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Centro de Biologia Molecular e Ambiental da Universidade do Minho Ensino/Investigaç'ão 

O CBMA promove uma 

investigação de 

excelência em Ciências 

Biológicas e está 

empenhado em fortalecer 

a cooperação entre a 

ciência e a sociedade, 

incorporando as 

preocupações da 

sociedade na investigação 

científica. 

sistema de rios artificiais, único em Portu-

gal. Reforce-se que estes rios artificiais 

vão permitir instalar comunidades natu-

rais dos rios, que serão usadas para testar 

cenários de alterações climáticas e a toxi-

cidade de produtos como fármacos, na-

nomateriais e microplásticos, possibilitan-

do assim à indústria perceber o impacto 

que os seus novos produtos terão no am-

biente e no ser humano. "Acredito que te-

mos as condições necessárias para ter o 

IB-S como instituto base de maior intera-

ção com a indústria'', destaca. 

Dada a importância da instalação do 

sistema de rios artificiais, Fernanda Cás-

sio sublinha ser "fundamental a instala-

ção, a curto prazo, desta infraestrutura 

que estará, obviamente, aberta à utiliza-

ção, por via de parceria, com investigado-

res nacionais e internacionais da comuni-

dade científica e empresarial". 

Formação Avançada 
Formar e apoiar jovens investigadores 

por via de cursos avançados é outras das 

chaves mestras do CBMA que ministra cin-

co cursos doutorais, acreditados pela 

A3ES - Agência de Avaliação e Acredita-

ção clo Ensino Superior: o curso doutoral 

em Biologia Molecular e Ambiental (ramos 

de Biotecnologia; Ecologia e Evolução; 

Saúde); o DoMar. curso doutoral internacio-

nal em parceria com as Universidades de 

Trás-os-Montes e Alto Douro, Porto, Avei-

ro, entre outras em países como Brasil. Es-

panha, Escócia e França; o AGRlchains, 

programa doutoral em cadeias de produção 

agrícola liderado pela UTAD; o programa 

doutoral em Biologia da Escola de Ciências 

da UMinho; e o programa doutoral em Mi-

crobiologia Aplicada e Ambiental. 

O CBMA está ainda envolvido no pro-

grama de treino avançado em Biotecnolo-

gia de Leveduras, Marie Sklodowska-Cu-

rie Yeastdoc, envolvendo 15 parceiros de 

8 países europeus. Nos últimos três anos 

o Centro doutorou 40 jovens, tendo em 

média anualmente 100 jovens investiga-

dores associados. 

Genome PT 
O CBMA integra o consórcio Genome 

PT que reúne infraestruturas e objetivos 

científicos na análise do genoma. Este é um 

projeto integrado no Roteiro Nacional de 

Infraestruturas de Investigação, financiado 

pela FCT, pelos Fundos Estruturais e pelas 

Autoridades Governamentais Regionais. O 

Genoma PT oferece serviços de sequencia-

ção e bioinformática para projetos de geno-

ma, coordenados por parceiros nacionais e  

internacionais, incluindo as indústrias nacio-

nais dos setores da saúde, alimentar, 

farmacêutica,biotecnologia, papel, vinho e 

pesca. 

O CBMA e a Sociedade 
Investigar não pode ser uma atividade 

isolada do contacto e da interação com 

a sociedade. Nesse sentido, dentro da 

sua estratégia, o CBMA tem apostado 

na realização de ações de formação e 

sensibilização direcionadas para crian-

ças e jovens dinamizadas pela equipa  

experiment@ciencia. Salienta-se a ex-

posição FOTO 1 GRAFIA criada com o 

dia a dia de materiais laboratoriais. 

atualmente em exibição no IB-S em 

Braga, e o projeto EArTh, financiado 

pelo Fundo Ambiental, focado na Edu-

cação Ambiental para Todos, e que tem 

por base os Objetivos de Desenvolvi-

mento Sustentável definidos pela ONU. 

Fernanda Cássio sublinha: "Promove-

mos a colaboração com a sociedade 

através da transferência de conheci-

mento e iniciativas que impulsionarão a 

inovação e a criação de valor". 


