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O Departamento de Química e Bioquímica (DQB) da Faculdade de Ciências da Universidade de
Lisboa aposta numa formação diferenciada, que encontra eco na multidisciplinaridade e
excelência dos centros de investigação a ele associados.

Aposta no saber multidisciplinar,
fundamental e aplicado

O DQB tem como missão promover o

conhecimento em Química e Bioquímica,

proporcionando uma oferta formativa in-

terdisciplinar, que engloba I o e 2o ciclos

de Química, Química Tecnológica e Bio-

química, assim como 3o ciclo de ensino

superior, que se tem vindo a demarcar pe-
la inovação e excelência.

Oferecendo aos seus estudantes unida-

des curriculares e metodologias de ensino

que os estimulam "a estudar, a investigar

e a incentivar a sua criatividade", comen-

ta a Presidente do Departamento, Amélia

Pilar Rauter, o DQB orienta os seus alu-

nos dirigindo-os para "o mercado de tra-

balho que os vai absorver", dando tam-

bém grande ênfase à investigação. A for-

mação conferida tem elevado caráter ex-

perimental, "pois queremos alunos com

capacidade para resolver problemas, uma

orientação muito apreciada quer na aca-

demia quer nas empresas".

Os nossos alunos são apreciados por
outras universidades nacionais e estran-

geiras pela facilidade com que se adap-

tam a equipas de investigação e obtêm

doutoramentos altamente qualificados. A

sua empregabilidade tem também benefi-

ciado desta formação que lhes dá compe-
tências para responder a um vasto leque

de oportunidades, quer no âmbito Indus-

trial em diversas áreas, nomeadamente

nas indústrias química, alimentar, farma-

cêutica e cosmética, nas componentes de

desenvolvimento científico e/ou tecnoló-

gico, quer no seio da Academia e Institu-

tos do Estado, tanto no panorama nacio-

nal como internacional.

A qualidade da docência e a interdisci-

plinaridade vivida no DQB, um Departa-
mento alinhado com os seus Centros de

Investigação, traduzem-se numa forma-

ção avançada em programas de Mestra-

do e de Doutoramento que tem conduzi-

do a uma investigação de excelência e a

resultados inovadores.



No acompanhamento da sua formação

académica, os estudantes do DQB con-

tam com um corpo docente rico em saber

e bastante heterogéneo, unido pela con-

vicção de que cada aluno é dono de um

potencial que importa despertar e desen-

volver. Nesse sentido, "estamos apaixo-

nados pelo nosso trabalho e a nossa fun-

ção é a de dar condições aos alunos para

que dêem asas à sua criatividade, sejam

organizados, estudiosos e responsáveis,

consigam alcançar os seus objetivos e se-

rem inovadores", complementa a nossa

interlocutora, realçando a importância de

uma formação "feita por pessoas e para

as pessoas".

Numa alusão às múltiplas valências

que caracterizam a atividade universitá-

ria, "é nos centros de investigação cien-

tífica que criamos novos conhecimen-

tos, para responder ao lema da Faculda-

de de Ciências da Universidade de Lis-

boa - «O que hoje não sabemos, amanhã

saberemos...» -, visando a inovação e o

desenvolvimento da sociedade em que

vivemos", elucida Amélia Pilar Rau-

ter. Não deverá, portanto, constituir

surpresa que entre os diversos agentes
do tecido empresarial que celebraram

protocolos ou solicitam serviços ao

DQB se incluam, a título exemplificati-

vo, empresas químicas e farmacêuticas

de projeção mundial.

Centro de Química e Bioquímica
Coordenado por Amélia Pilar Rauter, o

CQB é uma unidade de investigação cuja

missão assenta em três pilares: responder

aos desafios societais pela contribuição da

Química e da Bioquímica, oferecer for-

mação avançada e criar valorização so-

cial, cultural e económica do conhecimen-

to científico. A investigação do CQB está

organizada em duas linhas temáticas,

uma dedicada à Saúde - Intervenções Mo-

leculares e Mecanismos de Regulação, e

outra à Química e Bioquímica para um

Ambiente Limpo, que refletem as suas va-

lências em síntese (orgânica, inorgânica,

organometálica), aplicação de técnicas

computacionais, desenvolvimento de me-

todologias analíticas e de novos materiais,

as quais são complementadas com o co-



nhecimento em glicoquímica, biologia

molecular e celular e investigação bioquí-

mica.

