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Preâmbulo 

Tendo por base o Contrato de Confiança no Ensino Superior para o Futuro de Portugal, 

assinado em 2010 pelas Instituições de Ensino Superior e o Governo, o Conselho de Reitores 

das Universidades Portuguesas (CRUP) recomendou às Universidades que adotassem 

mecanismos adequados, uma vez que “importa desenvolver a capacidade de atração dos 

licenciados pré-Bolonha para o seio das universidades criando mecanismos que permitam, 

com equidade e rigor proporcionar formação complementar e permitir através dessas 

iniciativas que os licenciados pré-Bolonha possam adquirir o grau de Mestre”1. 

Perante tais requisitos, esta síntese do meu currículo mostra os factos mais relevantes do 

meu percurso, ao longo dos últimos anos. 

 

Ao apresentar o meu percurso profissional perante a Universidade da Beira Interior 

(UBI) e a Comissão de Curso do 2º ciclo de Química Industrial, tenho a convicção de que a 

trajetória configurada na formação adquirida, quer no bacharelato em Engenharia Química 

Industrial quer na licenciatura em Química Industrial e ainda consolidada em experiência 

profissional, com competências adquiridas ao longo de 20 anos, é suficiente para ser 

creditado o grau de Mestre, agora em apreciação. 

 

A minha carreira, pelas suas características próprias, resulta de dois percursos, o 

académico e o profissional, que culminaram no mesmo cruzamento, a UBI. O primeiro ocorreu 

no ano de 1990, após ingresso no 1º ano do curso de Química Industrial. O segundo surgiu em 

março de 1993, quando, após concurso público, ingressei no Departamento de Ciência e 

Tecnologia do Papel (DCTP) como Técnica Estagiária.  

Em outubro de 1996 a conclusão da licenciatura em Química Industrial deu-se com a 

apresentação do projeto de fim de curso intitulado “Estudo da variação da composição 

química da madeira de Eucalyptus Globulus no processo Kraft e dos produtos de degradação 

no licor negro”. Este estudo foi a base de trabalhos de investigação que foram realizados 

posteriormente e que conduziram a teses de mestrado. 

 

Em janeiro de 1998 com o ingresso na carreira de Técnico Superior como estagiária, 

após concurso geral de ingresso, as funções exercidas e resultantes do conteúdo funcional do 

cargo, inicialmente como Técnica e, posteriormente, como Técnica Superior, abrangeram 

atividades no âmbito administrativo, técnico-científico de apoio ao ensino e investigação, 

prestação de serviços e investigação. 

 

                                                 
1
 Adaptação do Comunicado CRUP – Recomendação de 8 de janeiro de 2011 
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No âmbito administrativo é de salientar o elevado número de projetos de investigação 

que decorreram no DCTP, tendo desencadeado diversos procedimentos para a sua melhor 

organização e execução. 

No âmbito técnico-científico de apoio ao ensino e investigação, foi dado apoio a 

diversas aulas práticas específicas do curso de Engª. do Papel, Engª. Química e Ciências 

Farmacêuticas. Ainda neste contexto, destaca-se o acompanhamento dos alunos nos Projetos 

de fim de curso, dando-lhes apoio complementar a todas as atividades desenvolvidas, no 

domínio tecnológico e de análises físico-químicas. Ainda neste enquadramento, realça-se o 

manuseamento do equipamento de cromatografia gasosa acoplado a espectrometria de massa 

(GC-MS), para vários trabalhos de investigação do DCTP, do Departamento de Química (DQ), 

doutoramentos, projetos de fim de curso e trabalhos de prestação de serviços. 

 

Paralelamente ao desempenho das funções atrás descritas, a participação como 

membro da equipa de investigação em vários projetos de Investigação Científica e de 

Desenvolvimento Tecnológico permitiu que transmitisse os conhecimentos e experiência 

anteriormente adquirida, acompanhando os bolseiros no manuseamento dos equipamentos e 

no seguimento de técnicas laboratoriais. 

 

Na vertente do desempenho de atividades específicas, destacam-se como mais 

relevantes a colaboração prestada no estudo e implementação de experiências pedagógicas 

para as disciplinas de Introdução à Engenharia Química, Engenharia das Reações I e II e 

Termodinâmica Química. Na colaboração que prestei no planeamento e implantação dos 

equipamentos no Centro de Investigação em Ciência e Tecnologia do Papel, com especial 

ênfase para a máquina de papel. 

 

O DCTP sempre manteve uma colaboração muito próxima com a indústria. Nesta 

colaboração, a indústria solicitava, para além de trabalhos pontuais, estudos de investigação 

aplicados. Para estes estudos, salienta-se a realização dos trabalhos laboratoriais e posterior 

elaboração de relatórios ou fichas de resultados. 

