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Três investigadoras portuguesas estão a dar cartas lá fora. Com  trabalhos premiados em várias 

frentes, Alexandra, Rita e Maria prometem revolucionar o século nas ciências da computação, 

neurociência e medicina. A Máximo falou com elas. POR JÚLIA SERPÃO 
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1\1ARIA. PhREIRA 
1.ni \ ersidade de Coimbra, onde fez unia licenciatura em Ciências Farina-

cétil icas, em 2007, já se destacava dos colegas. liecebeu D prémio de melhor 

aluna quatro ~Is seguidos. Quase Iffilildécada depois. a visibilidade ele Maria 

Pereira situa-se à escala mundial: desenvoh eu uma cola cirúrgica que promete 

diminuir hemorragias. t ) objetivo "é substituir o uso de suturas, atualmente 

usadas para reparar qualquer 'defeito' no interior do corpo. por um adesivo. de 

forma a [ornar o procedimento cirúrgico mais simples. rápido e mantendo a in-

tegridade do tecido", diz. Com  características únicas come > forte capacidade ele 
adesão e de R'SiSiène ia à água, a super-cota poderá ser ui ilizada em diversas 

aplicações cirúrgicas "apesar do foco inicial ter sido na área cardíaca". 

1) trabalho que é mullidisciplinar envolveu cientistas. médicos e engenheiros 

começou a ser desenvolvido entre 2009 e 2012, durante os últimos anos de 

doutoramento ela investigadora em Boston, nos Estados nichos, no ambito do 

programa NI l'1' Portugal. Agora está a ser aperfeiçoado na Gecko Riomedical, 

onde a portuguesa é resp( >nsá\ el pelo grupo de investigação na área da nano-

lecnok !.;ia e regeneração cardíaca. :\ empresa de biotecnologia sediada em Paris 

está neste momento a trabalhar "para trazer a tecnologia para a clínica". pre-

vendo-se os primeiros ensaios no início do ano. ;\ primeira aplicação "será teliz) 

contributo das mulheres para a 

ciéncia é quase tão antigo quanto 

a própria existência. l m dos mais 

antigos registos nesse sentido re-

monta ao Egito de 2 700 a,C. e 

acontece no campo da medicina. ( ) mesmo se passa 

com a presença feminina nos meios académicos. Na 

Grécia ,Nntiga, onde o estudo da filosofia era aberto às 

mulheres. diz-se que Pit ágoras já te\ e como mestre 

uma mulher e possivelmente terá casado com uma ma 

temática e física. Cientistas mulheres sempre existiram. 

só que não eram reconhecidas. Passaram muitos sé-

culos e elas tiveram de enfrentar inúmeras dificuldades 

para alcançar esse direito. \larie Curie foi a pioneira 

entre as grandes cientistas que tiram ()seu trabalho 

con firmado. A. física e química polaca. conhecida pelo 

seu contributo no campo da radioatividade. ganhou o 

Prémio Nobel da Física em 1902 e o da Química em 

14)1(.'Pousou-se a primeira mulher a ganhar um Nobel 

e a primeira pessoa a ganhar dois em áreas distintas. 

tieguiu-se a neurologista italiana Rita Levi-Nlontalcini 

que recebeu o Prémio Nobel de Fisiologia Medicina 

em 1986 pelos seus estudos sobre o sistema nervoso. 

A biofísica britânica I tosalind Franklin fiei pjoneira em 

pesquisas de biologia molecular. NI arcou a diferença 

com trabalhos sobre a difração dos 1tair >s-X e descobriu 

o formato helicoidal do A I )N. Barbara NIcClintock, es-

pecialista em genética, é mais um nome a reter: a tien-

t ist a americana venceu o Prémio Nobel de Fisiolo-

gia Medicina de 198:3. Mais recentemente, as pes-

quisas de Jane Coodall sobre chimpanzés projetam a 

etóloga britânica no mundo, um valor que é igualmente 

reconhecido no seio da comunidade científica. 

