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A descoberta de novas moléculas bioactivas tem grande interesse
científico, económico, social e farmacológico podendo contribuir, em muito, para a melhoria da
saúde e da qualidade de vida das pessoas. O rastreio de compostos activos assume particular
importância no arquipélago dos Açores, pelas suas características peculiares e endemismos.
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A área de Química de Produtos Naturais tem sido desenvolvida por investigadores
da UAç/CIRN que, desde a década de 90, estudam as potencialidades de plantas e
organismos marinhos dos Açores, usando a seguinte estratégia de investigação:

As plantas e macroalgas marinhas estudadas apresentaram actividades fagoinibidora,
moluscicida, antitrombina, anticancerígena, antimicrobiana, antilistérica, anti-inflamatória e antioxidante, assim como
um elevado valor nutricional, particularmente no caso das macroalgas.

O material biológico estudado tem potencial para ser usado nas indústrias biotecnológica,
farmacêutica, agroquímica e alimentar com possível impacto na economia da Região.
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A Natureza sob o olhar da Química: Caracterização de 
novas moléculas ativas isoladas de Produtos Naturais 
Açorianos 

Nature through the eyes of Chemistry: Characterization of 
novel active molecules from Azorean Natural Products 

A área de Química de Produtos Naturais tem contribuído, 
grandemente, para a descoberta de fármacos e 
agroquímicos, entre outros, por meio do isolamento de 
substâncias ativas produzidas por diversos organismos. As 
novas moléculas têm grande interesse científico, 
económico, social e farmacológico podendo contribuir, em 
muito, para a saúde das pessoas e para a sua qualidade de 
vida. O rastreio de novos compostos com atividade 
biológica tem sido, recentemente, uma das prioridades da 
comunidade científica e os Açores, pelas suas 
características particulares e endemismos assumem 
particular importância nesta área de investigação. O 
estudo das potencialidades de plantas e organismos 
marinhos dos Açores tem sido desenvolvido na 
Universidade dos Açores/CIRN desde a década de noventa, 
usando a estratégia de investigação seguinte: (i) seleção 
dos organismos mais promissores para fins industriais e 
comerciais pela avaliação da sua atividade em ensaios 
biológicos diversos, (ii) extração, separação e identificação 
dos compostos bioativos e (iii) estudos da relação 
estrutura-atividade dos compostos bioativos isolados. 
RESULTADOS: A composição química e bioatividades têm 
sido determinadas em diversas plantas (géneros 
Chelidonium, Cryptomeria, Eugenia, Euphorbia, Hedera, 
Hedychium, Hypericum, Ilex, Leontodon, Lepidium, Persea, 
Picconia, Pittosporum, Vaccinium e Viburnum) e 
macroalgas marinhas seleccionadas, tendo-se observado 
atividades fagoinibidora, moluscicida, antitrombina, 
anticancerígena, antimicrobiana, antilistérica, anti-
inflamatória e antioxidante, assim como um elevado teor 
nutricional, particularmente no caso das macroalgas. 
CONCLUSÃO: o material biológico estudado tem potencial 
para ser usado nas indústrias biotecnológica, farmacêutica, 
agroquímica e alimentar com possível impacto na 
economia da Região. 

BACKGROUND: The chemistry of Natural Products has 
contributed greatly to the discovery of pharmaceuticals 
and agrochemicals agents, among others, by the isolation 
of active substances produced by various organisms. The 
new molecules are of great scientific, economic, social and 
pharmacological importance and may contribute greatly to 
the people's health and their quality of life. The screening 
for new compounds with biological activity has been a 
recent priority for the scientific community and the Azores, 
by its particular characteristics and endemism is of crucial 
importance in this area of research. The study of the 
Azorean plants and marine organisms potential has been 
investigated in Azores University/CIRN since the '90s 
decade, using the following research strategy: (i) screening 
of the most promising organisms for industrial and 
commercial purposes by evaluating their activity in several 
biological assays, (ii) extraction, purification and molecular 
structure elucidation of the bioactive compounds, and (iii) 
studies of structure-activity relationships of the isolated 
bioactive compounds. 
RESULTS: The chemical and biological characterization 
have been determined in selected plants (from the genus 
Chelidonium, Cryptomeria, Eugenia, Euphorbia, Hedera, 
Hedychium, Hypericum, Ilex, Leontodon, Lepidium, Persea, 
Picconia, Pittosporum, Vaccinium and Viburnum) and 
seaweeds. Biological effects such as antifeedant, 
molluscicide, antithrombin, anticancer, antimicrobial, anti-
inflammatory and antioxidant have been observed, as well 
as a high nutrient content, particularly in the macroalgae. 
CONCLUSION: The analyzed biological material has the 
potential to be used in the biotechnology, pharmaceutical, 
agrochemical and food industries and may have an impact 
on the Azores economy. 
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Protéases aspárticas produzidas por Steinernema 
carpocapsae; funções no parasitismo e no 
desenvolvimento 