 

Em 2007 a TECNICELPA galardoou, com o prémio Tecnicelpa, um artigo científico para 

o qual colaborei. Este prémio tem o intuito de estimular a produção de trabalhos técnico-

científicos nas Empresas, Universidades e Institutos de Investigação que desenvolvem a sua 

atividade em áreas da Floresta, da Pasta e do Papel. Com este prémio, a comunidade 

empresarial reconheceu o trabalho de investigação que se desenvolve na UBI. 

 

Do trabalho descrito resultaram várias publicações, das quais se destacam três artigos 

publicados em revistas científicas internacionais com arbitragem científica. 
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Em fevereiro de 2010 deu-se uma alteração significativa no trajeto profissional com a 

colocação na Faculdade de Ciências (FC), como Secretária Geral da Faculdade. Este cargo 

tenho como função principal a gestão administrativa e financeira dos Departamentos, dos 

projetos de investigação e das Unidades de Investigação e Desenvolvimento que decorrem na 

FC; a instrução dos processos de aquisição de bens e serviços; a instrução (financeira e 

documental) dos processos de deslocações; a informação da elegibilidade, legalidade e 

dotação das despesas; prestando ainda apoio e diversos esclarecimentos relativamente aos 

processos e respetivos procedimentos que decorrem na Faculdade. Toda esta atividade é 

desenvolvida, conjuntamente, com os Serviços Administrativos, o Instituto Coordenador de 

Investigação, os docentes, os investigadores e o pessoal técnico e administrativo. 

 

O percurso académico, científico e profissional encontra-se descrito com detalhe no 

Curriculum Vitae apresentado a seguir. 
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1 – Dados Biográficos 

Nome: Cristina Maria dos Santos Gil Passos 

Data de Nascimento: 2 de setembro de 1968 

Naturalidade: Guarda 

Filiação: João Marques Pires Gil e Maria da Luz Rocha Santos 

Estado Civil: Casada, duas filhas 

Residência: Rua Cidade de Gouveia, Nº 9, 3º Dto, 6300-535 Guarda 

 

2 - Habilitações Literárias 

Obteve o Bacharelato em Engenharia Química Industrial, variante Tecnologia de Celulose e 

Papel, no Instituto Politécnico de Tomar, em março de 1990, com a classificação final de 

treze valores. 

Licenciou-se em Química Industrial, na Universidade da Beira Interior, em outubro de 1996, 

com a classificação final de treze valores. No âmbito do projeto de fim de curso apresentou o 

trabalho intitulado “Estudo da variação da composição química da madeira de Eucalyptus 

Globulus no processo Kraft e dos produtos de degradação no licor negro”, classificado com 

Muito Bom (dezoito valores). 

 

3 - Habilitações Profissionais 

Foi docente da disciplina de Físico-Química na Escola Secundária de Trancoso, no ano letivo 

de 1989/1990 e na Escola Secundária Campos Melo, no ano letivo de 1990/1991. 

 

Em 4 de março de 1993 ingressou na carreira técnica na UBI, como Técnica Estagiária, posição 

que manteve até outubro de 1994. A essa data, foi promovida a Técnica de 2ª Classe, posição 

que ocupou até janeiro de 1998. Posteriormente, e após ter prestado provas, desempenhou as 

funções de Técnica Superior Estagiária, entre janeiro de 1998 e maio de 1999, e de Técnica 

Superior de 2ª Classe, de maio de 1999 a julho de 2004. Desde julho de 2004, exerce as 

funções de Técnica Superior de 1ª Classe. 
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4 - Atividades Profissionais 

Desde o seu ingresso na carreira Técnica na UBI e até janeiro de 2010, exerceu a sua 

atividade profissional no Departamento de Ciência e Tecnologia do Papel. Desde fevereiro de 

2010, e como Técnica Superior de 1ª Classe, exerce funções de Secretária Geral da Faculdade 

de Ciências. As tarefas desempenhadas ao longo da sua permanência na Carreira Técnica na 

UBI descrevem-se, em seguida, com mais detalhe.  

 

Março de 1993 a janeiro de 2010 

Durante este período, a signatária foi responsável por tarefas de gestão, que incluíam a 

organização e controlo das verbas do DCTP, tendo realizado consultas a fornecedores e 

processamento da aquisição de material de laboratório, de reagentes, de material 

informático e de equipamentos que decorreram no DCTP. Em relação à aquisição de 

equipamentos, elaborou os processos de concurso, com os respetivos cadernos de encargos, 

programa de concurso e análise de propostas. 