Em Portugal. Adelaide Cabeie (1867-1935) é uni dos 

nomes a ter em conta. Além de medica gi neer dogista-

-obstei ra, foi professora e urna das principais temi 

instas do século XX, pioneira na reivindicação dos di 

reit( >s das mulheres. tiram:a Edmée Marques, cientista 

e química portuguesa, fez o doutoramento na 
Sc crbonne em Paris, sob orientação de NI avie C'uri e. e 
mais tarde investigação em física nuclear. \o regresso 

a Portugal dirigiu o primeiro Centro de Investigação 

em Química ela Vacuidade de e'iencias de Lisboa. Há 

trinta anos a discriminação contra as mulheres no 

meio académico era unia realidade, mesmo nos países 

ditos mais civilizados. At ualment ejá ninguém acredita 

que as mulheres são intelectualmente interiores aos 

110111111S, portan to caminha-se para um equilíbrio re-

presentai ivo. 'rui ugal nãofogeà regra. Até 1970 dou-

tora \ anu-se por ano duas mulheres, hoje representam 

mais de metade dos recém-doutorados. NI ui t as saem 

para o mek> académico, outras abraçam a investigação. 

E o caso de Alexandra. Rita e Maria que, a partir de 
Paris e Londres, ganham projeção para o mundo. 

RECENTEMENTE, Mf;RIA PEREIRA 
N1i\FFR1...A DE LAI i\KI1(X) TIA....1r, 

ONI)N SE PODE LER Q(_ 1; ST:l_1  
TRi\B.f...\1H0 PODE RE\,01_,IJCION/\R 
A MEDICINA". 
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is, a invest igadora piirtuguesa abriu a porta para o &sem olvimento de lar-

'nacos para o 1 ratamento da patologia. "Quanto mais genes e fatores genéticos 

I, irem conhecidos, para estas e outras doenças, mais alvos terapildicos lemos, 

torriamli ,  se mais fácil o desenvolvímenlo terapeuticas com objetivo de 

cura ou prevenção." Itita (itierreiro acredita que muito em breve vai ser possível 

prevenir a doença de . \ lzheimer e oul raS. C'onw esta é unia arca -com desen-

vol \ inient os muito rai)id, is graças a introdução de novas tecnologias". promete 

ecini Muar a aplicar as mais recentes ao estudo do Alzheimer e de outras doen-

ças nem., ilogicas. de forma a avançar neste campo científico. 

\ ascida em Estremiiz. I tila Guerreiro licenciou se em \ liálise Clínicas e Saúde 

Pública na Escola Superior de Tecnologias da Saúde, em Coimbra. seguindo 

mestrad, ) em \lílcideis I ti, a noleculares Avançados na 1 . ni \ ersidadelle A\ eink 

• 
AO 1)1'.,8C013IU O PRI \ 11.1N( 
1)1'. l\ I ,Z1 11'1 \ 11S Ol 1 \ /V \\OS, \ 

\D( \ i))-kR p()K1- \ \R  \ 

0 1)1:.1:.\\ ()Lvi\IL\To 1)1:, \km Ar,()8 
1 ),\R \O TE \i. \\II:j\ -R) DA  p \1.01,0(1 

em defeitos vasculares como sup, crie a suturas (quan 
do é necessari, ) por exemplo unir duas veias ou a 

rias) ", diz. lembrando que a investigação biomédica 

tem dl' ser feita "em pequenos passos para maior efi-

c'ácia e segurança para os pacientes". 

Em 2014, Maria Pereira liei a primeira portuguesa a in-

tegrar a lista de inovadores com menos de :t5 anus da 

revista norte-americana .1117'Technoloyy lieriew. do 

Ntassachusetts Institu te ofiechnology. Mais reeen te-

m(,nte h ci matéria de um artigo da Time.  onde se pode 

ler que o seu trabalho p ide "revolucionar a medicina". 

