
 

Programa 
Local: Complexo Pedagógico do Campus de Angra do Heroísmo da Universidade dos Açores 
 

Sexta-feira, 26 de Julho de 2013 
 

09H30 – 10H00 Sessão de Abertura (Auditório) 
 

  Tomaz Ponce Dentinho, Presidente da ACDA 
  Sofia Gonçalves, Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo 
  David Horta Lopes, Pró-reitor para o Desenv. das Regiões e Extensão da UAç 
  Alfredo Borba, Diretor do DCA-UAç 
 

10H00 – 10H45 Mesa redonda I - Evolução da Ciência nos Açores (Auditório) 

  Moderadora: Graça Silveira, Professora DCA-UAç 
   

  Paulo Borges, Coordenador do Azorean Biodiversity Group (CITA-A) 
  Ricardo Serrão Santos, Pró-reitor para a Integração dos Assuntos do Mar da UAç 
  Artur Machado, Diretor do Centro de Biotecnologia dos Açores 
 

10H45 – 11H00 PAUSA  
 

11H00 – 12H30 Sessões Paralelas A 
 

A1-Gestão e Conservação da Natureza (I) A2-Tecnologia Alimentar (I) & 
Biotecnologia e Competitividade 

A3-Agricultura e Desenvolvimento Rural & 
Gestão Interdisciplinar Paisagem 

Sala 2.1.  
Rosalina Gabriel 

Sala 2.2.  
Artur Machado 

Sala 2.5. 
Emiliana Silva  

[16] Atlantis-Mar – estratégias para o 
mapeamento da biodiversidade costeira e 
marinha dos Açores - Enésima Mendonça 
[24] Dynamics of plant-insect pollinator 
interaction networks in azores: evaluation of an 
ecosystem service - Ana Picanço 
[30] Laboratório de paisagem das Furnas – 
projeto de recuperação ecológica e paisagística da 
bacia hidrográfica da lagoa das Furnas – prémio 
nacional da paisagem 2012 - Miguel Ferreira  
[31] Aplicação de métodos de valoração 
económica para a valoração de recursos 
ambientais - Gisele Toste Lourenço 
[33] A comunicação de risco na mitigação das 
alterações climáticas: como promover práticas 
pró-ambientais? - Tânia Ferreira 

[10] Biotecnologia e alimentos tradicionais: 
contributos socio-económico e ecológico e 
potencialidades para a inovação - J. Marcelino 
Kongo 
[07] Efeito do processamento no conteúdo em 
CLA nos produtos lácteos dos Açores - João Pedro 
Leite 
[08] Bactérias do ácido láctico isoladas de 
alimentos tradicionais dos açores: bioatividade e 
potencialidades tecnológicas - Ana Borges 
[13] Melhoria e Inovação no processamento da 
pimenta-da-terra açoriana - J. Marcelino Kongo 
 

[14] Tipologias de explorações leiteiras em S. 
Miguel - Emiliana Silva 
[18] O arrendamento rural e a tributação da 
agricultura - Ana Carvalho 
[26] Caracterização e gestão da paisagem dos 
Açores através da aplicação do conceito de 
carácter da paisagem - Cláudia Ávila Gomes 
[27] Sistema de informação de apoio à gestão da 
paisagem dos Açores. Proposta para uma 
estratégia regional - Cláudia Gomes 

 

12H30 – 14H00 INTERVALO PARA ALMOÇO (Cantina da Universidade dos Açores) 
 

14H00 – 15H30 Sessões Paralelas B 
 

B1-Gestão e Conservação da Natureza (II) B2-Tecnologia Alimentar (II) B3 - Desenvolvimento Regional 
Sustentável, Transportes e Logística & 
Governança e Sustentabilidade 

Sala 2.1.  
Rosalina Gabriel 

Sala 2.2.  
Graça Silveira 

Sala 2.5. 
Nuno Martins  

[34] Canopy biodiversity and trophic networks in 
azorean trees: exploring a new frontier - Rui 
Nunes 
[36] Um clima em mudança: perspectivas para os 
briófitos dos Açores - Debora Henriques 
[40] Distribuição de briófitos epífitos raros na 
floresta nativa da ilha do Pico: resultados 
preliminares - Márcia Coelho 
[45] Centros ambientais dos Açores – a 
interpretação como ferramenta de gestão nos 
parques naturais – Carla Silva  