Ainda no âmbito da gestão departamental, elaborou os planos e os relatórios de atividades do 

DCTP. Foi ainda responsável pela elaboração da Auto-Página do DCTP para inclusão na página 

da Internet da UBI. 

No período em apreço, desempenhou as suas funções, nos laboratórios de Microscopia, 

Análises Químicas, Investigação Química e Tecnologia Química, Tecnológico de Pasta, Papel e 

Transformação, Ensaios Físicos e Impressão e Centro Tecnológico do Papel, do DCTP, das 

quais se destacam as seguintes: 

 Foi responsável pela operacionalidade e pelo bom funcionamento dos equipamentos de 

ensaios físicos ao papel e de cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massas 

(GC/MS) e pela calibração do aparelho de medição das características biométricas das fibras 

(MorFi).  

 Elaborou dossiers dos equipamentos existentes no DCTP, nos quais constam a ficha 

técnica, o manual de utilização e as normas a usar nos ensaios. 

 Realizou análises no equipamento de GC/MS para trabalhos de investigação dos 

departamentos de Ciência e Tecnologia do Papel e de Química, para projetos de fim de 

curso e na prestação de serviços para o exterior da UBI. 

 Acompanhou os trabalhos de investigação desenvolvidos pelos docentes do DCTP para a 

obtenção do grau de Mestre e de Doutor, em particular os trabalhos de doutoramento do 

Engº Álvaro Vaz. 

 



4 

 

Nos projetos em que o DCTP e os seus docentes estiverem envolvidos, foi responsável pela 

sistematização dos seus processos administrativo-financeiros, visando o controlo das verbas. 

Para além disso, desempenhou várias tarefas de investigação e/ou apoia à investigação, 

nomeadamente: 

 Realizou, anualmente, os ensaios físicos em papel e o tratamento estatístico dos 

resultados, no âmbito do programa de intercomparação laboratorial com a Relacre. 

 Colaborou no planeamento e implantação dos equipamentos para a criação do Centro de 

Investigação em Ciência e Tecnologia do Papel, com principal incidência na instalação da 

máquina piloto de papel, tendo efetuado formação para o seu manuseamento.  

 No que diz respeito aos projetos Praxis e POCTI, que decorreram no DCTP, contribuiu com 

os seus conhecimentos e experiência na parte experimental, acompanhando os Bolseiros de 

Iniciação à Investigação no manuseamento dos equipamentos e seguimento de técnicas 

laboratoriais. 

 Colaborou na elaboração dos relatórios de execução financeira, de progresso e finais, de 

projetos de I&D no âmbito dos programas comunitários STRIDE e ENVIRONMENT, dos projetos 

do Programa POCTI e Praxis XXI. 

 Efetuou a gestão orçamental, com elaboração de relatórios e documentos diversos do 

Projeto “Produção de biocombustíveis a partir de resíduos florestais” Fundo Florestal 

Permanente-IFADAP 2006.09.001055. 

 Elaborou os relatórios de atividades e planos de atividades do Grupo de Papel, da Unidade 

de I&D Materiais Têxteis e Papeleiros. 

 Acompanhou e apoiou os investigadores da Faculté des Sciences de Sfax, Tunisia, que se 

deslocaram ao DCTP no âmbito do projecto “Composite materials based on cellulosic fibres 

modified by chemical surface treatments”, ao abrigo do Programa de Cooperação Científica 

e Tecnológica Luso-Tunisina. 

Ainda durante este período, deu apoio às aulas lecionadas pelos docentes do DCTP, 

destacando-se: 

 O apoio às aulas práticas das disciplinas específicas dos cursos de Engenharia do Papel e 

Engenharia Química e a algumas aulas práticas do curso de Ciências Farmacêuticas. 

 A colaboração no estudo e implementação de experiências pedagógicas para as disciplinas 

de Introdução à Engenharia Química, Engenharia das Reacções I e II e Termodinâmica 

Química do curso de Engenharia Química. 

 Paralelamente, apoiou e acompanhou outras ações que decorreram no DCTP, 

nomeadamente: 
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 Apoio aos alunos que desenvolveram projeto de fim de curso, Mestrado e Doutoramento no 

DCTP, com especial destaque nos trabalhos de Mestrado da Engª. Susana Fernandes. 

 Apoio e acompanhamento, nos trabalhos laboratoriais, aos alunos dos programas Socrates 

e Erasmus. 

 Orientação de um estagiário, de julho de 1999 a abril de 2000, no âmbito do programa 

Emprego-Vida. Com este estagiário, procedeu ao levantamento de toda a bibliografia 

existente no DCTP, informatizando toda a informação e criando uma Biblioteca, onde 

implementou um expositor de revistas, facilitando a sua consulta e movimentação.  

