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PRÉMIOS

Como é que alterações
no relógio biológico
afectam o
funcionamento dos rins?
As cientistas Diana Priscila Pires, Ana Luísa

Gonçalves, Ana Rita Carlos e Cristina Godinho

Silva são as vencedoras das Medalhas de Honra

L’Oréal Portugal e cada uma vai receber 15 mil

euros.

Teresa Sofia Serafim • 19 de Fevereiro de 2020, 7:00

Diana Priscila Pires quer melhorar a
eficácia de vírus no combate a uma
bactéria resistente aos antibióticos.
Já Ana Luísa Gonçalves quer avaliar
o potencial das microalgas para

As quatro cientistas premiadas foram escolhidas entre mais de
80 candidatas STOYAN NENOV/REUTERS
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tratar de forma mais sustentável os
efluentes industriais. Ana Rita
Carlos pretende perceber o
desenvolvimento de uma distrofia
muscular. E Cristina Godinho Silva
vai aprofundar a forma como o
relógio biológico regula certas
células nos rins. São estas as
cientistas vencedoras da 16.ª edição
das Medalhas de Honra L’Oréal
Portugal para as Mulheres na
Ciência de 2020, que serão
entregues esta quarta-feira de
manhã no Pavilhão do
Conhecimento, em Lisboa.

As quatro cientistas premiadas têm
entre 30 e 34 anos e foram
escolhidas entre mais de 80
candidatas por um júri presidido por
Alexandre Quintanilha. Cada uma
das investigadoras receberá 15 mil
euros para a sua investigação na
área da saúde ou do ambiente.
Desde 2004, este prémio já
distinguiu 53 jovens investigadoras
em Portugal.

Editar bacteriófagos
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Assinar o Público é
participar numa
comunidade que decide
melhor

O PÚBLICO tem consolidado a sua
posição como o jornal mais
importante do país. Todos os meses
passam pelo nosso online mais de 6,5
milhões de visitantes. Mas não é só a
quantidade, é a qualidade de quem
nos lê e de quem aqui escreve que
tornam o PÚBLICO a referência que é.
Somos o eixo de uma comunidade
que quer saber para onde vai e quer
poder escolher, em liberdade, o
caminho a seguir. Para isso, quem nos
lê conta com o nosso jornalismo

Como se pode melhorar a eficácia de
vírus que combatem uma bactéria
resistente a antibióticos? Este é o
desafio de Diana Priscila Pires (do
Centro de Engenharia Biológica da
Universidade do Minho). A cientista
pretende desenvolver uma
ferramenta de edição genética que
consiga melhorar as propriedades
antibacterianas de bacteriófagos (ou
fagos) – vírus que conseguem
infectar e atacar bactérias nocivas.
Neste caso, o objectivo é combater a
Pseudomonas aeruginosa, uma
bactéria resistente a antibióticos,
ligada a infecções hospitalares
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independente, com a opinião
conceituada dos nossos cronistas, a
análise profunda dos especialistas e
os pontos de vista singulares de cada
leitor. Tudo junto, permite a cada um
a visão alargada do mundo, em que
se alicerçam as melhores decisões.

Ajude esta comunidade a crescer.
Pense bem, pense Público

ASSINE JÁ
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