Role of aspartic proteases in Steinernema carpocapsae 
parasitism and development 

Steinernema carpocapsae é um nematode associado à 
bactéria Xenorhabdus nematophila formando um 

Steinernema carpocapsae is an insect parasite nematode 
associated with the bacteria Xenorhabdus nematophila. 
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A política que está a ser concebida e desenhada pelo Governo dos Açores para o sector da 

Ciência considera que é necessário definir-se um conjunto de eixos de investigação científica que 

sejam estruturantes para o desenvolvimento da Região, tornando-a competitiva, e para a 

criação de uma massa crítica consistente, em que será necessário investir.  

 

Porém, tal não pode ser feito sem a colaboração activa dos investigadores, ligados à 

Universidade dos Açores ou a centros e projectos de investigação científica, bem como das 

entidades, públicas ou privadas, que, no âmbito das suas actividades e dos seus objectivos, se 

possam constituir em potenciais utilizadores do conhecimento científico produzido. 

 

Espera-se que deste diálogo entre produtores e utilizadores de conhecimento – de que estas 

Jornadas serão um exemplo prático – saiam ideias inovadoras e consistentes que nos ajudem a 

construir uma política para a Ciência nos Açores. 

 
Luiz Fagundes Duarte 
 

  

Luiz Fagundes Duarte 
Secretário Regional da Educação, Ciência e Cultura 
Regional Secretary of Education, Science and Culture 



Jornadas “Ciência nos Açores- que futuro?” 
Ponta Delgada, 7-8 Junho 2013 

Livro de resumos 
Ciências sociais e humanidades 

 

- 4 - 

 

 

Indice 

 

Informações gerais  ................................................................................................... 5 

Programa  .................................................................................................................. 6 

Tabela de conteúdos  ................................................................................................ 9 

Resumos  

Ciências Sociais e Humanidades 

Comunicações orais ............................................................................... 15 

Pósteres ................................................................................................. 23 

Ciências Naturais e do Ambiente 

Comunicações orais ............................................................................... 36 

Pósteres ................................................................................................. 48 

Ciências Exatas e da Engenharia 

Comunicações orais ............................................................................... 98 

Pósteres ............................................................................................... 105 

Ciências da Vida e da Saúde 

Comunicações orais ............................................................................. 124 

Pósteres ............................................................................................... 133 

 

  



Jornadas “Ciência nos Açores- que futuro?” 
Ponta Delgada, 7-8 Junho 2013 

Livro de resumos 
Ciências sociais e humanidades 

 

- 6 - 

Programa 
 

Sexta-feira,  7 de junho 

 

 08:30 Receção 
 

09:00 Sessão de abertura 
 

Ciências Sociais e Humanas 

Moderadores: Gilberta Rocha e Rolando Lalanda Gonçalves 

09:30. As políticas públicas no desenvolvimento regional dos Açores - Gilberta Rocha (CES-UAc) .......................... CSH-O-02 
 

09:45. Desenvolvimento Científico e o Ecossistema Empreendedor – uma combinação com futuro- Mário 

Fortuna (DEG-UAc, CCIA)  .......................................................................................................................... CSH-O-07 
 

10:00. Ação da SDEA no fomento da inovação e do empreendedorismo – Arnaldo Machado (SDEA)  ..................... CEE-O-09 
 

10:15. O Centro de Historia de Além-Mar (CHAM): um centro no mundo – Maria Margarida Machado (CHAM-

UAç) ........................................................................................................................................................... CSH-O-03 
 

10:30. A integração do saber científico nas empresas dos Açores: o caso da SATA – António Gomes de Menezes 

(SATA) ........................................................................................................................................................ CSH-O-12 
 

10:45. Polícia e Ciência- José Leonardo (PSP) ............................................................................................................ CSH-O-09 
 

11:00 Pausa para café 
 

11:30. A experiência na ciência- Helga Costa (CM Vila Franca do Campo) ............................................................... CSH-O-13 
 

11:45. Linhas de investigação e projetos em curso em Educação e Psicologia na UAc - Margarida Serpa (DCE-