 Ter sido responsável pelo acompanhamento de duas ações do Programa Ciência Viva nas 

Férias/2000: A primeira ação, intitulada “Da madeira até ao papel”, que decorreu de 3 a 31 

de julho, sendo o grupo constituído por duas alunas do 11ºano; A segunda ação, intitulada 

“Reciclagem do papel velho”, que decorreu de 1 a 15 de setembro, sendo o grupo 

constituído por dois alunos do 10º ano. Para além destas ações acompanhou outros alunos, 

no âmbito do mesmo programa, em diferentes anos. 

 Participação no acompanhamento de grupos de alunos que, com frequência, visitavam o 

DCTP. Nestas visitas proporcionava aos visitantes uma visão geral do processo de fabrico de 

pasta e papel, complementada com demonstrações experimentais.  

 Colaboração, em todas as atividades de divulgação da UBI para a comunidade, através dos 

“Dias da UBI”. 

Fevereiro de 2010 a junho de 2012 

Após a integração do departamento de Ciência e Tecnologia do Papel no departamento de 

Química, em 2009, a signatária foi integrada neste último departamento, tendo, em fevereiro 

de 2010, passado a integrar a direção da Faculdade de Ciências, como sua Secretária Geral. 

Nessas funções, tem desempenhado as seguintes tarefas: 

 

 Controlo financeiro das despesas da Faculdade de Ciências – Implementação de medidas de 

controlo financeiro das despesas dos Departamentos, Unidades e Projetos de Investigação e 

Desenvolvimento Tecnológico. 

 Gestão administrativa das Unidades e Projetos de Investigação e Desenvolvimento 

Tecnológico.  

 Instrução financeira e documental dos processos de deslocações. 

 Instrução dos processos de aquisição de bens e serviços, com a informação da 

elegibilidade, legalidade e dotação das despesas. 
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 Elaboração do processo de contratação de bolseiros, desde a abertura de concurso à 

contratação. 

 Preparação dos processos dos concursos para aquisição de bens com vista à sua inclusão na 

plataforma eletrónica de Contratação Pública. 

 Controlo e conferência dos relatórios semestrais das Unidades de Investigação. 

 Controlo e verificação dos pedidos de pagamento de acompanhamento dos Projetos de 

Investigação. 

 Elaboração dos planos e relatórios de atividades da Faculdade de Ciências. 

 Secretariou a reunião do Conselho Geral da UBI, 30 de março de 2012. 

 

5 -Prestação de Serviços 

No âmbito da prestação de serviços a empresas, realizou diversos trabalhos laboratoriais, 

nomeadamente para o Banco de Portugal, Alumínio Português, Portucel Tejo, SGS, Biofun, 

Consultor Técnico da Companhia de Celulose do Caima, BASF, Banco Totta & Açores, GLV Pulp 

& Paper, Leaderpack, Contiforme, Lifresca, Renova, Formoprinte, Portucel Viana e Celtejo, 

que a seguir se descrevem: 

Banco de Portugal - de agosto a setembro de 1993, no âmbito de um protocolo entre a UBI e 

o Banco de Portugal, participou no desenvolvimento de um trabalho de investigação sobre 

características de resistência em novos sistemas de segurança no papel para notas. 

Portucel Tejo - de maio de 1993 a julho de 1994, no âmbito de um contrato entre a UBI e a 

Portucel Tejo, participou num projeto com vista ao melhoramento da qualidade da pasta crua 

de pinho e à otimização das características tecnológicas do processo fabril. Ainda para esta 

empresa, desenvolveu vários trabalhos experimentais, designadamente estudos de aptidão de 

diferentes matérias-primas para o processo de pasta crua. Para estes estudos realizou vários 

cozimentos de diferentes espécies de pinho, tendo, posteriormente, procedido à 

caracterização físico-mecânica das pastas obtidas. Para além destes trabalhos, realizou 

também vários estudos de permeabilidade das pastas fabris. 

MAPRIL – em fevereiro de 1997, no âmbito de um convénio entre a UBI e a Mapril, participou 

num projeto que visava a aplicação de uma resina para conferir propriedades de resistência 

em húmido ao papel. 

MAPRIL/RAZIO - participou num estudo laboratorial com o objetivo de estudar a “Eficiência 

de colagem de diferentes dimeros de alquil ceteno (AKD)”, produzidos por esta empresa e 

“Otimizar as condições de adição dos AKD”. 



7 

 

Biofun – de outubro de 1997 a março de 1998, realizou o estudo quantitativo do principal 

composto responsável pelo aroma de maçã, em diferentes amostras de concentrado de maçã. 

Este trabalho consistiu num tratamento químico e posterior análise por GC/MS. 

