
20/11/2018 Paula Matos vence 2.ª edição | Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa

https://ciencias.ulisboa.pt/pt/noticia/02-11-2018/paula-matos-vence-2%C2%AA-edi%C3%A7%C3%A3o 1/7

Share (0) Tweet (0) LinkedIn (0)

Prémio de Doutoramento em Ecologia Fundação Amadeu Dias 2018

Paula Matos vence 2.ª edição

Teses galardoadas apresentadas em novembro durante 17.º Encontro
Nacional de Ecologia

02-11-2018
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No programa doutoral Paula Matos desenvolveu indicadores ecológicos com base na diversidade funcional de
líquenes

Paula Matos, doutorada em Biologia e Ecologia
das Alterações Globais, foi distinguida com o 1.º
lugar na edição de 2018 do Prémio de
Doutoramento em Ecologia Fundação Amadeu
Dias, organizado pela Sociedade Portuguesa de
Ecologia (SPECO).

A cerimónia de entrega do prémio, na qual Paula
Matos irá apresentar a sua tese, orientada por
Cristina Branquinho, professora do Departamento
de Biologia Vegetal de Ciências ULisboa e por
Amadeu Soares, professor da Universidade de
Aveiro, realiza-se durante o 17.º Encontro Nacional
de Ecologia em Évora nos próximos dias 15 e 16 de
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Paula Matos 
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de Ecologia, em Évora, nos próximos dias 15 e 16 de
novembro de 2018.

Paula Matos concluiu a licenciatura em Biologia e o
mestrado em Ecologia na Universidade de
Coimbra. No programa doutoral das Universidades de Aveiro e de Lisboa, concluído em
julho de 2016, desenvolveu indicadores ecológicos com base na diversidade funcional de
líquenes, tendo demonstrado que os líquenes podem ser utilizados como um novo indicador
ecológico global para avaliar a “saúde” dos ecossistemas.

"Receber este prémio é algo importante. O
doutoramento resulta de tanto esforço e dedicação
que passa a ser uma parte de nós, ou no meu caso
pelo menos assim foi. E nesse sentido o prémio é
motivo de felicidade e orgulho e um incentivo para
continuar o trabalho, tendo em conta as dificuldades
de fazer investigação em Portugal. É de facto muito
gratificante ver o nosso trabalho reconhecido, pela
SPECO. E ter um prémio assim é algo que valoriza o
currículo, e logo valoriza-me profissionalmente. A
juntar a isto, o prémio permite ainda que o nosso
trabalho chegue a uma audiência mais vasta,
científica ou não. Por um lado, suscita o interesse na
sociedade sobre o que fazemos e para a sua
importância, e por outro, informa outros
investigadores potenciando trabalhos futuros. O
prémio acaba por ser um veículo de promoção do
trabalho junto da sociedade em geral e da
comunidade científica, tendo obviamente um retorno
positivo no meu trabalho futuro." 
Paula Matos

Para além de ter publicado diversos resultados da sua tese em revistas científicas
prestigiadas, os resultados que alcançou ao longo do doutoramento levaram-na
inclusivamente à Sede das Nações Unidas, onde explicou juntamente com Cristina
Branquinho como os líquenes podem ser utilizados como um indicador ecológico à escala
global no âmbito do 12º Fórum das Nações Unidas sobre Florestas, em maio de 2017.
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16-11-2018

Celebrar as Ciências do Mar
No Dia Nacional do Mar trazemos à memória os 20 anos da EXPO’98 e da Ponte Vasco da Gama e
a reabilitação daquela área, na qual participaram vários professores de Ciências ULisboa e
investigadores do extinto Instituto de Oceanografia, atual MARE.

15-11-2018

SUSBEAUTY

Paula Matos Ciências ULisboa CE3C

Prémio de Doutoramento em Ecologia Fundação Amadeu Dias Líquenes

Biologia e Ecologia das Alterações Globais Prémios

Atualmente, Paula Matos é investigadora de pós-doutoramento no grupo Ecology of
Environmental Changes (eChanges), no polo de Ciências ULisboa do Centro de Ecologia,
Evolução e Alterações Ambientais (cE3c), continuando a aprofundar esta área de
investigação, com o objetivo de desenvolver e estabelecer indicadores de alterações globais
que possam ser aplicados à escala global, com ênfase nas alterações climáticas.

