A ciência e a cooperação
internacional
na exploração espacial

20 de Novembro de 2021

5º Encontro de Cientistas Portugueses
em França

SOBRE O ENCONTRO DE
CIENTISTAS
A Associação de Pós-graduados Portugueses em França (AGRAFr) tem o
prazer de organizar o 5° Encontro de Cientistas Portugueses em França.
O encontro realiza-se online e será transmitido pelas plataformas e redes
sociais da AGRAFr e parceiros, no dia 20 de Novembro de 2021.
Este encontro é uma iniciativa que pretende estreitar contactos entre os
cientistas portugueses a trabalhar em França, entre estes e a comunidade
científica em Portugal, bem como com as restantes comunidades
científicas portuguesas da diáspora.
Desejamos dar continuidade ao sucesso dos encontros realizados desde
2017, dando à comunidade científica uma oportunidade de debate e
partilha de ideias em temas que acreditamos importantes nos atuais
contextos científicos, sociais e económicos.
As temáticas deste 4° Encontro centram-se no debate sobre a ciência e a
cooperação internacional na exploração espacial.
Este evento é também um convite a partilhar experiências científicas e
profissionais, e a interagir, promovendo assim novas redes de contactos
entre a diáspora e portugueses em Portugal, nas mais diversas áreas,
fomentando a possibilidade de novas colaborações.
O Encontro de Cientistas Portugueses em França será também
transmitido online e com tradução simultânea Português-Inglês para que
a Comunidade Portuguesa e a Comunidade Cientifica possam participar.

2

5° Encontro de Cientistas Portugueses em França

Programa

Abertura

15h00
(CET*)

Jorge Torres Pereira, Embaixador de Portugal em França
Carlos Oliveira, Cônsul-geral em Paris
Lia Domingues, Presidente da AGRAFr
Marta Lourenço, Native Scientist

15h20

Mesa Redonda
Isilda Sanches (Moderadora), Jornalista e Radialista na
Antena 3.
João Lousada, Diretor de Voo do módulo Columbus da ISS,
GMV
Piero Messina, Gabinete de Relações com Estados
Membros, Agência Espacial Europeia
Olivier Demangeon, Astrofísico, Centro de Astrofísica da
Universidade do Porto

17h
17h05

Encerramento
Cocktail virtual com Comissão Organizadora e
Intervenientes

* CET. O evento começa às 14h de Portugal continental.
Webinar com interpretação simultânea entre português e inglês. Os participantes são
convidados a colocar questões ao painel de oradores através do chat.
O evento será também transmitido nas redes sociais.
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JOAO LOUSADA

João Lousada fez os seus estudos no Instituto Superior Técnico, em Portugal,
com um mestrado em Engenharia Aeroespacial que incluiu estudos na
Universitat Politecnica de Catalunya, em Espanha, e na University of Victoria,
no Canadá. Trabalhou em conceitos de viabilidade espacial na Agência
Aeroespacial Alemã (DLR) e na montagem, integração e testes de satélites na
OHB Systems, para projetos da Agência Espacial Europeia (ESA).
Atualmente, desempenha a função de Diretor de Voo do módulo europeu da
Estação Espacial Internacional, Columbus. É responsável pelo planeamento
e operações do módulo, bem como pela segurança dos astronautas a bordo.
Trabalha diariamente com os astronautas, fornecendo apoio aos seus esforços
para o estudo da fisiologia humana e da ciência dos materiais no espaço.
João está também activamente envolvido no Fórum Espacial Austríaco,
onde serve como astronauta análogo e comandante para missões análogas
a Marte. João Lousada completou a missão AMADEE18 no deserto de
Dhofar, Omã, em 2018, cujos resultados ajudaram a compreender melhor os
constrangimentos e os perigos operacionais de uma missão tripulada a Marte.
Mais recentemente, em Outubro de 2021, completou também a missão
AMADEE20 no deserto de Negev, Israel.

4

5° Encontro de Cientistas Portugueses em França

PIERO MESSINA

Piero Messina é responsável no departamento de estratégia da Agência Espacial
Europeia (ESA) e candidato a doutoramento pela École des Hautes Études en
Sciences Sociales (EHESS). O seu projecto de doutoramento foca-se na «Diplomacia
Espacial - a dimensão diplomática no voo espacial tripulado». Foi também neste
estabelecimento que obteve o segundo grau de Mestrado em História da Ciência,
Tecnologia e Sociedade, com a sua dissertação sobre o papel da comunidade
científica, nos EUA, no que diz respeito à decisão de construir a estação espacial
internacional (1980-1983). Entre 1998 e 1999 obteve o seu MSS em Estudos
Espaciais na Universidade Espacial Internacional onde mais tarde também fez parte
do corpo docente durante 12 anos (2004-2016). Em 1991, juntou-se à Agência
Espacial Europeia - Centro Europeu de Operações Espaciais (ESOC), em Darmstadt,
Alemanha, trabalhando no Gabinete de Orçamento e Finanças. Após 8 anos, Piero
passou para a Administração no Gabinete do Diretor para Assuntos Industriais e
Programas Tecnológicos na Sede da ESA, em Paris. Em 2001, tornou-se responsável
pelos programas de Ensino Superior no Gabinete de Educação da ESA, entre
Paris e Noordwijk, e após 2 anos tornou-se Chefe do Gabinete de Coordenação
e Conselheiro do Director na Direcção de Voos Tripulados, onde permaneceu
durante os 8 anos seguintes. Piero tem mais de 25 anos de experiência na gestão
de programas internacionais e com multi-intervenientes, com enfoque nas relações
internacionais e institucionais, ligação governamental, e comunicação estratégica.
Piero foi um dos responsáveis pelo projeto «Moon Village», apoiado pela ESA, em
que se estudaram cenários para uma possível futura aldeia lunar.
A ciência e a cooperação internacional na exploração espacial
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OLIVIER DEMANGEON