BASF – de novembro a dezembro de 1998, participou no desenvolvimento de um trabalho que 

tinha como objetivo produzir papéis anisotrópicos com uma estabilidade dimensional 

compreendida entre 0,3 e 0,5% no sentido transversal. Para a sua concretização, foram 

utilizados diferentes tipos de pasta e produtos auxiliares para as amostras produzidas no 

formador dinâmico. 

Portucel Setúbal - colaborou no trabalho de investigação para a identificação e quantificação 

de alguns depósitos no papel. Conjuntamente com o Centro de Óptica, procedeu à 

identificação de alguns problemas derivados dos “missing dots” e “streaks. 

Portucel Viana - de maio a setembro de 2003, no âmbito de um contrato entre a UBI e a 

Portucel Viana, participou num projeto de investigação que visava estudar “O efeito da 

diminuição da temperatura de cozimento sobre as características da pasta”, o “Efeito da taxa 

de incorporação de fibra secundária sobre as características do papel laboratorial” e elaborar 

a “Análise de duas amostras de pinho (com casca e aparas do exterior)”. 

Celtejo – de janeiro a março de 2006, participou no trabalho de investigação para a 

otimização das sequências de branqueamento de pasta kraft de pinho. 

6 – Membro da Comissão Organizadora  

Foi membro da Comissão Organizadora dos seguintes eventos: 

 “Dias da U.B.I”, realizados nos dias 3, 4 e 5 de fevereiro de 1998. 

 “XVI Encontro Nacional da Tecnicelpa”, realizado nos dias 29, 30 e 31 de outubro de 1998 

na UBI 

 “Dias da U.B.I”, realizados nos dias 13, 14 e 15 de março de 2001. 

 Conferência “Ciência na Universidade e nas Escolas: Pontos de Encontro”, realizada no dia 

26 de novembro de 2011, pela Faculdade de Ciências, na UBI. 

7 – Participação em Projetos de Investigação Científica e de 
Desenvolvimento Tecnológico como membro da equipa de 
investigação 

 Unidade de Investigação & Desenvolvimento Materiais Têxteis e Papeleiros-Nº 195. 

 “Produção de pasta para aplicações especiais a partir do pinho nacional” Praxis XXI- 

3/3.2/PAPEL/2325/95. 
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  “Estudo da contribuição do revestimento nas propriedades dos papéis revestidos” Praxis 

XXI- 3/3.2/PAPEL/2318/95. 

 “Caracterização por técnicas óticas de folhas de papel como uma estrutura multilaminar” 

Praxis XXI- 3/3.2/PAPEL/2316/95. 

 “O factor de formação da folha e a qualidade do papel” Praxis XXI- 3/3.2/PAPEL/2312/95. 

 “Centro de investigação em ciência e tecnologia do papel” Praxis XXI- 

1/1.1/PAPEL/1678/95. 

  “Impulse drying –High temperature pressing of fibrous materials” JOULE III -JOE 3CT97 

0078  

  “Valorização do lenho de acácia produzido em Portugal. Potenciais utilizações” 

POCTI/42594/AGR/2001. 

8 - Formação Profissional 

8.1- Estágios 

setembro de 1988 - Estágio no laboratório do Centro Fabril de Ródão (Portucel Tejo), na área 

do controlo do processo de fabricação de pasta. 

novembro de 1989 - Estágio na fábrica de Papel do Almonda - Renova, na área dos processos 

de fabricação de papel. 

8.2- Cursos de Formação 

Curso avançado de “ Cromatografia de gases ”, ministrado na Soquímica, Lisboa, de 22 a 24 

de março de 1994. 

 “Controlo de qualidade aplicado a Laboratórios Universitários ”, ministrado no Centro de 

Óptica da UBI, pelo Prof. Doutor Luis Roldan, de 15 a 20 de julho de 1996, com a duração de 

20 horas. 

 “Código do Procedimento Administrativo: teoria e prática”, ministrado pelo INA, na UBI, 

de 21 a 25 de outubro de 1996, com a duração de 30 horas. 

 “A Folha de Cálculo Excel ”, ministrado pelo INA, na UBI, de 24 a 28 de fevereiro de 1997, 

com a duração de 30 horas. 

 “A dimensão comportamental da liderança”, ministrado pelo Sindicato dos Quadros 

Técnicos do Estado, no Centro de Formação do Hospital Cova da Beira, de 9 a 12 de abril de 

2002, com a duração de 24 horas.  
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 “Conceção e escolha de projetos ”, ministrado pelo Sindicato dos Quadros Técnicos do 

Estado, na UBI, de 17 a 21 de março de 2003, com a duração de 30 horas. 