A divulgação das invenções à comuni-

dade científica e ao público em geral faz

parte integrante da estratégia do CQB.

No 29° Simpósio da International Car-

bohydrate Organisation (ICS 2018), or-

ganizado pelo CQB em Julho de 2018,
vão ser apresentadas as descobertas mais

recentes em glicociências, enquanto os

"Festivais de Ciência" e o website nutria-

geing.fc.ul.pt são exemplos de produtos

bem sucedidos nos quas ciências químicas

e bioquímicas são apresentadas como

fundamentais para o bem-estar da socie-

dade.

Centro de Química Estrutural
Outro centro de investigação presente

no DQB é o Centro de Química Estrutural

- Ciências (CQE), bastante focado em

"promover a ligação do conhecimento

químico, processos e tecnologia de pro-

duto", refere Amélia Pilar Rauter, antes

de salientar uma segunda finalidade: "o

uso das ciências moleculares para aumen-

tar a qualidade dos produtos, o cresci-

mento económico e o bem-estar". Nesse

sentido, o coordenador da unidade, Car-

los Nieto de Castro, enfatiza o comple-

mento entre a aplicabilidade da investiga-

ção aqui desenvolvida e a constante pro-
cura de saber com caráter fundamental.

"Se não compreendermos o que são as

moléculas e as suas interações, nunca po-

deremos projetar um equipamento ou

ajudar a projetar um reator químico de

uma unidade industrial que seja eficiente"
,

exemplifica o porta- voz.

Por outro lado, e salientando a trans-

versalidade do corpo científico que opera

no CQE, é ao abrigo de quatro grandes li-

nhas temáticas que a investigação é aqui

desenvolvida, mediante a contribuição de

elementos da Faculdade de Ciências da

Universidade de Lisboa e do Instituto Su-

perior Técnico. Poderemos, a título eluci-

dativo, enfatizar o estudo em torno da

Nanoquímica, da Química Sustentável, da

Tecnologia de novos Fluidos ou da Quími-

ca Medicinal e Biológica.

Instituto de Blosslstentas e
Ciências Integratlvas

Finalmente, ainda associado ao DQB
está o Instituto de Biossistemas e Ciências

Integrativas (BioISI), que abrange no total

membros de quatro Departamentos da

FCUL e que se distingue pela sua aborda-

gem integrativa à complexidade dos siste-

mas biológicos, .combinando metodolo-

gias de alto rendimento e ferramentas

computacionais para descrever e prever

comportamentos dinâmicos. Assim, o

BioISI "define os sistemas biológicos co-

mo a sua prioridade", muito embora a sua

complexidade pressuponha a integração

de investigadores de múltiplas áreas que,

para além da Bioquímica, englobam o

universo da Física, da Química ou das

Ciências da Computação, suportando as

tais "abordagens integrativas" e interdiscí-

plinares. Posto isto, o objetivo deste insti-

tuto de investigação é tirar partido do co-

nhecimento gerado "para resolver desa-

fios societais importantes e produzir no-

vas aplicações úteis à sociedade", refere

Margarida Gama-Carvalho.

Das cinco linhas de investigação do

BioISI salientam-se duas grandes áreas de

aplicação. A primeira - Biomedicina - es-

tá relacionada com a Saúde Humana.

Aqui destacam-se os estudos focados em

doenças genéticas raras como, por exem-

plo, a Fibrose Quística (FQ), com elevada

projeção internacional. "Há 25 anos que

estudamos os mecanismos básicos da FQ,

doença genética grave que se manifesta

sobretudo a nível respiratório em quem
herda dois genes mutados (um do Pai e

um da Mãe)", contextualiza a coordena-

dora do BioISI, Margarida Amaral, lem-

brando que "a nossa investigação vai des-

de a compreensão dos mecanismos mole-

culares e celulares até à sua translação pa-

ra a clínica, seja para melhor diagnóstico

e prognóstico da FQ, seja para o seu tra-

tamento personalizado" .