A 2.ª edição deste prémio distinguiu ainda como 2.º classificado, Luís Silva, investigador do
Centro de Investigação e Recursos Genéticos da Universidade do Porto e como 3.º
classificado, Marc Fernandez Morron, investigador do cE3c na Universidade dos Açores.

Os três galardoados irão receber respetivamente 2500€, 1500€ e 1000€, bem como um
bónus de dois anos com quotas pagas. À 2.ª edição deste galardão foram submetidas 15
candidaturas de doutorados com teses defendidas em sete universidades portuguesas.

 

Texto por
Marta Daniela Santos, cE3c, com ACI Ciências ULisboa

Email de Contacto
info.ciencias@ciencias.ulisboa.pt

Tags

Notícias Relacionadas
Cristina Branquinho e Paula Matos participaram no 12.º Fórum das Nações Unidas sobre
Florestas
“A ciência em Portugal pode ser mais diversa”
2.º lugar para Alice Nunes

 / Sociedade / Notícias / Paula Matos vence 2.ª edição /

Ciências ULisboa requer o uso de cookies

Ao navegar neste website, está a dar o seu
consentimento para usarmos cookies

 

Aceitar  Não Aceitar

https://ciencias.ulisboa.pt/pt/noticia/16-11-2018/celebrar-as-ci%C3%AAncias-do-mar
https://ciencias.ulisboa.pt/pt/noticia/16-11-2018/celebrar-as-ci%C3%AAncias-do-mar
https://ciencias.ulisboa.pt/pt/noticia/15-11-2018/susbeauty
https://ciencias.ulisboa.pt/pt/noticia/15-11-2018/susbeauty
https://ciencias.ulisboa.pt/pt/tags/paula-matos
https://ciencias.ulisboa.pt/pt/tags/ci%C3%AAncias
https://ciencias.ulisboa.pt/pt/tags/ulisboa
https://ciencias.ulisboa.pt/pt/tags/ce3c
https://ciencias.ulisboa.pt/pt/tags/pr%C3%A9mio-de-doutoramento-em-ecologia-funda%C3%A7%C3%A3o-amadeu-dias-0
https://ciencias.ulisboa.pt/pt/tags/l%C3%ADquenes
https://ciencias.ulisboa.pt/pt/tags/biologia-e-ecologia-das-altera%C3%A7%C3%B5es-globais
https://ciencias.ulisboa.pt/pt/tags/pr%C3%A9mios
http://ce3c.ciencias.ulisboa.pt/member/paula-sofia-antunes-matos
http://ce3c.ciencias.ulisboa.pt/team/ECHANGES
https://ciencias.ulisboa.pt/pt/departamentos/biologia-vegetal/unidades-de-investiga%C3%A7%C3%A3o/ce3c-centro-de-ecologia-evolu%C3%A7%C3%A3o-e
https://cibio.up.pt/people/details/lfpascoals#prettyPhoto
http://ce3c.ciencias.ulisboa.pt/member/marc-fernandez-morron
https://ciencias.ulisboa.pt/pt/noticia/15-05-2017/cristina-branquinho-e-paula-matos-participaram-no-12%C2%BA-f%C3%B3rum-das-na%C3%A7%C3%B5es-unidas
https://ciencias.ulisboa.pt/pt/noticia/24-11-2017/%E2%80%9Ca-ci%C3%AAncia-em-portugal-pode-ser-mais-diversa%E2%80%9D
https://ciencias.ulisboa.pt/pt/noticia/09-11-2017/2%C2%BA-lugar-para-alice-nunes
https://ciencias.ulisboa.pt/pt/sociedade
https://ciencias.ulisboa.pt/pt/noticias
https://ciencias.ulisboa.pt/

