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coLÉgio nacionaL de engenharia de MATERIAIs

o dia mundial dos materiais 2016, da inicia-

tiva da sociedade portuguesa de materiais 

(spm) e do colégio de engenharia de ma-

teriais da ordem dos engenheiros (oe), foi 

este ano organizado pela universidade do 

minho e decorreu no dia 2 de novembro, 

em guimarães.

do programa constaram as seguintes apre-

sentações:

›  a economia circular e as opções sus-

tentáveis na gestão de resíduos – eng.ª 

diana nicolau, Lipor – serviço intermu-

nicipalizado de gestão de resíduos do 

grande porto;

›  o admirável mundo novo: a odisseia dos 

materiais – prof. paulo Ferreira, professor 

catedrático, austin (usa) e inL;

›  Materials teaching – professora doutora 

paloma Fernandez-sanchez, universidad 

complutense madrid.

seguiu-se a apresentação oral das 18 teses 

de mestrado a concurso.

da parte da tarde teve lugar um debate sobre 

“inovação em materiais: transferência para 

a indústria”, seguindo-se uma apresentação 

da Fems – Federation of the european ma-

terials society, de que a spm é membro, e 

o anúncio do prémio Fems em 2017.

dia Mundial dos Materiais 2016
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no final, foram entregues os prémios e men-

ções honrosas que a spm e a oe atribuem 

às melhores teses de mestrado sobre ma-

teriais de alunos finalistas de ciências e en-

genharia. das 18 teses a concurso, foram 

premiadas as seguintes:

PRéMIO sPM

surface Modification of titanium Foams for 

Biomedical Applications

ana isabel gomes costa, universidade do 

minho

1.ª meNção hoNroSa SPm

tratamentos térmicos e Químicos para a 

valorização da casca de arroz

cláudia sofia martins carvalho, instituto su-

perior técnico

2.ª meNção hoNroSa SPm

Freestanding multilayered membranes based 

on graphene and natural polymers for bio

medical applications

duarte alexandre campos serra moura, uni-

versidade do minho

PRéMIO OE

degradação fotocatalítica de petróleo e seus 

derivados através da utilização de nanopar-

tículas de dióxido de titânio puro e mistu-

rado com óxido de grafeno reduzido

davide andré meneses da silva, universidade 

do minho

1.ª meNção hoNroSa oe

desenvolvimento de Formulações de pastas 

de gesso para Fabrico aditivo

daniel esperança caetano, Faculdade de 

engenharia da universidade do porto

2.ª meNção hoNroSa oe

deposição de revestimentos coloridos: au-

mento da gama de cores disponível

catarina isabel silva oliveira, universidade 

do minho  
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