() sucesso dei seu pnijeto como resultado da sua 

capacidade e g, >st( ) pelei traball),), perseverança e  ❑ m irte  

de ter contado (..( mi a niperaçia de "pessoas ,.'xtraor 

dinárias".NI as também n() rec.( inhecimento que  fiei t en. 

do, "uma fonte de motivação para continuara trabalhar 

e ir mais longe. pois tudo é possível". Simultaneamente, 

espera que esse I'Vetffilled111CIIII) posta "servir de ins-

piração para i isj()\ ens pi cri ugueses que procurai)) todos 

os dias ir mais aldn". A lin etitigatiOra, dc' 24..) anos, nas-

cida em I.ciria. 11;:10 afasia a ideia de uni dia voltar a 

Portugal para descnv(ilver um projeto, até porque "o 

País tem excelentes centros de investigação de topo e 

nível mundial'. recenteinente, até aceitou o desafio 

dc ser mandatária nacional   da campanha de Nlarcelo 

hebeto de Sousa. um papel que desempenhou "por uma 

questão de responsabilidade ci\ icii" e "para promover 

a aproximação dos ,j0‘ eus à política". disse  em decla-

rações ao I tN. A porta (sia aberta. 

RHA GUERREIR 
uma "estrela em ascensão" na investigação da nen 

rociéncia. Quern o dize ii mais impirlante especialist a  

británieo da doença de Alzheinier—lohn I lardy. luta 

Guerreiro, anos. in es i igad( cra  por t uguesa  da  

University College ()I' 1.ondon ( reconhecida 

como Prémio Fondazione Gino 1 ;alletti \c•urosc'icncc  

PriZe 2015 pelo seu trabalho sobre doenças (:gene 

salivas. concretimiente SI kbri• :IS 11111i a Ç:(--K.:•; do gene 
tE,Al2 e a relas:à( i como descia c )I\ imenh, da  I )0ença  

dc  Alzheimer. l ) mesnni ja fora dist inguido com o 

1>rémi() Europeu de Jovem Investigador. em janeiro. 

Conquistou ainda o Prémio da Sociedade I tritânica 

de Investigação de Alzheimer e I )(mie:l ida na categoria 

de Realização Académica. 
"( ) rcc Inhec'imrnlo do nosso trabalho C,  um sinal claro 

de que estamos no bom caminho e os prémios são  um 

estímulo para com inuar". cliz a in\ estigadora, subli-

nhando que nada disto leria sido possível sem a ajuda 

e o I rabalho que o marido. o também investigador .1(is( 

Ntiguel Uras, desen \ ()Re diarizimenle no laboratório 

Guerreiro-liras. chefiado por quibus, c que  faz parte 

do I teparlamento de Neurologia Molecular do 

I list unto de Neurologia da 1 ni \ ersit College I .ondon. 

.\o descobrir o primeiro ,gene de \ lzheinier cm quinze 
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Voltou a Coimbra para O doutoramento, tuas (lesem olvea I> I raba1110 prai teo 

nus National Intitules of I kali h em Itethesda. perto de \Vashinglon. Seguiu 

estudo da genética. diz. por tratar-se de unia área nluitc> interessante e inspirada 

por mentores como Catarina Resende de )1i\ eira. I fepois de isilar (i laboratório 

de John I lardv. entregou-se "inteiramente" ao est tido da geni'licii em demencias. 

)zt cidade onde nasceu guarda memórias dc uma infância feliz. graças aos pais 

e avós. Cresceu numa "família dedicada. rodeada de bons amigos e animais. 

numa comunidade preocupada oiti] ci bem-estar social dos seus". 1 )efi ne-se co-

mo "neurogeneticisla do mundo c, >In alma alentejima e com Coimbra no el ›ra-

çào".. \ ideia de criar um laboratório de neurologia associado a unia Uni\  ersidade  

'.1Seltlelllallça do que fazem em I .ondres. é "muito apelai iva", admite. 

\Ias enquanto isso n50 acontece. continua a batalha contra o . \ lzheimer na ca-

pital britânica. onde \ i\ e desde 2010. 

