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3.ª edição

Prémio de Doutoramento em Ecologia
2019

Teses premiadas nas três edições contaram com a orientação de
professores de Ciências ULisboa e investigadores do cE3c

23-07-2019

Fonte  unsplash - Franck V.

O Prémio de Doutoramento em Ecologia visa valorizar o trabalho desenvolvido por recém-doutorados ao longo
dos seus programas doutorais

“Do ponto de vista biológico, nesta tese usámos
dados de High Throughput Sequencing para tentar
perceber até que ponto a seleção natural atua ao
nível do genoma do sobreiro, bem como para
caracterizar o seu fundo genético. Com estes dados
exploramos também como poderá o sobreiro
responder do ponto de vista adaptativo às alterações
climáticas.”
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Francisco Pina Martins é
doutorado em Biologia e Ecologia
das Alterações Globais, um
programa doutoral de Ciências
ULisboa em associação com a
Universidade de Aveiro, e foi
orientado por Octávio Paulo,
professor do DBA e investigador
do polo de Ciências ULisboa do
cE3c;  e Georgios Pappas Jr,
professor da Universidade de
Brasília, no Brasil.

Adrià López-Baucells doutorou-se
em Biodiversidade, Genética e
Evolução (BIODIV), um programa
doutoral assegurado por Ciências
ULisboa, pela Faculdade de
Ciências da Universidade do
Porto, com a colaboração do
cE3c, do Centro de Biodiversidade
e Recursos Genéticos, do Instituto
de Biologia Molecular e Celular e
do Instituto de Patologia e
Imunologia Molecular. Jorge
Palmeirim, professor do DBA e
investigador do polo de Ciências
ULisboa do cE3c e Christoph
Meyer, colaborador do cE3c e
investigador na Universidade de
Salford, no Reino Unido, foram os
seus orientadores.

c á cas.
Francisco Pina Martins

Francisco Pina Martins, Adrià López-Baucells e
Inês Gomes Teixeira são os vencedores do Prémio
de Doutoramento em Ecologia 2019, organizado
pela Sociedade Portuguesa de Ecologia (SPECO),
com o apoio da Fundação Amadeu Dias.

Francisco Pina Martins, investigador do
Departamento de Biologia Animal (DBA) de
Ciências ULisboa e do Centro de Ecologia,
Evolução e Alterações Ambientais (cE3c); Adrià
López-Baucells, investigador do Museu de Ciências
Naturais de Granollers, na Catalunha, e
colaborador   do cE3c e Inês Gomes Teixeira,
investigadora do Centro de Estudos Ambientais e
Marinhos – CESAM, polo da Universidade de
Aveiro, foram distinguidos com os 1.º, 2.º e 3.º
lugares respetivamente, de acordo com notícias
publicadas nos sites da SPECO e do cE3c.

Os premiados vão apresentar os seus trabalhos no
18.º Encontro Nacional de Ecologia, durante o 15.º
Congresso Europeu de Ecologia, que terá lugar
entre 29 de julho e 2 de agosto em Ciências
ULisboa.

Os galardoados serão distinguidos com prémios
monetários no valor de €3000, €2000 e €1500
atribuídos aos 1.º, 2.º e 3.º lugares,
respetivamente, recebendo ainda um bónus de
dois anos de quotas pagas enquanto membros da
SPECO.

O Prémio de Doutoramento em Ecologia visa
valorizar o trabalho desenvolvido por recém-doutorados ao longo dos seus programas
doutorais. Na edição deste ano o júri recebeu nove candidaturas elegíveis, de doutorados
com teses defendidas nas Universidades de Lisboa, Coimbra, Aveiro e Minho. Nas três
edições do Prémio foram distinguidas teses de programas doutorais, que contaram com a
orientação de professores de Ciências ULisboa e investigadores do cE3c.

“Para mim, este [Guia de Campo para os Morcegos
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Prémio Doutoramento em Ecologia Francisco Pina Martins Adrià López-Baucells

SPECO Fundação Amadeu Dias FCUL CE3C

da Amazónia] é um dos resultados mais importantes
da minha tese de doutoramento. É um guia baseado
em chaves de identificação previamente publicadas,
modificadas com base em descrições das espécies na
literatura, mas com bastante conteúdo baseado em
observações pessoais. E inclui a primeira chave de
identificação acústica de morcegos da Amazónia,
com espectrogramas dos sons emitidos pela maior
parte das espécies da região.”
Adrià López-Baucells

Francisco Pina Martins, Adrià López-Baucells e Inês Gomes Teixeira, vencedores do Prémio de Doutoramento em
Ecologia 2019
Fonte SPECO
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