qualidade do ar
no Velho Continente, integra em Portu
gal um grupo dinfunico que cruza pes
soas de diversas areas, sob um denomi
nador comum: cruzar a ci€mcia com a
accao. Sempre com 0 mote do seu grupo
de trabalho, 0 CITIDEP (Centro de In
vestigacao de Tecnologias de Informa
cao para uma Democracia Participati
va) em mente, Pedro Ferraz de Abreu
defme 0 caminho: <<A ciencia sem acti
visDlO efrivola, 0 activismo sem ciencia
ecego».
Ferraz de Abreu coordena 0 EuroLi
feNet com base no LabTec ePlanning
no Instituto de Ciencias Sociais e Poli
ticas (ISCSP) da UTL e traz consigo 0

I I .&I. QUALQUER

Iabu
JlII(XYJO

68

Uma
questao
de peso
,
rificada nos Ultimos anos e 0 aumento
de cas os de cancro e 0 surgimento des
ta doenca em ida des cada vez mais
precoces. «A qualidade do ar deixou
de ser algo que s6 preocupa ambienta
listas», nota Ferraz de Abreu.
o grupo de estudo centrou-se nas
escolas. Os alunos de varios estabele
cimentos de ensino na Europa iriam
usar um aparelho para medir as par
ticulas circulantes no ar ao longo do
seu dia-a·dia.
o clique deu-se numa conferencia
onde se decidiam os pormenores tec
nicos da experiencia. Durante uma vi
sita a urn laboratorio italiano - e em
Italia que se localiza 0 Instituto do
Ambiente
e Sustentabilidade do JRC,
~
::;
Comissao Europeia - Ferraz de Abreu
~
encontrou um medidor que era «0 Ul
timo grito em tecnologia». Estava
dado 0 tiro de partida. Ainda assim,
houve problemas, principalmente de
estilo: <<algumas raparigas niio acha
yam cool andar com 0 aparelho ao pes
COCO». A solucao veio de uma das cida
des que integra 0 projecto, Milao. Feliz
coincidencia, a cidade e tambem uma
das capitais da moda - nascia uma bol
espirito da sua alma mater, 0 famoso
sa capaz de dar patine a experi€mcia.
Massachusetts Institute of Techno
As meninas estavam conquistadas.
As (micas particulas que ja eram
logy (MIT, nos EUA), onde esteve qua
medidas em larga escala (PM 10), po
se 20 anos. Ainda e investigador asso
dem chegar aos pulmoes, enquanto
ciado, mas de forma <<intermitente».
as que 0 EuroLifeNet me diu (PM 2.5)
Some-se a esta filosofia - de unir a
tecnologia as cii'mcias humanas, de
entram directamente a corrente san
guinea. Ferraz de
uma forma partici
pativa - a expe
Abreu orgulha-se
da experii'mcia e do
riencia que a equi
empenho das esco
pa de Ferraz de
A qualidade do ar
las. Em Portugal
Abreu trazia de ou
deixou de ser algo
aderiram estabele
tra linha de inves
que s6 preocupa
cimentos de Viana
tigacao, activa no
os ambientalistas'
do Castelo, Ponte de
terreno, 0 projecto
Lima, Acores, Lis
europeu PEOPLE,
PEDRO fERRAZ DE ABREU
que perseguia 0
boa e Vale do Tejo,
Almada, entre ou
mesmo objectivo.
tros. Os resultados
avaliar a qualida
em Portugal ainda aguardam publi
de do ar que as pessoas respiram.
cacao, mas 0 investigador ja esta sa
Mas os problemas eram varios. Por
tisfeito: «Demos origem a uma linha
exemplo, como envolver as po pula
de investigacao cientifica com este
coes? E, pedindo participacao, como
avaliar 0 rigor das observacoes? Tudo
projecto». E, quem sabe, a uma luta
isto tendo em conta «a explosao de
mais eficaz contra a poluiCao do ar,
doencas respirat6rias em criancas» ve
no futuro.
<Il
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esprrar as ares