UAc) ........................................................................................................................................................... CSH-O-11 
 

12:00. Cinzelar no presente os cientistas do futuro: o projecto de FpC nos Açores- Maria Gabriela Castro (CEF- 

DHFCS-UAc) ................................................................................................................................................ CSH-O-06 
 

12:15.Poderes, Deveres e responsabilidades: ética, ciência e educação- Magda Costa Carvalho (CEF - DHFC-

UAc) ........................................................................................................................................................... CSH-O-10 
 

12:30.Ciência nos Açores – O contributo do Centro de Estudos Gaspar Frutuoso-Mário Paulo Martins Viana 

(CEGF-UAc)  ................................................................................................................................................ CSH-O-04 
 

12:45.O CIBIO-Açores e o nosso património natural- António Manuel Frias Martins (CIBIO-Açores)  ...................... CNA-O-02 
 

13:00 Pausa para almoço 
 

Ciências Naturais e do Ambiente 

Moderador: Ricardo Serrão Santos 

14:00. Ambientes quimiossinteticos dos Açores -Ana Colaço (IMAR-UAc)  .............................................................. CNA-O-13 
 

14:15.Qual o possível contributo da Ciência para desenvolvimento da atividade das Forças Armadas nos 

Açores?- Augusto Ezequiel, Passos Gonçalves (Comando Operacional dos Açores)  ................................. CSH-O-08 
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14:30.As capacidades do IH ao serviço das ciências do mar nos Açores-António Silva Ribeiro (Instituto 

Hidrográfico)  ............................................................................................................................................. CNA-O-03 
 

14:45.Centro do IMAR da Universidade dos Açores e LARSyS: Contribuindo para o aprofundamento das 

ciências, tecnologias e políticas do mar- Ricardo Serrão dos Santos (IMAR; LARSyS)  .............................. CNA-O-05 
 

15:00. Revelar o mar dos Açores- Filipe Porteiro (OMA)  .......................................................................................... CNA-O-06 
 

15:15. Produção científica nas áreas da Economia e da Gestão nos Açores: o Centro de Estudos de Economia 

Aplicada do Atlântico - Francisco Silva (CEEAplA-UAc)  ............................................................................. CSH-O-01 
 

15:30.A investigação no Departamento de Línguas e Literaturas Modernas- Ana Teresa Alves (DLLM-UAc)  ......... CSH-O-05 
 

15:45 Sessão de pósteres | Pausa para café 
 

Moderador: Paulo Borges 

16:45. Investigação em curso no Centro de Investigação de Recursos Naturais - Ana I. Neto (CIRN-UAc) ............... CNA-O-01 
 

17:00. Perigos costeiros naturais no Arquipélago dos Açores (Portugal) - Paulo Borges (DG-UAc)  ......................... CNA-O-16 
 

17:15.Os Açores, centro permanente de estudos meteorológicos no Atlântico- Eduardo Brito de Azevedo 

(CCMMG-UAc)  ........................................................................................................................................... CNA-O-04 
 

17:30. O Centro de Vulcanologia e Avaliação de Riscos Geológicos – investigação e desenvolvimento 

experimental na área das Ciências da Terra- Gabriela Queiroz (CVARG - UAc)  ........................................ CNA-O-08 
 

17:45. Investigação hidrogeológica nos Açores: ciência de hoje para a sociedade de amanhã-José Virgilio Cruz 

(DG – UAc)  ................................................................................................................................................. CNA-O-09 
 

18:00. Açores - Ciências da Terra - arte e estratégias- Vitor Hugo Forjaz (OVGAçores)  ........................................... CNA-O-10 
 

18:15. Ser Biólogo no Séc. XXI: desafios e expectativas- Sérgio P. Ávila (Ordem Biólogos)  ...................................... CNA-O-11 
 

18:30. Controlo biológico de pragas agrícolas com importância económica nos Açores- Luisa Oliveira (CBA-IBB-

UAc)  ........................................................................................................................................................... CNA-O-12 
 

 

Sábado, 8 de julho 

 

08:30.Estudo dos impactos nos ecossistemas e no homem das mudanças globais em ilhas: os Açores como 

caso de estudo- Paulo A.V.Borges (GBA – CITA-A- UAc)  ........................................................................... CNA-O-15 
 

08:45. As áreas naturais dos Açores e novos modelos de gestão para a promoção da biodiversidade e serviços 

ambientais- Eduardo Dias (CCMMG-UAc) ................................................................................................. CNA-O-14 
 

Ciências Exatas e da Engenharia 

Moderador: José Manuel N. Azevedo 

09:00.Investigação realizada no âmbito do Departamento de Matemática da Universidade dos Açores- 

Elisabete Raposo Freire (DM-UAç)  ............................................................................................................. CEE-O-01 
 

09:15.O contributo do CMATI para o progresso da RAA- João Cabral (CMATI-UAc)  ................................................. CEE-O-02 
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09:30.Tópicos atuais de investigação no Departamento de Ciências Tecnológicas e Desenvolvimento- Helena C. 