 “Internet-utilização (Internet Explorer)”, ministrado pelo Sindicato dos Quadros Técnicos 

do Estado, na UBI, de 12 a 13 de maio de 2003, com a duração de 12 horas. 

 “Contabilidade Pública”, ministrado pela SCALCONSULT, na UBI, de 2 a 30 de outubro de 

2003, com a duração de 30 horas. 

 “LabVIEW Basic I”, ministrado pela National Instruments, em Lisboa, de 5 a 7 de abril de 

2004. 

 “Negociação e gestão de contratos de I&D Europeus”, ministrado pela Consultora Depaex-

Desarrollo, Estúdios, Promocion y Analisis de Extremadura, na UBI, de 6 a 7 de outubro de 

2004. 

 “Folha de cálculo excel avançado”, ministrado pela SCALCONSULT, na UBI, de 03 a 12 de 

novembro de 2004, com a duração de 18 horas, tendo obtido a classificação final de 

Excelente. 

 “O novo regime de avaliação do desempenho”, ministrado pelo Sindicato dos Quadros 

Técnicos do Estado, na UBI, no dia 26 de novembro de 2004. 

 “A base de dados Access (1ª. Acção), no âmbito do POAP, na UBI, de 02 a 09 de novembro 

de 2006, com a duração de 24 horas, com aprovação. 

 “Powerpoint-Acção 1 e 2”, no âmbito do Projecto FORMINOV, POS-Conhecimento, na UBI, 

de 05 a 19 de novembro de 2007, com a duração de 20 horas, tendo obtido a classificação 

de Bom. 

 “7º Programa Quadro-Ferramentas Informáticas Associadas”, no âmbito do Projecto 

FORMINOV, POS-Conhecimento, na UBI, de 19 a 20 de novembro de 2007, com a duração de 

20 horas, tendo obtido a classificação de Bom. 

 “Aplicação do Microsoft Project à Gestão de Projectos”, ministrado pelo Sindicato dos 

Quadros Técnicos do Estado, na UBI, de 10 a 13 de novembro de 2009, com a duração de 24 

horas. 

 “Gestão e Aprovisionamento de Compras”, na UBI, de 15 de junho a 7 de julho de 2010, 

com a duração de 24 horas, tendo obtido a classificação final de Muito Bom. 

 “GDUBI-Gestão Documental da UBI”, na UBI, no dia 19 de outubro de 2010, com a duração 

de 3,5 horas. 
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 “O trabalho do Júri e respetiva harmonização com a Plataforma Eletrónica, na UBI, no dia 

25 de outubro de 2010. 

 “Novo Regime dos Contratos de Trabalho em Funções Públicas“, na UBI, no dia 18 de 

dezembro de 2010, com a duração de 7 horas. 

 “Novo Modelo Gestão de Recursos Humanos“, na UBI, de 25 a 26 de fevereiro de 2011, com 

a duração de 14 horas. 

 “Código dos Contratos Públicos na aquisição de Bens e Serviços“, ministrado pelo Sindicato 

dos Quadros Técnicos do Estado, na Covilhã, de 25 a 27 de maio de 2011. 

 “Comunicação Protocolo e Relações Públicas: Protocolo e Organização de Eventos”, na 

UBI, de 4 a 5 de julho de 2011, com a duração de 14 horas. 

 “Código dos Contratos Públicos“, na UBI, de 18 a 22 de novembro de 2011, com a duração 

de 18 horas. 

 “Contabilidade e Técnicas Orçamentais“, na UBI, de 9 a 31 de janeiro de 2012, com a 

duração de 25 horas, tendo obtido a classificação final de 19 valores. 

 “Construção de Quar e definição de objetivos“, na UBI, de 18 a 20 de janeiro de 2012, com 

a duração de 18 horas, tendo obtido a classificação final de 18 valores.  

8.3- Participação em Seminários e Congressos 

 X Encontro Nacional da Tecnicelpa, Viana do Castelo, março de 1989. 

 Seminário apresentado pelos Engos Bengt Kallstron e Horst Gunter, da empresa Lorentzen 

& Wettre (Suécia) com a participação da Elnor, “Novos métodos para controlo de qualidade 

em papel, cartão e embalagem”, UBI, 27 de maio de 1994. 

 Workshop “Novos desenvolvimentos nas tecnologias da pasta e papéis”, pela Coimpasa 

Portuguesa, UBI, 25 de novembro de 1994. 

 1as Jornadas Nacionais de Química Industrial, UBI, de 22 a 24 de março de 1996. 

 1as Jornadas de Engª do Papel, UBI, de 20 a 22 de maio de 1997. 

 XVI Encontro Nacional da Tecnicelpa, UBI, outubro de 1998. 

