
Olimpíada da

Ciência
da União Europeia
juntou lso
pequenos génios"

em Almada

Estudantes de 24
países europeus
foram cientistas

por alguns dias na
Olimpíada da
Ciência da União
Europeia. Os alunos

portugueses
ganharam duas
medalhas de prata
e duas de bronze
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urante esta semana, os

laboratórios da Facul-
dade de Ciências e

Tecnologia da Univer-
sidade Nova de Lisboa

(FCT-UNL) foram inva-
didos por "pequenos
génios". Num deles
está Diogo Heleno ao

microscópio. O aluno
de 16 anos do Agrupamento de Esco-
las da Marinha Grande Poente obser-

va uma câmara de contagem de célu-
las. Ao seu redor, outros dois alunos

portugueses preparam soluções e

observam o movimento de uma mola.
Na sua bancada está a bandeira por-
tuguesa, mas noutras - repletas de
adolescente de bata branca - vêem-se

as insígnias de outros países euro-

peus. Afinal, num silêncio apenas
corrompido pela troca de ideias,
decorre a 17. a edição da EUSO - Olim-

píada da Ciência da União Europeia.
José Matos - responsável pela

comissão organizadora da EUSO -
anda pelos corredores do Edifício
Departamental da FCT-UNL (no Mon-
te da Caparica, Almada) a ver se tudo
está a correr bem. O investigador do
Instituto Nacional de Investigação
Agrária e Veterinária e bastonário da
Ordem dos Biólogos é um entusiasta
das olimpíadas e desta geração de
alunos. "Estou muito descansado

porque acho que o país vai ficar mui-
to bem entregue a esta geração. Estes

jovens são extraordinários."
Durante uma semana (4 a 11 de

Maio), a EUSO juntou 150 participan-
tes (12 portugueses) de 24 países da

Europa na faixa etária dos 16 anos na
FCT-UNL. Esses alunos estavam divi-
didos em 50 equipas (três estudantes

em cada) e tiveram de realizar duas

provas sobre biologia, física e quími-
ca. A primeira edição da EUSO foi em
2003 na Irlanda, mas Portugal só

começou a participar como observa-
dor em 2008. A partir daí teve sempre
alunos na competição. Nas edições de
2016 e 2018 uma das equipas portu-
guesas obteve uma medalha de ouro.
Duas equipas em 2012 e uma equipa
em 2013 e outra em 2017 ganharam
medalhas de prata.

Todos os participantes têm sempre
medalhas. Na edição deste ano, hou-

ve seis medalhas de ouro - uma equi-
pa alemã ficou com a medalha de
ouro do primeiro lugar -, 23 de prata
e 21 de bronze. Duas equipas portu-
guesas ganharam uma medalha de

prata. Uma delas é a de Diogo Heleno,
Gabriel Almeida e Nuno Carneiro
(ambos da Escola Secundário de San-

ta Maria Maior, em Viana do Castelo),

que ficou em 17.° lugar. A outra ficou
classificada em 28. a posição e é com-

posta por Guilherme Oliveira (Escola
Secundária Adolfo Portela, Águeda),
Manuel Leite (Escola Secundária
António Damásio, Lisboa) e João Fer-
reira (Agrupamento de Escolas de

Esgueira). As restantes equipas por-
tuguesas ficaram com o bronze.

Diogo Heleno nem tem palavras
para descrever o resultado da sua

equipa: "Não tinha ideia de receber
uma [medalha de] prata tão alta." No
fundo, esta classificação é o culminar
de uma semana intensa. "Foi uma
recompensa justa pelo trabalho que
realizámos", considera. "Apesar de
ter sido difícil, foi a semana mais incrí-
vel que tive na minha vida."