[35] Influência de uma matriz – queijo fresco, na 
resistência ao trânsito gastrointestinal das 
bactérias do ácido láctico - Vanessa Magalhães 
[37] Controlo da Listeria Monocytogenes em 
queijo fresco com bactérias do ácido láctico 
isoladas a partir do queijo do Pico - Márcia Costa 
[38] Estudo do potencial probiótico de bactérias 
do ácido láctico isoladas a partir do queijo do Pico 
- Daniela Freitas 
[54] Flow cytometric assessment of the 
antimicrobial activity of Vaccinium Cylindraceum 
extracts against Staphylococcus Aureus - Graça 
Silveira 

[19] Infraestruturas rodoviárias – 
desenvolvimentos necessários nos próximos anos 
- Adelino Ferreira 
[20] Sistema de gestão de infraestruturas 
rodoviárias – aplicação à rede rodoviária de 
Coimbra - Adelino Ferreira 
[28] Impact measurement of urban scenarios and 
policies in the Netherlands territory through the 
application of a spatial interaction model - Koen 
Staals 
[52] The place of the capability approach within 
sustainability economics - Nuno Martins 
[48] Revisão da literatura existente sobre a 
aversão ao risco e a sua variação entre ciclos 
económicos - Milene Ávila 
[49] A plataforma continental como factor de 
sustentabilidade económica no futuro - 



 

Mariana Correia Guedes 



 

15H30 – 16H00 PAUSA  

 

16H00 – 17H30 Sessões Paralelas C 
 

C1-Ambiente e Sustentabilidade  C2-Energias Renováveis & 
Sustentabilidade na Saúde 

C3-Criatividade, Inovação e 
Interdisciplinaridade 

Sala 2.1. 
Álamo Meneses 

Sala 2.2. 
Rui Luís  

Sala 2.5. 
António Félix Rodrigues 

[17] Estudo da degradação térmica e do potencial 
energético de amostras de eucalipto e de pinho - 
Patrícia Pedrosa 
[42] Localização de infraestruturas, uma decisão 
estratégica em território insular - Armindo Frias  
[46] Unravelling treasures from the natural 
heritage of Azores: genetic richness of 
microorganisms from extreme environments - 
Maria de Lurdes Dapkevicius 
[51] Multi-agent systems and agent-based 
modeling paradigm: tools and applications - José 
Cascalho  

[29] The Pico power plant as an infrastructure for 
development, research and graduation - Mário 
Vieira 
[55] A central de ondas do Pico - uma visão para o 
futuro - António Sarmento 
[43] Custo do tratamento de úlceras por pressão 
nos Açores – uma estimativa - Ana Silva 
[44] Quanto custa o tratamento de uma úlcera 
por pressão num internamento hospitalar e num 
centro geriátrico na ilha Terceira? - Rui Luís 

[47] A influência da utilização das tecnologias self-
service por parte da banca nos clientes 
particulares - Paula Soares 
[50] Ensino interdisciplinar das ciências: um 
contributo para a valorização do património 
natural e cultural - António Mário Almeida 
[53] Espaço romantizado do complexo megalítico 
da grota do medo - ilha Terceira – Açores - 
António Félix Rodrigues 

 

17H30 – 18H15 Mesa Redonda II - Ciência, Educação e Interdisciplinaridade (Auditório) 

  Moderadora: Ana Arroz, Professora DCE-UAç 
   

  Tomaz Ponce Dentinho, Presidente da ACDA 
  Nuno Martins, Professor DEG-UAç 
  Álamo Meneses, Professor DCA-Uaç 
 

18H15 – 18H45 Sessão de Encerramento (Auditório) 
 

  Ana Arroz, Professora no DCE-UAç 
  Tomaz Ponce Dentinho, Presidente da ACDA 

Francisco dos Reis Maduro Dias, Presidente do Instituto Histórico da ilha Terceira e Diretor do Museu de Angra do 
Heroísmo 
 
 