Vasconcelos (DCTD-UAc)  ............................................................................................................................ CEE-O-03 
 

09:45.Aproveitamento de resíduos - proteção ambiental e valorização- Nelson Simões (CBA-IBB-UAc)  ................. CEE-O-04 
 

10:00.Deterioração por corrosão em ambientes arquipelágicos- Helena C. Vasconcelos (DCTD-UAc)  ..................... CEE-O-06 
 

10:15. Bio-telemetria de grandes predadores oceânicos- Ricardo S. Santos (IMAR-UAc) ......................................... CEE-O-08 
 

10:30.Pesquisa e inovação de bio-pesticidas- Nelson Simões (CBA-IBB-UAc)  ........................................................... CEE-O-07 
 

10:45.Energias Renováveis nos Açores: um desafio permanente- Duarte Ponte (EDA)  ............................................ CEE-O-05 
 

11:00 Pausa para café 
 

11:30. Actividade científica do Centro de Biotecnologia dos Açores - Artur Machado (CBA-IBB-UAc)  .................... CVS-O-10 
 

11:45.Investigação e Desenvolvimento no INOVA nos últimos três anos- Duarte Ponte (INOVA)  ............................ CEE-O-10 
 

Ciências da Vida e da Saúde  

Moderador: Nelson Simões 

12:00. Investigação científica, inovação e desenvolvimento no Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta 

Delgada, EPE: o contributo da Unidade de Genética e Patologia Moleculares- Luisa Mota Vieira 

(UGPM-HDES)  ........................................................................................................................................... CVS-O-01 
 

12:15. Genética da Espondilite Anquilosante - contributo para a compreensão da doença através do estudo de 

genes não-HLA- Bruno Bettencourt (SEEBMO-HSEAH)  ............................................................................. CVS-O-02 
 

12:30. Estudo de variantes genéticas em genes candidatos para doenças cardiovasculares na população 

saudável açoriana- Cláudia Branco (UGPM-HDES)  ................................................................................... CVS-O-08 
 

12:45. Investigação sobre fatores de risco da aterosclerose e doenças cardiovasculares relacionadas nos 

Açores- M. Leonor Pavão (CIRN-UAc)  ....................................................................................................... CVS-O-09 
 

13:00 Pausa para almoço 
 

14:00. Pesquisa de Produtos Naturais com atividade farmacológica- Maria do Carmo Barreto (CIRN-UAc)  ........... CVS-O-07 
 

14:15. Estratégias para valorização de recursos genéticos nos Açores- Carla Mendes Cabral (CBA-IBB-UAc)  ........ CVS-O-06 
 

14:30. O conhecimento do passado para apoiar, no futuro, a Agricultura, Zootecnia e Tecnologia de Alimentos- 

João Madruga (CITA-A-UAc)  ..................................................................................................................... CVS-O-03 
 

14:45. Investigação na área de nutrição e alimentação animal-Alfredo Borba (DCA-UAc)  ...................................... CVS-O-05 
 

15:00. Biotecnologia marinha nos Açores: a perspectiva da spin-off SEAZYME-Raul Bettencourt ........................... CVS-O-04 
 

15:15. Ciência nos Açores –Cristina Calisto Decq Mota (CM Lagoa)  ........................................................................ CSH-O-14 
 

15:30     Sessão de pósteres | Pausa para café 

16:30     Mesa redonda. Conclusões 

17:30     Sessão de encerramento.  