ALEXANDRA 
:MART1\8 DA SIL\A  

da Silvar unia referéncia no estudo de modelos 

a list ra tos, mais precisamente "na arca chis ntc (ccdos formais que tem como ob 

ietivo especificar, e \ •(.1•in,...,ir sistemas  de software e  haraiwan, cl ul- 
lia\ris". 2012. venceu o Prémio Científico I \I R. tornando se a primeira mu- 

lher a ser contemplada com esta dist inçào. Fechou 2015 com uni financiamento 

de 1.5 millióes euros do Conselho I.:unipeu de  In \ ustigação (1,',R C) para pro- 

gramar sistemas de redes comple \ as. 1. ) projeto \ ai Ser deSell\ oIN ido ersit 

College I ,ondon, onde . \ lexandra é professora associada. " o início de  uma nova 

1"s' na minha carreira  científica". diz. e\ Plicaudo que o dinheiro da bolsa v„i ser  

aplicado na contralação de doi; doutorandos. dois alunos pós doutorados e um 

priik,ss( ir Auxiliam'. "Cupi pessoas no\ as na equipa de I raballic II (11.1e gelará muitas 

ideias e re sultados. os próxinic is cinco anos \ ao ser cheios de energia...assegura. 

sublinhando que o mais importante. para ela e "acima de Iludi)... continuar a 

fazer til\ eSt igaçãO."ConStrlar unia equipa com unia dinâmica de família: pessoas 

a trabalhar em problemas similares e a puxar para alcançar um objetivo comum." 

Licenciada em Nlatematicii e CielletaS da Computação na l niversidade do \ 

cuide se destacou catita :1 melhor aluna de (lidos os cursos entre 2001 e 20( 

\ I I .)( )13
, 
 \ () 

1)11.1\11()(11.1\T11:1( () 
'1.()K\ \i\l)() S11 \ 
111\11',IR \ Nil 
\ SIS (X)NTI..\11)1. \I) \ 

(X)\ I F.8T \ 1)NTI\(, \(). 

a p, >ri uguesa pretende ainda "continuar a const latir a 

liame cabe a matematica e as ciências da c( 

.11exandra Martins da Silva nasceu em Chaves. onde 

leve unia "infanda normal-. 1)a primária recorda a 

"muita atençào" que tese dos professores. pois estava 

inserida numa turma com menos de dez a lunos...h.í os 

que a acompanharam no ensino sectindario. "foram es-

peciais e decisi\ <is para embarcar na a \ entura da ma-

ternal ica e, mais tarde. das ciências da ccimputaçào". 

Virou-se para esta última por influência de uni irmão. 

pois a ideia inicialmente era estudar Nlatemalica Pura. 

Saiu de Portugal há dez anos. Primeiro veio o douto-

ramento na Uni\ ersidade na 1 Iolanda. depois a opor-

tunidade de ser professora associada da University 

College Londim uma das melhores universidades 

da Europa, um sítio excelente para cont Muar a minha 

Carreira-  , mas manteve sempre uma ligaçào estreita 

com o Instituto de 1..:ngenharia dc Sistemas e 

C'iimpuladores, l'ecnologizt e Ciència (INESCTIX.), 

como in \ est igadora. 

Na \ ida pessoal. como na prolissional...11exandra sen-

te se completa. Cita Shervl Sandherg que disse um 

dia que "a decis5o (de carreira) mais importante da 

vida de uma mulher é (i homem cor)) quem ela casa", 

confidenciando que te\ e a ":-.;(111(' de encontrar". \dam 

Içoprowsky. o 1%311(14). Com o engenheiro polaco da 

( ;o4 cgle passa os "dias mais (dizes". m 

OUTROS DOIS NOMES A RETER 

MONICA BETTENCOURT-DIAS, bióloga do Instituto 
Gulbenkian de Ciência, e MARIA COSTA LOBO, 
politóloga do Instituto de Ciências Sociais da 
Universidade de Lisboa, conseguiram financiamento 
das bolsas de consolidação do Conselho Europeu 
de Investigação. A politóloga recebeu 1,6 milhões 
de euros para um projeto que estuda o impacto 
das políticas de austeridade dos últimos anos na 
Europa nas eleições legislativas e o dinheiro vai ser 
para pagar a cientistas. A bióloga, que jã havia 
sido premiada em 2007, conseguiu 2 milhões de 
euros para continuar a estudar os centríolos e vai 
usar boa parte do dinheiro na compra de 
equipamento (microscópios) que lhe permita 
otimizar o trabalho em qualidade e tempo. 
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TEM DE CONHECER 

AS "PORTUGUESAS 
QU&ESTAO A 
MUDAR O MUNDO 