oMIT

11 PALAVRA DE ORDEM EM
•.r1 QUALQUER UNIVERSIDA

DE E'REDE~ A prova-lo esta
outro projecto de alcance internacional
e de ambicao feita a escala europeia, 0
EUROLIFE NET (http:// www.eurolife
net.eu). Proposto pelo CITIDEP e de
imediato adoptado pelo Centro Comum
de Investigacao da Comissao Europeia
(lES-JRC) para medir a qualidade do ar
no Velho Continente, integra em Portu
gal um grupo dinamico que cruza pes
soas de diversas areas, sob um denomi
nador comum: cruzar a ciencia com a
accao. Sempre com 0 mote do seu grupo
de trabalho, 0 CITIDEP (Centro de In
vestigacao de Tecnologias de Informa
cao para uma Democracia Participati
va) em mente, Pedro Ferraz de Abreu
defme 0 caminho: «A ciencia sem acti
vismo efrivola, 0 activismo sem ciencia
ecego».
Ferraz de Abreu coordena 0 EuroLi
feNet com base no LabTec ePlanning
no Instituto de Cii'mcias Sociais e Poli
ticas (ISCSP) da UTL e traz consigo 0

»E

analiticos mais modernos. «Os Mbi
MATERIA ESTAFADA. NOS
MEDIA, NO DIA-A-OIA, con
tos de actividade fisica sao medidos
de uma forma objectiva» e sem os pro
selhos, metodos e ate slogans
contra 0 excesso de peso pululam na
blemas decorrentes da aplicacao de
questionarios, assegura 0 professor.
paisagem social. Mas e materia que
nao perde actualidade: entre os rna is
o Programa PESSOA desenvolveu
manuais para os professores poderem
novos, a actividade fisica comeca a de
crescer, em media, a partir dos 10 anos.
dar aconselhamento influente e com
fundamen tacao
A tendencia e maior
nas raparigas. Cerca
cientifica. Durante
todo 0 ano, os alunos
de um terco de crian
'Verificamos os
das escolas oeiren
cas e adolescentes em
efeitos dos novos
ses ouviam tam
Portugal tern peso ex
habitos
na compo
bern, em varias dis
cessivo e tendencia
sic:;ao corporal.
ciplinas, conselhos
para a obesidade.
na
adiposodade
sobre alimentacao,
Falar e facil. E fala
e na aptidio fisica'
actividade fisica e
-se muito, de facto.
LUis BETTENCOURT SARDINHA
mudanca de habitos
Mas uma equipa do
e comportamentos.
Ministerio da Educa
cao (ME) e da Facul
~
dade de Motricidade Humana (FMH)
z
;;;
decidiu passar aos actos. Alem do ME, a
fEo
parceria conta com a colaboracao do
t::
o
municipio de Oeiras e 0 fmanciamento
z
da Fundacao para a Ciencia e a Tecno ~7
logia, e foi a base de uma aventura de in
vestigacao/ accao nas escolas daquele
concelho dos arredores de Lisboa: des
envolver e avaliar um programa peda
gOgico, num contexto real de eficiencia,
que juntasse aconselhamento para bons
habitos de alimentacao e de actividade
fisica (em um terco dos estabelecimen
tos de ensino), duas horas adicionais de
exercicio fisico, colectivo ou individual
(noutro grupo de escolas) e, alem de
tudo isto, aconselhamento aos pais num
outro conjunto de estabelecimentos.
o projecto leva 0 nome de Progra
rna PESSOA e esta a meio - dura tres
anos, iniciando-se com todos os alu
nos que frequentavam os 5.°, 6.° e 7.°
anos de escolaridade. AlE~m de tudo,
ha formacao para os professores de
todas as disciplinas: «No ambito glo
bal ja participaram na formacao con
tinua aproximadamente 600 professo
res», explica 0 director cientifico,
Luis Bettencourt Sardinha, da FMH.
Alem de monitorizar comporta
mentos e marcadores associados aos
estilos de vida saudaveis e excesso de
peso, 0 Programa PESSOA actua. Sao
testados modelos apropriados ao con
texto de escola e utilizados os metodos

A equipa de investigacao mantem-se
atenta aos resultados dos tres tipos de
intervencao: «Verificamos como e que
durante estes tres anos se vao alteran
do os comportamentos e OS sellS efeitos
na composicao corporal, na adiposida
de e na aptidao flSica nos diferentes
grupos, sendo que os resultados inter
calares sao promissores quanto 11 efi
ciencia do programa», aponta Luis Bet
tencourt Sardinha. Para 0 futuro,
quem sabe, perante 0 exito da iniciati
va, 0 modelo de intervencao desenvol
vido podera ser incluido em todo 0 sis
tema educativo e eventualmente no
proprio curriculo do Desporto Escolar
no Ensino Basico. So assim e que de pe
quenino se controla 0 peso. Ia
ricardo.nabais@sol.pt
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