Com uma T-shirt cor de laranja alu-
siva ao evento, José Matos destaca a

importância da EUSO: "É determi-
nante para a Europa demonstrar que
a educação em ciência é fundamen-
tal. Do ponto de vista da Direcção-Ge-
ral da Educação [que faz parte da

organização], chama-se a atenção
para a educação não formal fora das

aulas." Permite ainda que os alunos
abram horizontes. "Os estudantes
percebem que o mundo não termina
ali à esquina. Aprendem que há múl-

tiplas culturas e que temos de traba-
lhar todos em conjunto."
Uma mensagem urgente
Ao longo da competição, estes "cien-
tistas adolescentes" cumpriram duas

provas. A acompanhar um dos desa-
fios de quatro horas está Maria João
Romão, professora na FCT-UNL e pre-
sidente do comité científico da EUSO,

que é composto por mais de dez pro-
fessores e cientistas. De bata branca
e familiarizada com os laboratórios,
Maria João Romão explica que os

objectos de estudo das duas provas- pequenas investigações - foram
pensados por serem característicos
de Portugal: a cortiça e os oceanos.

No desafio da cortiça, estudou-se

algumas das suas propriedades como
isolante térmico (parte da física), ana-
lisou-se ao microscópio a sua estrutu-
ra interna (biologia) e determinou-se
o seu teor de fenol (química). Na pro-
va dos oceanos, usou-se uma mola
vertical - modelo das oscilações das

ondas, que gera uma corrente alter-
nada - para mostrar como se conver-
te energia mecânica em energia eléc-
trica (física); investigou-se se uma
população de mexilhões se cruzou
com espécies exóticas e analisaram-se
bactérias encontradas na parte exte-
rior de um gerador de ondas (biolo-
gia); e determinou-se ainda a capaci-
dade de uma alga verde e outra ver-
melha absorverem zinco - um metal
pesado -, estudando-se qual seria a

melhor para usar numa estação de
tratamento de águas residuais.

Por fim, a comissão científica e os

mentores dos estudantes avaliaram o

seu desempenho nos desafios. "É pre-
ciso ser metódico e estar focado [para
cumprir as provas]", diz Maria João
Romão. "Mas são pequenos génios."

A professora salienta ainda o traba-
lho de uma vasta equipa (93 voluntá-
rios, 53 investigadores da FCT-UNL,
81 professores visitantes e 11 observa-

dores) nesta olimpíada. Entretanto,
Maria João Romão recebe uma men-
sagem de "emergência" de um volun-
tário no WhatsApp: "Preciso de uma
bureta [tubo cilíndrico] no 203." Pou-

cos minutos depois alguém a avisa de

que o instrumento já foi entregue.
Expectantes para saber se as pro-

vas correram bem aos alunos estão

os mentores. Em conjunto com a
Sociedade Portuguesa de Química, a

Sociedade Portuguesa de Física e a
Ordem dos Biólogos, a Direcção-Geral
de Educação (DGE) nomeou três pro-
fessores (um de cada área) para trei-
nar os alunos para a EUSO. Como se

seleccionaram os estudantes? Esco-
lheram-se os campeões das Olimpía-
das da Física, da Química e da Biolo-

gia. Depois, em Novembro, 26 alunos
fizeram uma prova de selecção orga-
nizada pelos mentores. Por fim, for-
maram-se quatro equipas de três
alunos que tiveram dez formações
com os professores aos sábados.



"Era um grupo extremamente inte-
ressado e curioso, além de que são

fortes emocionalmente e têm muito

gosto pela ciência", diz Alice Pereira,
professora na FCT-UNL e mentora de

química. Já João Cruz, também aí pro-
fessor e mentor de física, salienta que
a EUSO puxa por eles a nível intelec-
tual, o que fará com que evoluam.

Para Eugenia Cândido, professora
requisitada da DGE, esta competição
tem a missão de estimular os alunos

para a carreira científica e prepará-los
para outras olimpíadas internacio-
nais. Mas confidencia que acabou por

se envolver afectivamente pela von-
tade de aprender destes pequenos
génios. "Há uns dias, um deles disse-

me: 'Estava sempre desejoso que
fosse sábado para ir aprender.'"

