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vestigação, foca-se na síntese orgânica na sua globalidade, 
tendo trazido inovações a reações catalíticas, bem como 
novas reatividades estequiométricas, até sínteses totais. Ao 
ser premiado, disse: “É uma grande honra ser listado entre 
os laureados. Em particular, porque os meus predecesso-
res são uma verdadeira lista de “quem é quem” de alguns 
dos químicos orgânicos mais proeminentes do nosso tem-
po. Este é certamente um reconhecimento formidável da 
dedicação e trabalho árduo de todos os membros do The 
Maulide group, com os quais eu tenho tido o privilégio de 
trabalhar, não apenas supervisionar, desde 2009 quando o 
laboratório foi criado. São o nosso espírito de equipa e ati-
tude familiar, que cultivamos sem cessar, que realmente re-
sidem no âmago deste sucesso. Que possamos manter essa 
disposição e também a nossa paixão pela serendipidade por 
muitos mais anos.”

Entre outras, as inovações do seu grupo incluem:
  catálise assimétrica e diastereodivergente;
  ativação eletrofílica de amidas;
  rearranjos mediados por enxofre(IV) 
  processos de transferência de hidreto 
  síntese total de produtos naturais

Dentro da última classe, uma nova abordagem ao pro-
duto natural já centenário, o quinino, abriu oportunidades 
para curtas incursões na química medicinal. No âmbito da 
ativação de amidas, o seu laboratório alcançou a fluorina-
ção quimiosseletiva com base em sais simples de fluoreto. 
Ainda a realçar, são os avanços representados pela química 
do enxofre como uma solução alargada para o problema 
da síntese diastereodivergente de derivados acíclicos de 
1,4-dicarbonilo.

Muna Sidarus

Sir Martyn Poliakoff, “pai” da Química Verde, recebe o 
título Doutor Honoris Causa

No dia 22 de julho, o Professor Sir Martyn Poliakoff foi 
agraciado com o título Doutor Honoris Causa pela Univer-
sidade Nova de Lisboa, por ocasião da comemoração do 
Ano Internacional da Tabela Periódica. A cerimónia sole-
ne decorreu na Reitoria do Campus de Campolide, tendo 
o Professor Manuel Nunes da Ponte, do Departamento de 
Química da Faculdade de Ciências e Tecnologia da NOVA 
(FCT NOVA), sido o padrinho e a Professora Ana Aguiar 
Ricardo, do mesmo Departamento, proferido o elogio do 
doutorando. 

Ao longo da intervenção, ficou patente como Sir Mar-
tyn Poliakoff, professor da Universidade de Nottingham, 
é reconhecido mundialmente como líder em química sus-
tentável e como foram importantes os contributos presta-
dos para o desenvolvimento de processos e materiais mais 
sustentáveis, nomeadamente com a utilização de fluidos 
supercríticos em substituição de solventes orgânicos con-
vencionais. 

Contribuiu com cerca de 400 artigos científicos em di-
ferentes campos da química e engenharia química, com 
ênfase em áreas multidisciplinares, físico-química, quími-
ca inorgânica e tecnologia científica verde e sustentável. 
Foi distinguido por variadas Academias de Ciência de todo 

o mundo (curriculum mais detalhado em www.nottingham.
ac.uk/chemistry/people/martyn.poliakoff), mas um dos 
maiores reconhecimentos terá sido quando, em 2015, rece-
beu o título de Cavaleiro, em reconhecimento pelas excelen-
tes contribuições para a Química e a Engenharia Química.

Considerado um embaixador para a ciência, aliás foi 
Secretário de Relações Exteriores e um dos vice-presidentes 
da Royal Society (2011 a 2016), e um comunicador influen-
te, não só tem inspirado e motivado gerações de estudantes 
em todo o mundo a passar a mensagem da Química Verde 
como continua a comunicar através dos mais de 1000 vídeos 
do YouTube. Em particular, os seus vídeos sobre cada um 
dos 118 elementos químicos já atraíram mais de 200 milhões 
de visualizações. Desta forma Martyn Poliakoff pode ser 
considerado uma “superestrela da Química”. 

Foi por sua sugestão que a UNESCO declarou 2019 
como o Ano Internacional da Tabela Periódica (IYPT) - 
ano do 150.º aniversário da primeira publicação de Mende-
leev da Tabela Periódica. 

No âmbito destas comemorações, no dia seguinte à dis-
tinção de Honoris Causa, Sir Martyn Poliakoff prosseguiu 
a viagem pelo país dando palestras a centenas de jovens 
que encheram o auditório da FCT NOVA, no Campus da 
Caparica, e a todos os participantes no XXVI Encontro Na-
cional da Sociedade Portuguesa de Química, na Faculdade 
de Ciências da Universidade do Porto, com a excecional 
palestra “Mendeleev's Gift to Education (and to me)”.