Jornadas “Ciência nos Açores- que futuro?” 
Ponta Delgada, 7-8 Junho 2013 

Livro de resumos 
Ciências sociais e humanidades 

 

- 10 - 

Ciências Naturais e do Ambiente 
Comunicações Orais 

Investigação em curso no Centro de Investigação de Recursos Naturais (CIRN) ................................... CNA-O-01 

O CIBIO-Açores e o nosso património natural ........................................................................................ CNA-O-02 

As capacidades do IH ao serviço das ciências do mar nos Açores .......................................................... CNA-O-03 

Os Açores, centro permanente de estudos meteorológicos no atlântico .............................................. CNA-O-04 

Centro do IMAR da Universidade dos Açores e LARSyS: Contribuindo para o Aprofundamento 

das Ciências, Tecnologias e Políticas do Mar .............................................................................. CNA-O-05 

Revelar o Mar dos Açores ....................................................................................................................... CNA-O-06 

O Centro de Vulcanologia e Avaliação de Riscos Geológicos – investigação e desenvolvimento 

experimental na área das Ciências da Terra................................................................................ CNA-O-08 

Investigação hidrogeológica nos Açores: ciência de hoje para a sociedade de amanhã ........................ CNA-O-09 

Açores - Ciências da Terra - arte e estratégias ....................................................................................... CNA-O-10 

Ser Biólogo no Séc. XXI: desafios e expectativas .................................................................................... CNA-O-11 

Controlo biológico de pragas agrícolas com importância económica nos Açores.................................. CNA-O-12 

Ambientes quimiossinteticos dos Açores ............................................................................................... CNA-O-13 

As áreas naturais dos Açores e novos modelos de gestão para a promoção da biodiversidade e 

serviços ambientais ..................................................................................................................... CNA-O-14 

Estudo dos impactos nos ecossistemas e no homem das mudanças globais em ilhas: os Açores 

como caso de estudo ................................................................................................................... CNA-O-15 

Perigos costeiros naturais no Arquipélago dos Açores (Portugal) .......................................................... CNA-O-16 

 

Pósteres 

Manifestações secundárias de vulcanismo. Qual a importância do seu estudo no arquipélago 

dos Açores? .................................................................................................................................. CNA-P-01 

O estudo de rochas vulcânicas permite compreender fenómenos de profundidade ............................. CNA-P-02 

Estudo da circulação e variabilidade da Corrente dos Açores, com base num modelo 

tridimensional aplicado à região dos Açores, utilizando o Sistema de Modelação 

Oceânico Regional (ROMS). .......................................................................................................... CNA-P-03 

Efeito do vulcanismo no desenvolvimento do fitoplânton, em particular dos cocolitóforos, na 

região da Macaronésia ................................................................................................................. CNA-P-04 

Efeitos do aumento da concentração do dióxido de carbono da água do mar nas comunidades 

fitoplanctónicas marinhas e espécies que as compõem .............................................................. CNA-P-05 

Investigação em Ambientes Marinhos naturalmente Acidificados ......................................................... CNA-P-06 

Uma viagem através dos ecossistemas de alta pressão e atmosféricos: respostas imunitárias do 

mexilhão das fontes hidrotermais bathymodiolus azoricus e do mexilhão costeiro mytilus 

galloprovincialis ............................................................................................................................ CNA-P-07 

Como a genética molecular pode ser utilizada no estudo da ecologia e evolução da 

biodiversidade marinha, e contribuir para a conservação dos ecossistemas marinhos .............. CNA-P-08 

Biodiversidade e cadeias tróficas nas copas de árvores dos Açores: exploração de uma nova 

fronteira ....................................................................................................................................... CNA-P-09 

Inventário polínico de espécies fanerogâmicas do arquipélago dos Açores (Portugal), e 

implicações para a conservação da entomofauna auxiliar........................................................... CNA-P-10 

Estudo dos mecanismos de interação entre plantas endémicas dos Açores – fungos micorrizicos 

arbusculares ................................................................................................................................. CNA-P-11 

Dinâmica de colonização e invasão: as ilhas dos Açores como caso de estudo ...................................... CNA-P-12 

Valor adaptativo das estratégias de oviposição em joaninhas (Coleoptera: Coccinellidae) ................... CNA-P-13 

Habitats bentónicos de mar profundo da Zona Económica Exclusiva dos Açores: áreas de 

elevada diversidade de corais no NE Atlântico ............................................................................ CNA-P-14 

Efeitos da hidrodinâmica em comunidades biológicas de praias de calhau rolado em áreas 

marinhas protegidas ..................................................................................................................... CNA-P-15 
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Explorando a história de vida e a estrutura das populações de peixes utilizando otólitos ..................... CNA-P-16 

Património Geológico dos Açores – bases para a sua gestão .................................................................. CNA-P-17 

Diversidade de briófitos e alterações climáticas nos Açores: Olhar para o futuro para delinear o 

presente. ...................................................................................................................................... CNA-P-18 

Conservação da ameaçada alfacinha açoriana, Lactuca watsoniana Trelease (Asteraceae): 

taxonomia, filogenética, genética de populações e propagação ................................................. CNA-P-19 
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