29/01/2016

Jovens da Universidade de Coimbra distinguidos pela Fundação Calouste Gulbenkian | BeiraNews

BeiraNews | Janeiro 29, 2016

Destaq u e
Destaque

R eg io n al

Internacional

Home

Nacio n al

Desp o rto

T ecn o lo g ia

Estatuto Editorial

C u ltu ra

Nacional

O p in ião

Ficha Técnica

Propriedade Intelectual

Contactos

Procurar...

Sem Comentários

Jovens da Universidade de Coimbra
distinguidos pela Fundação Calouste
Gulbenkian

João Calmeiro e João Vareda, investigadores da
Universidade de Coimbra (UC), foram distinguidos pela
Fundação Calouste Gulbenkian (FCG), com Bolsas de
Estímulo à Investigação, no valor de 12.500 euros cada.

Jo sé Lagio sa
Em 29 de Janeiro de 2016

João Calmeiro, do Centro de Neurociências e Biologia
Celular (CNC), investiga uma proteína importante –
canalrodopsina-2 – que poderá ser utilizada como ferramenta contra a cegueira causada por degeneração da retina,
uma patologia que afeta mundialmente mais de 15 milhões de pessoas.
“A nossa investigação procura conferir capacidade de resposta à luz aos neurónios da retina que não têm essa
capacidade naturalmente”, explica João Peça, orientador do estudo e investigador do CNC.
“O projeto visa alterar as propriedades de absorção de luz da proteína ‘canalrodopsina-2’, que naturalmente responde
apenas à luz de cor azul, e criar novas variantes que absorvem e respondem à luz de outras cores”, afirma João Calmeiro.
Já a investigação de João Vareda, em curso no Centro de Investigação dos Processos Químicos e Produtos da Floresta da
Faculdade de Ciências e Tecnologia da UC, foca-se no desenvolvimento de um aerogel à base de Sílica para remediação
de solos contaminados com metais pesados.
Partindo das propriedades que potenciam a utilização dos aerogéis à base de
sílica, materiais nanoestruturados, como adsorventes e, modificando-os para
tal, o jovem investigador pretende «gerar um novo aerogel que seja capaz de
remover dos solos um conjunto de seis metais pesados em simultâneo,
nomeadamente cádmio, chumbo, zinco, níquel, cobre e crómio.»
O Programa Estímulo à Investigação da FCG distingue anualmente propostas
de investigação em Matemática, Física, Química e Ciências da Terra e do
Espaço, apoiando a sua execução em centros de investigação portugueses.

João Vareda

O prémio destina-se a investigadores com idade inferior a 26 anos,
contemplando o investigador e a instituição onde o projeto é realizado.
Os prémios vão ser entregues no próximo dia 9 de março.

TA GS

Fundação Calouste Gulbenkian

Investigação

João Calmeiro

João Vareda

Universidade de Coimbra

http://beiranews.pt/2016/01/jovens-da-universidade-de-coimbra-distinguidos-pela-fundacao-calouste-gulbenkian/

1/3