 Várias conferências proferidas pelo Prof. Doutor Jacques Silvy, sobre “Estrutura e 

Propriedades do Papel”, UBI, 1998 e 1999. 

 Seminário “Prevenção de riscos na utilização e manuseamento de produtos químicos 

perigosos”, Direcção Geral de Energia, Lisboa, 9 de maio de 2000. 
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 Seminários no âmbito das “Aulas Abertas” do Programa Socrates: “Acid sizing vs. 

Neutral/alkaline sizing”, “Control of white water chemistry in closed papermaking system”, 

“Modular design of plant for wastepaper processing” e “Seminar on charge measurement in 

papermaking”, apresentados pela Profª. Doutora Elena Bobu, da Universidade Gh. Asachi de 

Iasi (Roménia), UBI, 27 e 28 de junho de 2001. 

 Seminário apresentado pela Profª. Doutora Danielle Robert do C.R.M.V. (Universidade 

Joseph Fourier Grenoble), “NMR spectroscopy as a tool to investigate lignins structures: over 

view and recent development”, UBI, 27 de fevereiro de 2004. 

 Seminário “A industria de pasta e papel - um potencial a explorar”, com a participação do 

Engº Serafim Tavares, o Engº Armando Brochado e o Engº Paulo Barata, UBI, 1 de junho de 

2007. 

 XX Encontro Nacional da Tecnicelpa, Tomar, 10, 11 e 12 de outubro de 2007. 

 Seminário apresentado pela Engª. Ana Paula Castelo Branco, Directora do Departamento 

de Qualidade da Holding Higifarma, “Gestão da Qualidade – ISO 9001”, UBI, 31 de março de 

2008, com a duração de 4 horas. 

 Seminário apresentado pelo Prof. Doutor Naceur Belgacem da E.F.P.G.de Grenoble, 

“Biorefinery using vegetable biomass”, UBI, 23 e 24 de abril de 2009, com a duração de 10 

horas. 

 Seminário apresentado pelo Prof. Doutor Naceur Belgacem da E.F.P.G.de Grenoble, 

“Surface phenomena and adhesion”, UBI, 27, 28 e 29 de abril de 2009, com a duração de 10 

horas. 

 Seminário realizado pela Soquímica, “7000A Triplo Quadrupolo GC/MS e as potencialidades 

da HPLC de rápida resolução (RRLC) e o seu acoplamento a sistemas de LC-MS e LC-MS/MS 

(QqQ)”, UBI, 13 de maio de 2009, com a duração de 3 horas. 

9- Publicações 

9.1- Artigos em Revistas Científicas Internacionais com Arbitragem 
Científica (indexados à base de dados ISI Web of Knowledge) 

Na lista de artigos que se segue indicam-se, entre parênteses, o número de citações (NC) e o 

factor de impacto (IF). 

 D. Andrade, C. Gil, L. Breitenfeld, F.C. Domingues, A.P. Duarte (2009). Bioactive extracts 

from Cistus ladanifer and Arbutus unedo L..Industrial Crops and Products, 30, 165-167. (NC-

7; IF-2.103). 
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 N. Gil, C. Gil, M.E. Amaral, A.P. Costa, A.P. Duarte (2009). Use of enzymes to improve the 

refining of a bleached Eucalyptus globulus kraft pulp. Biochemical Engineering Journal, 

46(2), 89-95. (NC-8; IF-2.193). 

 A Luís, F. Domingues, C. Gil, A.P. Duarte (2009). Antioxidant activity of extracts of 

Portuguese shrubs: Pterospartum tridentatum, Cytisus scoparius and Erica spp., Journal of 

Medicinal Plants Research, 3(11), 886-893. (NC-3; IF-0.598). 

9.2-Publicações em Revistas Nacionais com Arbitragem Científica 

 P. Baptista, C. Gil, M.E. Amaral, F.C Domingues, A.P. Duarte (2008). Antioxidant activity of 

forest residues extracts. Revista Portuguesa de Farmácia, Vol. LII, nº3 (suplemento), 1º 

Encontro Nacional de Química Terapêutica, ISSN:0484-811X, 62, 13-15 novembro, Porto. 

9.3-Publicações em Revistas Nacionais sem Arbitragem Científica 

 N. Gil, C. Gil, M. E. Amaral, A. P. Costa, A P. Duarte (2007). Biorefinação-uso de enzimas no 

melhoramento da refinação de uma pasta kraft branqueada de Eucalyptus globulus, Pasta e 

Papel, dezembro 2007, 38-43. 

 J. Curto, C. Gil, E. Conceição, A. Portugal, R. Simões (2009). Estudo comparativo da 

incorporação de fibra de Pinus pinaster branqueada no papel de Eucalyptus globulus, Pasta e 

Papel, Verão 2009, 52-57. 