Ana Aguiar Ricardo
(Universidade Nova de Lisboa, presidente da Divi-
são de Química Verde e Sustentável da EuChemS)

Rede Internacional de Químicos Mais Jovens (IYCN)

Decorreu no passado dia 7 de julho a primeira Assem-
bleia Geral de Delegados da recém-criada Rede Interna-
cional de Químicos Mais Jovens (International Younger 
Chemists Network – IYCN) integrada no 47.º Congresso 
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Mundial de Química da União Internacional de Química 
Pura e Aplicada (IUPAC) que decorreu de 7 a 12 de julho 
em Paris, França. Contudo, a IYCN foi oficialmente criada 
como uma organização associada da IUPAC no 46.º Con-
gresso Mundial de Química da IUPAC, em 2017, em São 
Paulo, Brasil, e viu agora a sua constituição ser formaliza-
da com a definição dos estatutos, dos seus valores e missão.

E trata-se de uma missão muito relevante, que consiste 
em "apoiar e encorajar os Químicos Mais Jovens a traba-
lhar para um futuro sustentável a nível mundial." 

Nesta assembleia, na qual estiveram presentes 38 de-
legados oriundos de 25 países, foram discutidos ponto a 
ponto os estatutos e regulamentos da IYCN. Os delegados 
tiveram, portanto, um papel fulcral na análise e definição 
da estrutura da organização. Para além disso, contribuíram 
para a definição de 10 grandes objetivos que passam pelo 
aumento do número de países representados na IYCN, pela 
criação de várias estruturas de gestão e angariação de fun-
dos e patrocinadores, pela dinamização de várias ativida-
des que coloquem os químicos jovens de várias realidades 
em contacto uns com os outros, pelo aumento da presença 
nos media como forma de chegar a um público mais nume-
roso, entre outros.

Um assunto de extrema importância que também foi 
discutido prende-se com a definição de beneficiário da 
IYCN. Por forma a incluir todos os Químicos em início de 
carreira, esta rede pretende representar "todos os Quími-
cos que tenham até 35 anos ou que tenham completado um 
grau académico em Química ou área afim ou atividade de 
pós-doutoramento nos últimos cinco anos”.

Outro ponto abordado na Assembleia Geral de Dele-
gados teve a ver com a organização interna da IYCN. A 
organização é gerida através de um Executive Board re-
presentado pelo(a) Chair. Similarmente à organização da 
IUPAC, adotou-se o conceito de Chair-Elect que toma o 
lugar de Chair no mandato seguinte e após voto de con-
fiança. Para além destes, existe ainda um secretário, um 
tesoureiro e os líderes das várias equipas. São elas, a equi-
pa de Finance, Conference Presence, Social Media, Public 
Outreach, e Governance. Cada mandato tem a duração de 
dois anos e cada pessoa não poderá ocupar o mesmo cargo 
durante mais de dois mandatos. Nesta assembleia geral to-
mou posse como Chair Lori Ferrins, da Northeastern Uni-
versity, Boston, USA, e como Chair-Elect Bailey Mourant, 
da University of Florida, USA, e que tomará o lugar de 
Chair durante a próxima assembleia geral que decorrerá 
em Montreal, Canadá, em 2021 aquando do 48.º Congresso 
Mundial de Química da IUPAC.

Por último, e em jeito de reflexão, deixamos a visão da 
IYCN: juntar e capacitar os químicos mais jovens de todo 
o mundo. 

Mais informações no site: www.iycnglobal.com e no 
Twitter: @IntlYoungerChem

André Seco e João Borges
(Delegados Portugueses na IYCN)

A corrida da Tabela Periódica – a semifinal Regional 
das Olimpíadas de Química Júnior 2019 na FEUP

A Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 
(FEUP) acolheu mais uma edição das semifinais regionais 
das Olimpíadas de Química Júnior (OQJ), a 6 de abril, com 
o apoio já habitual do Departamento de Engenharia Química 
(DEQ) e da Biblioteca da FEUP, parceira desta iniciativa nos 
anos mais recentes.

A abertura foi feita pelo Diretor da FEUP, o Prof. Doutor 
João Falcão e Cunha, que dirigiu palavras de inspiração aos 
jovens participantes para o seu percurso académico atual e 
futuro, reconhecendo nas OQJ circunstâncias de competição 
e convívio potenciadoras dessa mesma inspiração. Seguiu-
se a tradicional fotografia de grupo reunindo todos os par-
ticipantes e equipa de organização (Figura 1).

As provas práticas decorreram nos laboratórios do DEQ 
e a prova teórica num anfiteatro da FEUP, coordenadas por 
investigadores e funcionários do DEQ e da FEUP e por es-
tudantes do Núcleo de Estudantes de Engenharia Química. 
Estiveram 25 equipas em prova, somando um total de 74 
participantes e 25 professores acompanhantes provenientes 
de várias escolas do distrito do Porto e circundantes. 

Durante o período das provas, os professores acom-
panhantes começaram por assistir a uma sessão intitulada 
“Ferramentas online na transferência de conhecimento – o 
projeto Water Circle”, apresentada no anfiteatro da FEUP 

(a) Da esquerda para a direita: João Borges (Delegado Português e Mem-
bro da Conference Presence Team na IYCN), André Seco (Delegado Por-
tuguês na IYCN), Cecília Roque (professora da Universidade NOVA de 
Lisboa) e Catherine Rawlins (atual líder da Conference Presence Team 
na IYCN); (b) Fotografia conjunta dos delegados presentes na 1.ª Assem-
bleia Geral de Delegados da IYCN.

(a)

(b)