São múltiplos os projetos internacio-

nais em que o BioISI já participou, encon-

trando-se atualmente a colaborar no pro-



jeto Europeu HIT-CF (www.hitcf.org),

"que tem como principal objetivo o de-

senvolvimento de 'tratamentos personali-

zados' para pacientes com FQ e muta-

ções raras", prossegue a investigadora,

antes de esclarecer que, "devido à rarida-

de das suas mutações, estes pacientes

não têm acesso aos novos tratamentos

(ou ensaios clínicos) de grande impacto na

esperança de vida". O HIT-CF usa técni-

cas inovadoras para avaliar em células dos

próprios pacientes a sua resposta a fár-

macos em desenvolvimento ou já aprova-

dos para outras variantes de FQ. Esta cor-

responde a uma metodologia que "pode-

rá estender-se a mais pacientes com FQ e

também de outras doenças raras, preven-
do-se a médio prazo um grande impacto

do HIT-CF em muitas doenças ditas ór-

fãs, pelo seu baixo interesse económico",

conclui.

Posto isto, e tal como resume Marga-
rida Gama-Carvalho, "podemos com-

preender a complexidade do nosso or-

ganismo para encontrar soluções ao ní-

vel do diagnóstico ou prognóstico e

também novas abordagens terapêuti-
cas". Ainda assim, e paralelamente ao

domínio da Biomedicina, outra grande

área de interesse do BioISI corresponde
à Bio-economia. "Diz-se que a Econo-

mia do século XXI será baseada em sis-

temas biológicos e em torno da ideia de

que podemos usufruir das suas proprie-
dades, por forma a conseguir que pro-
duzam diretamente compostos e produ-
tos que nos interessam", finaliza a nos-

sa interlocutora.

BkrfSl http://blolsl.pt/
A visão do BioISI, um novo instituto criado em 2015

(www.bioisi.pt) pela fusão de 3 centros de investigação, é

explorar a investigação de ponta em biossistemas e ciên-

cias integrativas e tornar-se o centro líder nesta área nacio-

nal e internacionalmente.

O BioISI - que congrega 130 cientistas doutorados e 70

estudantes de Doutoramento dos universos da Bioquímica, da Física, da Química e

das Ciências da Computação - procura compreender uma miríade de questões bio-

lógicas através de abordagens integrativas e interdisciplinares, capazes de potenciar

a criatividade no desenvolvimento de novas soluções para os complexos problemas

atualmente levantados pelos domínios da Biologia e da Biomedicina.

O BioISI tem 5 principais missões: 1) investigação em biossistemas e ciências inte-

grativas; 2) desenvolvimento de tecnologia e instrumentação; 3) manter e proporcio-

nar plataformas tecnológicas (infraestruturas) e serviços; 4) formação avançada; 5)

transferência de conhecimento, inovação e tecnologia para a sociedade.

Fazendo uso de uma assinalável interdisciplinaridade, a unidade organiza-se em oi-

to grupos de investigação e oferece um programa Doutoral (BioSys) de sucesso. De-

senvolve a sua investigação em cinco linhas temáticas: 1) Biomedicina; 2) Biotecno-

logia; 3) Biofísica; 4) (Bioinformática); 5) Química Biológica. O BioISI tem desenvol-

vido projetos-bandeira com elevado reconhecimento internacional: seja na Biomedi-

cina (cx., doenças raras) seja na Bioeconomia (cx., melhoramento da produção

agrícola no setor da vinha) ou no desenvolvimento de tecnologias de suporte (cx.,

em microscopia AFM).

Como exemplo de sucesso do investimento que o BioISI tem materializado em tor-

no destas abordagens, destaca-se a Fibrose Quística - patologia em que o BioISI as-

sume um papel pioneiro a nível mundial. Consciente dos benefícios que o seu conhe-

cimento proporciona à comunidade, são amplas as atividades de disseminação dina-

mizadas pelo centro de investigação ao grande público.