9.4- Publicações em Atas de Congressos Internacionais 

 E. Rubio, C. Gil, A P. Duarte, N. Belgacem (1998). Residual ligninof unbleach kraft pulps 

from Pinus Pinaster: Isolation and characterization. Proceedings of the Chemical Technology 

of Wood Pulp and Paper Conference, 300-305, 23-25 June, Bratislava, Slovaquie. 

 A. Vaz, C. Gil, R. Simões, J. Silvy (2006). The effect of shear rate on apparent viscosity for 

different pulp suspensions, 5th International Conference on Mechanics and Materials in 

Design, 329-330, 24-26 julho 2006, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, 

Portugal. 

 P. Baptista, C. Gil, M.E. Amaral, F. Domingues, A.P. Duarte (2008). Influence of extraction 

conditions on flavonoid yields from different Portuguese forest residues, Proceedings of 

chempor 2008 – 10th International Chemical and Biological Engineering Conference, ISBN:978-

972-97810-4-9862-863, 4-6 setembro 2008, Universidade do Minho, Portugal. 
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9.5-Publicações em Atas de Congressos Nacionais 

 C. Gil, M. E Amaral, M. Tavares, R. Simões (1999). Estudo do potencial papeleiro da acácia 

spp., 1º Encontro sobre Invasoras Lenhosas, 171-178, 16-18 novembro 1999, Gerês, Portugal. 

 S. Fernandes, C. Gil, A.P. Duarte (2005). Influência da concentração de PCC, do pH e da 

Temperatura na Colagem Interna com ASA em pastas de Eucalyptus globulus  

ENGENHARIA’2005 – Inovação e Desenvolvimento, 6 p. em CD-ROM, 21-23 novembro 2005, 

Covilhã, Portugal. 

 N. Gil, C. Gil, M. E. Amaral, A. P. Costa, A. P. Duarte (2007). “Biorefinação- Uso de enzimas 

no melhoramento da refinação de uma pasta kraft branqueada de Eucalyptus globulus”, XX 

Encontro Nacional da Tecnicelpa, 135-141, 10-12 outubro 2007, Tomar, Portugal. 

 J. Curto, C. Gil, E. Conceição, A.  Portugal, R. Simões (2007). Estudo comparativo da 

incorporação de fibra de Pinus pinaster branqueada no papel de Eucalyptus globulus, XX 

Encontro Nacional da Tecnicelpa, 29-35, 10-12 outubro 2007, Tomar, Portugal. 

 D. Gonçalves, C. Gil, A. P. Duarte, M. E. Amaral (2007). Influência do tratamento 

enzimático na biorefinação de uma pasta de Pinus pinaster ao sulfato não branqueada, in 

Engenharias'07-Inovação & Desenvolvimento, Covilhã, 21-23 novembro 2007, Covilhã, 

Portugal. 

 D. Andrade, C. Gil, F.C. Domingues, L. Breitenfeld, A. P. Duarte (2008). Cistus ladanifer and 

Arbutus unedo L. as sources of bioactive compounds, Livro de resumos do XVI Congresso 

Nacional de Bioquímica, P08, 22-26 novembro 2008, Universidade dos Açores, Ponta Delgada, 

Portugal. 

 P. Baptista, C. Gil, M.E. Amaral, F.C Domingues, A.P. Duarte (2008). Antioxidant activity of 

forest residues extracts. Revista Portuguesa de Farmácia, Vol. LII, nº3 (suplemento), 1º 

Encontro Nacional de Química Terapêutica, 62, 13-15 novembro, Porto, Portugal. 

 

9.6-Livros de Atas de Congressos Nacionais sem Arbitragem Científica 

 A. Luís, F. Domingues, C. Gil, A. P. Duarte (2009). Antioxidant activity of ethanolics and 

aqueous extracts of forest shrubs, Seminário Indústria Textil e Papeleira, Actas do Simpósio 

2009 - Indústria Têxtil e Papeleira: Ensino e Investigação que Futuro?, ISBN:978-989-654-048-

7, 3-4 dezembro 2009, Covilhã, Portugal. 
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10 – Prémios 

Prémio Tecnicelpa 2007 com a comunicação: 

 N. Gil, C. Gil, M. E. Amaral, A. P. Costa, A. P. Duarte (2007). “Biorefinação- Uso de enzimas 

no melhoramento da refinação de uma pasta kraft branqueada de Eucalyptus globulus”, XX 

Encontro Nacional da Tecnicelpa, 135-141, 10-12 outubro 2007, Tomar, Portugal. 

 

 


























































































































































































