Olivier Damangeon obteve o seu doutoramento em Astronomia e Astrofísica
(Sistemas solares e Planetários) pela Université Paris-Sud em 2013, com uma
tese intitulada “Détection et caractérisation d’exoplanètes : développement
et exploitation du banc d’interférométrie annulante Nulltimate et conception
d’un système automatisé de classement des transits détectés par CoRoT”.
Entre 2014 e 2016 fez um pós-doutoramento no Laboratoire d’Astrophysique
de Marseille. Em 2017 mudou-se para Portugal, desde então é investigador
Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço da Faculdade de Ciências,
Universidade do Porto. Dos seus trabalhos na deteção de exoplanetas,
destaca-se a recente descoberta de um exoplaneta com metade da massa
de Vénus, o exoplaneta mais leve até hoje detetado usando o método de
velocidade radial, com um oceano e potencialmente um planeta habitável.
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ISILDA SANCHES,
MODERADORA DAS SESSÕES

Isilda Sanches tem o curso de Comunicação Social da Universidade Nova de
Lisboa, é jornalista e radialista desde os anos 90. Trabalhou em jornais como
Capital, Já, Independente ou Diário de Notícias, atualmente colabora com
o Observador, quase sempre na área da cultura. Começou a fazer rádio na
XFM, em 1994, passou pela Voxx e Marginal e fundou a Oxigénio em 1999,
permanecendo com funções de coordenação até 2015, quando integrou a
equipa da Antena 3. O seu interesse e curiosidade por assuntos científicos
vem da infância e levou-a a criar, em 2008, uma das primeiras rubricas de
ciência na rádio portuguesa: Estes Cientistas São Loucos, na Oxigénio. Na
Antena 3 continua a dar atenção às notícias de ciência na rubrica/podcast
Fricção Científica, que assina desde 2016.
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EQUIPA ORGANIZADORA

Virginia Andrade
Postdoctoral Research Assistant
Institut Pasteur
linkedin.com/in/virginia-andrade

Mafalda Jotta Garcia
PhD Student
Unité Mixte de Physique CNRS /Thales
linkedin.com/in/mafaldajotta

Sofia Caridade
Project Manager
INSERM U1052
linkedin.com/in/sofia-caridade-81844837

Carla Carneiro
Licenciada em Psicologia
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SOBRE A AGRAFR

A AGRAFr, “Association des Diplômés Portugais en France” é uma
organização independente e sem fins lucrativos que visa representar
e promover os interesses de todos os licenciados portugueses e
lusodescendentes em França.
A AGRAFr está empenhada no sucesso da comunidade portuguesa licenciada residente em França e na projeção da imagem de Portugal em
França. Como tal, os principais objetivos da AGRAFr são:
• Apoiar a integração dos seus membros na sociedade francesa assim
como apoiar o seu potencial regresso a Portugal.
• Promover a interação e a partilha de experiências, pessoais e profissionais, entre os membros.
• Estimular a cooperação entre a comunidade portuguesa licenciada
a residir em França com o meio académico e empresarial francês e
português.
• Fortalecer a posição de influência da comunidade licenciada portuguesa e lusodescendente junto da população francesa.
Desde a sua criação, a AGRAFr tem organizado diversas atividades que
permitem aos membros conhecerem-se e partilharem experiências,
bem como fomentar discussões sobre temas relevantes para a
comunidade graduada portuguesa em França.
Consulte a nossa página https://www.agrafr.fr/pt/ para saber mais
sobre as actividades desenvolvidas e fazer parte da comunidade
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SOBRE A AGRAFR

Como nasceu a AGRAFr?
A AGRAFr foi criada em Janeiro de 2013 por um grupo de
investigadores portugueses residentes em Paris.
A ideia da AGRAFr surgiu depois de alguns membros fundadores
terem assistido, em Dezembro de 2012, ao 1ºFórum Anual GraPE
organizado em Lisboa pelas associações:
• PAPS, Portuguese American Post-Graduate Society
• PARSUK, Portuguese Association of Researchers and Students in
the United Kingdom
• FIIP, Fórum Internacional de Investigadores Portugueses
Estas associações serviram de inspiração à criação da AGRAFr em
França, onde este tipo de associação ainda não existia. Para além
destas associações, também existe a ASPPA, Associação de PósGraduados Portugueses na Alemanha e a APEI BeLux, Associação
Portuguesa de estudantes e investigadores residentes na Bélgica e
Luxemburgo.
A AGRAFr mantém uma relação estreita com estas associações, pois
considera que a cooperação da comunidade de portugueses graduados a residir no estrangeiro é fundamental para o fortalecimento
da mesma, bem como para a projeção de Portugal no mundo.
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Siga-nos!
https://www.agrafr.fr/pt/
https://www.facebook.com/AGRAFr/
https://www.linkedin.com/in/agrafr
Twitter @AGRAFr

Design: Leonor Keating

