Parceria entre a Casa da América Latina e o Santander

Comunicado de Imprensa

Investigações sobre Energia Fotovoltaica, Extração
Mineira e Poesia vencem Prémio Científico Mário
Quartin Graça
•

Investigadores realizaram teses de doutoramento em Portugal e no Brasil, em três
áreas da ciência

•

O uso da energia solar fotovoltaica, um novo método para avaliar a sustentabilidade
da indústria de extração mineira, e a comparação entre dois poetas de realidades
diferentes – Portugal e Brasil – receberam a melhor avaliação

•

Edição celebra 10 anos e, durante este período, foram atribuídos mais de 30 prémios
e recebidas 637 candidaturas

Lisboa, 7 de outubro de 2019. Luís André Pereira Fialho, Marcello Angotti e Camila
Marchioro são os vencedores do Prémio Científico Mário Quartin Graça, uma parceria entre
o Banco Santander e a Casa da América Latina, que celebra este ano a sua 10ª edição.
Luís André Pereira Fialho, de nacionalidade portuguesa, venceu na categoria de Tecnologias
e Ciências Naturais, com a tese “Conversão fotovoltaica com armazenamento de energia
integrado em rede elétrica: modelação, simulação e experimentação”, apresentada na
Universidade de Évora. O júri considerou a qualidade e impacto do trabalho, que apresenta
ideias e conceitos inovadores sobre microgrids e armazenamento elétrico, os quais podem
dar um importante contributo para a generalização do uso da energia solar fotovoltaica.
Marcello Angotti, de nacionalidade brasileira, destacou-se na categoria de Ciências
Económicas e Empresariais com a tese “Full cost accounting e contabilidade dialógica
aplicados para avaliação da sustentabilidade da indústria da extração mineral em
Congonhas”, realizada na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Neste caso, o júri
destacou a qualidade e o caráter inovador e disruptivo do trabalho, que analisa os
problemas da mineração através de uma abordagem inédita, onde a contabilidade dialoga
com os atores impactados por esses problemas.
Camila Marchioro, de nacionalidade brasileira, foi a vencedora da categoria de Ciências
Sociais e Humanas, com o trabalho “Poesia do Indizível: Camilo Pessanha e Cecília Meireles
em comparação”, elaborado na Universidade Federal do Paraná. A tese chamou a atenção
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do júri pela sua qualidade, por conjugar a parte literária e filosófica, e por analisar as duas
realidades: brasileira e portuguesa, com extensões à realidade oriental. O eixo do trabalho é
“elucidar como alguns dos versos e poemas de Pessanha e Meireles dão corpo poético ao
difícil empenho de caminhar pelos labirintos da própria mente”, como refere o próprio
autor”.
Ao vencerem as respetivas categorias, cada investigador recebe um prémio pecuniário de
5.000 euros.
Esta foi a 10ª edição do Prémio Científico Mário Quartin Graça que, ao longo de uma década,
tem promovido o mérito das teses de doutoramento, em especial, das que demonstram
interesse para as Universidades de Portugal ou da América Latina, ou que resultam, na sua
elaboração, da colaboração entre Universidades dos dois lados do Atlântico.
Até à data foram atribuídos mais de 30 prémios e recebidas 637 candidaturas, sendo o maior
número proveniente de Portugal e do Brasil. Nesta edição, foram avaliadas mais de 90 teses.
Para além dos dois países, na presente edição houve teses de doutorandos da Argentina,
Chile, Colômbia, Honduras, México e Venezuela.
O Júri do Prémio é constituído por Arlindo Oliveira, Presidente do Instituto Superior Técnico;
João Proença, Professor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto; Pedro Cardim,
Professor da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade NOVA de Lisboa;
João Paulo Velez, Diretor de Comunicação e Marketing Corporativo do Santander Portugal; e
Manuela Júdice, Secretária-Geral da Casa da América Latina.
A cerimónia de entrega do Prémio decorrerá em dezembro deste ano, em data e local a
anunciar.
Esta iniciativa reflete o compromisso do Santander no apoio ao Ensino e ao Conhecimento, e
pretende estimular a formação de estudantes latino-americanos e portugueses em temas de
interesse mútuo para Portugal e a América Latina.
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