Criado em 2001, o CQB promove a inter-

ligação dos universos da Química e da Bioquí-

mica, e conta com 60 membros integrados e

mais de uma centena de colaboradores distri-

CQB http://cqb.fc.ul.pt/

buidos por 12 grupos de investigação. Cobrindo a química exploratória com uma finalida-

de aplicada, parte da investigação desenvolvida tem em vista a concepção de novos suple-

mentos alimentares, através do estudo de plantas medicinais e outros recursos naturais e

do isolamento e caraterizacão dos seus princípios ativos, em colaboração com especialis-

tas de nutrição e agentes empresariais. O CQB tem-se distinguido também pelas suas

descobertas no âmbito do combate à tuberculose e ao antrax, com novos antibióticos que

atuam com novos mecanismos de ação e inviabilizam a resistência bacteriana. A preven-

ção e o tratamento de diabetes, cancro e doenças neurodegenerativas são também inves-

tigados, estando em curso um projeto europeu (https://cordis.europa.eu/project/

rcn/192290_en.html) para a formação avançada de jovens investigadores nas empresas
envolvidas e a investigação do tratamento da doença de Alzheimer, atualmente incurável.

No âmbito da linha temática dedicada a problemáticas do ambiente, investigam-se "no-

vas tendências em catálise homogénea e heterogénea, novos métodos de amostragem

para análise química, processos inovadores para o sequestro de CO
2

e para a degrada-

ção de poluentes, este último tema financiado por um projeto europeu (http://life-impe-

tus.eu/) dedicado ao controlo de produtos farmacêuticos em esgotos ", salienta a coorde-

nadora. A dinâmica da investigação no âmbito da Química Computacional é também no-

tória, cobrindo áreas da Química à Bioquímica e Materiais, e actividades desde o desen-

volvimento de metodologias e o estudo de problemas relevantes até ao apoio a grupos

experimentais, usando métodos quânticos, mecânica e dinâmica molecular.

A investigação de excelência em áreas emergentes conduziu a prémios internacionais

atribuídos aos seus investigadores, a um centro de excelência europeu integrado na rede

europeia Euroglycoforum, a parcerias em ações COST e em projetos europeus. A pre-

sença ativa e influente do CQB em redes internacionais como a European Innovation

Partnership on Active and Healthy Ageing (EP-AHA) tem permitido a sua interação com

académicos, empresários e decisores políticos, dando uma maior visibilidade e conscien-

cialização em torno do desenvolvimento da sua investigação aplicada aos grandes proble-

mas societais.



Coordenado por Carlos Cordeiro, este laboratório é uma unidade de investigação pro-

posta à FCT com actividade no domínio das ciências biológicas, ciências da saúde e quí-

mica. Este laboratório integra o Consórcio Europeu de Centros de Espectrometria de

Massa de Ressonância Ciclotrónica de lão com Transformada de Fourier financiado em 5
milhões de euros no âmbito de um projecto Europeu Horizonte 2020 (https://cordis.eu-

ropa.eu/project/rcn/212587_en.html). Esta unidade de investigação explora a resolução

e exactidão de massa extremas em espectrometria de massa, albergando um espectróme-
tro de massa único no pais (FT-ICR-MS) existindo no mundo apenas mais 35 com espe-

cificações comparáveis. A capacidade de caracterizar e identificar inequivocamente molé-

culas em amostras de grande complexidade e em larga escala permite uma abordagem re-
volucionária no domínio da fenómica que corresponde à resposta fenotípica de organis-
mos e sistemas a alterações genéticas ou ambientais. O laboratório colabora com hospitais

públicos, nomeadamente o Hospital de Cuny Cabral (paramiloidose ou doença dos pézi-

nhos) e Hospital de Dona Estefânia, e agências de segurança nacional (ASAE e o Labora-

tório de Polícia Científica - Polícia Judiciária). A unidade colabora ainda com empresas de

biotecnologia e vitivinícolas. Membros da unidade coordenam a Rede Nacional de Espec-
trometria de Massa (RNEM) infraestrutura integrada no Roteiro Nacional de Infraestrutu-

ras de Interesse Estratégico (RNIE - FCT) financiada em 3 milhões de euros e represen-
tam Portugal no domínio da Espectrometria de Massa no INSTRUCT-ERIC (Infraestrutu-

ra Europeia de Biologia Estrutural).

O Laboratório de FT4CR • Eapectrometria de Mana Estrutural:




