
Programa 

9h30 – Abertura 
Pró-Reitor da UTAD para as Infra-estruturas e Projetos Científicos,   
Professor Doutor Jaime Sampaio 
Provedora do estudante, Professora Doutora Isilda Rodrigues 

10h00 – Sessão Agrichains  
Moderador: Professor Doutor Henrique Trindade  
Local: Aula Magna  

• A sustainable approach to manage soils of olive rainfed orchards (Sandra Martins)  

• Sambucus nigra L.: o ouro negro do Varosa (Sandrine Ferreira) 

• Using by-products and non-valuable natural products as flour source to produce gluten free bread 
(Rita Martins) 

• Port wine aging (Juliana Milheiro) 

• Tratamento de água residuais agro-industriais por Processos de Oxidação Avançados (Leonor 
Ferreira) 

10h00 –Sessão Ciência Animal/ Ciências Agronômicas e Florestais  
Moderadores: Professor Doutor Luís Ferreira e Professora Doutora Ana Paula Silva 
Local: Auditório B.01 Complexo Laboratorial 

• Efeito do parto e da gestão do colostro na transferência de imunidade passiva em vitelos (Flávio 
Silva) 

• Anotação radiográficas para diagnóstico de Displasia da Anca no cão por meio de Inteligência 
Artificial (Pedro Gonçalo) 

• Effects of incorporation of treated and untreated grape stalks in animal diets (Valéria Silva) 

• Gestão do Pinheiro-Bravo para a produção de madeira e resina: Análise de viabilidade técnico- 
financeira (André Sandim) 

• Estratégias inovadoras para o aumento da sustentabilidade da cultura da cerejeira (Sílvia Afonso)  

11h15 – Coffee-break e visita aos posters 



11h45 –Sessão Ciências do Desporto/Geologia 
Moderador: Professor Doutor Ronaldo Gabriel  
Local: Aula Magna  

• Comportamento sedentário e hábitos de sono em jovens desportistas (Nuno Mateus)  

• Efeitos a longo prazo de um programa de exercício supervisionado em indivíduos com doença arterial 
periférica, na qualidade da caminhada, aptidão física e fatores relacionados com a saúde (Isabel 
Machado)  

• Bullying no contexto desportivo na região de Trás-os-Montes e Alto Douro (Philippe Marracho)  

• A contribuição dos Geoparques Mundiais da UNESCO da América Latina para a Agenda 2030 e aos 
seus 17 objetivos de Desenvolvimento Sustentável (Emmaline González) 

11h45 –Sessão Ciência, Tecnologia e Gestão do Mar  
Moderador: Professora Doutora Edna Cabecinha 
Local: Auditório B.01 Complexo Laboratorial 

• Towards a standard methodology for benthic assemblages monitoring across local and global scale 
(Diego Flores) 

• Assessment of cultural ecosystem services: A framework for collaborative management reflecting 
environmentally responsible practices within the SCUBA Diving activities (João José)  

• Modelling shifts in cetacean distribution under future scenarios of climate change in the Eastern North 
Atlantic (Agatha Gil) 

• Assessing Regulation and Maintenance Ecosystem Services along a coast-sea gradient in NW of 
Portugal (Jacinto Cunha)  

12h45 – Almoço livre 

14h00 – Sessão Engenharia Eletrotécnica e de Computadores/ 
Informática/ Ciência e Engenharia de Materiais 

Moderadores: Professor Doutor António Valente e Professor Doutor Hugo Paredes 
Local: Aula Magna  

• VineSLAM - Sistema de Localização e Mapeamento baseado em conceitos Semânticos e Mapas Multi-
Camada (André Aguiar)  

• Advanced 2.5D Path Planning for agricultural robots (Luís Santos)  

• Data Integration in Shop Floor for Industry 4.0 - Integração de Sistemas de Informação no Shop Floor 
de uma fábrica, através da Indústria 4.0 (Almerindo Oliveira)  

• Electrólitos híbridos organicos-inorganicos luminescentes para dispositivos electrocrómicos com 
aplicação em edifícios inteligentes (Marita Cardoso)  