Entretanto, Diogo Heleno e a sua

equipa terminam a prova sobre os

oceanos. Ainda a trocar impressões
com os colegas, descreve: "Agora o

pico da adrenalina está a voltar aos
valores normais e começamos a

reflectir sobre o que fizemos. " Quan-
to à prova em si, comenta: "Apesar da
correria para conseguir ajudar os

meus colegas [a parte de química era
extensa], correu bastante bem."

Afinal, a EUSO é uma competição
de equipa, como salienta Lara Perei-

ra, aluna do Agrupamento de Escolas

Coelho e Castro (em Fiães), que teve
uma medalha de bronze. "Fomos tra-
balhando uns com os outros nas ses-

sões de preparação e percebemos a

forma de nos complementarmos. Se

não trabalhássemos em equipa, seria

impossível [realizar as provas]."

Ler a Nature e Saramago
À espera dos participantes estão os

guias e superguias, que orientam os

alunos. Muitos dos orientadores,
como já participaram numa EUSO,
também sentiram o nervosismo dos
estudantes. É o caso de Beatriz Lopes,
de 22 anos, que está a terminar o mes-
trado em Engenharia Física Tecnoló-

gica no Instituto Superior Técnico,
em Lisboa. "Foi a primeira experiên-
cia internacional que tive e marcou-
me imenso. Nunca ganhei nada, mas

diverti-me", diz a antiga participante.
"Além de ter a oportunidade de
conhecer países novos, conheci cien-
tistas adolescentes de toda a Europa.
Ainda sou amiga no Facebook de mui-
tos e vou vendo o que andam a fazer. "

Quanto aos participantes desta edi-

ção, descreve-os como "jovens super-
interessados não só por ciência."

Muitos dos interesses de Diogo
Heleno estão relacionados com a

ciência. "A minha mãe é professora
de biologia e geologia e desde cedo

que tive contacto com artigos cientí-
ficos e documentários acerca da natu-

reza", conta. Agora gosta de ler revis-

tas como a National Geographic e a

Nature. "Li um artigo científico que
fazia referência a uma proteína que
tinha a capacidade de degradar plás-
tico." Gosta ainda de ler livros de José

Saramago, tem uma coluna no jornal
escolar e toca piano. Além de bons
alunos, os participantes têm hobbies.
"É uma questão de gestão de tempo",
frisa Lara Pereira, que joga voleibol.

Ao lado, António Martins prepara soluções; em cirna, Diogo Heleno
observa uma câmara de contagem de células no microscópio;
em baixo, Lara Pereira troca ideias com uma colega de equipa



Futuros cientistas
Em Portugal a acompanhar as provas
está Michael Cotter, fundador da
EUSO. O irlandês não gostava de mui-
tos dos aspectos de outras olimpía-
das. "Decidi criar uma nova compe-
tição com três áreas da ciência para
equipas de jovens estudantes de 16

anos que estimulasse a participação
das raparigas", resume. "A maioria da
ciência que se dá na escola é teórica
e aqui há uma componente mais prá-
tica. A razão para estimular a prática
é trazer a ideia de que a ciência pode
ser divertida e de que não se pode ser
cientista sozinho."

Para Diogo Heleno, o mais impor-
tante que leva desta competição é

mesmo a partilha de ideias. "Estava

sempre a tirar dúvidas com os meus

colegas e qualquer lacuna que tivesse

era preenchida por eles. Não temos
tanto esta visão holística da ciência na
escola." Como aspecto mais desafian-
te indica a dificuldade das provas:
"Obrigou-nos a raciocinar muito."

José Matos não tem dúvidas de que
estes estudantes serão futuros cien-
tistas. Algo que Lara Pereira também

espera: "Foi uma semana completa-
mente diferente. Quem sabe se entre

os participantes há pessoas vão fazer

grandes descobertas. Se assim for, já
os conhecemos ou então até pode-
mos vir a ser nós", brinca a aluna. O

que até é provável: afinal, tanto Lara
Pereira como Diogo Heleno gostariam
de ser cientistas.
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Estava sempre a tirar
dúvidas com os
meus colegas
e qualquer lacuna
que tivesse era

preenchida por eles.
Não temos tanto
esta visão holística
da ciência na escola

Diogo Heleno
Aluno