14h00 –Sessão Agronegócios e Sustentabilidade 
Moderador: Professor Doutor Luís Tibério 
Local: Auditório B.01 Complexo Laboratorial 

• Designing regional AKIS to enhance the adoption of agroecological innovations by small farmers of 
the Sub-Saharan Africa: The case of Angola and Zambia (José Rosário)  

• Smart circular business models in Portuguese agribusiness value chains (Barbara Lamolinara)  

• A disposição a pagar pelos rótulos ecológicos no vinho: uma revisão sistemática de literatura dos 
últimos 20 anos (José Borges)  

15h10 –Sessão Ciências Químicas e Biológicas/ Agricultura, 
Silvicultura, Pescas e outras Ciências Agrárias  

Moderador: Professor Doutor Paulo Santos  
Local: Aula Magna  

• Antioxidant protection of endemic Thymus spp. extracts on t-BHP-induced oxidative damage using an 
epithelial cell model (Carlos Gomes)  

• Potencial uso das flores comestíveis como substitutos de antioxidantes sintéticos (Cristiana Breda)  

• Valorização de cultivares regionais de amendoeira - uma abordagem integrada (Ivo Oliveira)  

15h10 –Sessão Ciências da Linguagem 
Moderadora: Professora Doutora Maria Morais 
Local: Auditório B.01 Complexo Laboratorial 

• Rastreio de Perturbações do Desenvolvimento da Linguagem (Tânia Roçadas)  

• Exercícios de sintaxe em português para estudante de língua materna kimbundu (Mateus Manuel)  

• Do doutrinário ao pedagógico - a representação de gramáticas brasileiras do último quartel do século 
XIX e primeiro do século XX (Cínthia Siqueira)  

16h00 – Coffee-break e visita aos posters 



16h30 –Sessão Ciências Veterinárias 
Moderadoras: Professora Doutora Anabela Alves e Professora Doutora Isabel Pires  
Local: Aula Magna  

• Avaliação sanitária integrada de espécies de caça maior: implicações e fatores de risco para a saúde 
animal e humana (Ana Abrantes) 

• Genetic diversity and antimicrobial resistance of methicillin-Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) 
in a One Health context (Vanessa Silva)  

• Avaliação de células inflamatórias no endométrio de burra (Equus asinus) (Ariana Chafirovitch)  

• Zoonoses emergentes e reemergentes no século XXI: uma abordagem epidemiológica no âmbito do 
conceito One Health (Beatriz do Vale)  

• Multidrug-resistant Klebsiella pneumoniae harboring Extended-spectrum β-lactamase encoding genes 
isolated from clinical Samples in a Northern Portuguese Hospital (Isabel Carvalho)  

• Achados patológicos em ouriços resgatados (Gabriela Silva)  

• Estudo Preliminar em Lifomas Caninos com Base numa Pespectiva OneHealth (Jackson Vasconcelos)  

16h30 – Sessão Desenvolvimento, Sociedades e Territórios  
Moderadora: Professora Doutora Carla Marques 
Local: Auditório B.01 Complexo Laboratorial 

• Hortas urbanas, cidadãos e desenvolvimento sustentável (Alexandra Ribeiro)  

• Política pública e a conservação ambiental em áreas protegidas privadas sob o regime de RPPN’S no 
semiárido (Adriano Luceno)  

• Evolução das Cadeias Curtas de Abastecimento Alimentar no Noroeste de Portugal: um nicho de 
inovação de venda direta e sua ancoragem ao regime sociotécnico (Fabíola Polita)  

• Pathways to sustainability transition: the role of digital agriculture and farmers knowledge (Taiana 
Homobono)  

• Caminhos de Santiago: itinerários de peregrinação em Trás-os-Montes e Alto Douro (Pedro Azevedo)  

• Processos migratórios resultantes da atratividade de certos contextos de baixa densidade (Ubyrajara 
Dal Bello)  

18h00 – Encerramento 
Pró-Reitor da UTAD para as Infra-estruturas e Projetos Científicos,  
Professor Doutor Jaime Sampaio 


