
o Premio Inovac;ao Jovem Engenheiro 

"CAMINHAMOS A PASSOS 

largos para que, a breve 
prazo, seja consensual que 
a riqueza dum Pais esteja 
directamente ligada com 0 

nivel educacional, tomado 
no sentido lato, da sua popula'tlio. 
Por outro lado, os interdimbios frequentes 
entre jovens, designadamente atraves do 
Programa Erasmus, de estagios na Agencia 
Espacial Europeia e LERN, tem mostrado 
que, em termos qualitativos, temos jovens 
capazes de ombrear com os melhores. 
A inova~o e 0 garante da nossa competitivi
dade num mundo cada vez mais globalizado. 

E urn trabalho arduo, moroso, com resulta
dos incertos que, para alem da competencia 
tecnico-cientifica, exige urn trabalho disci
plinado e persistente, que sevem aperfei
'toando ao longo duma aprendizagem que 
se deseja cada vez mais criativa, para a qual 
nem todos os jovens estlio disponiveis. 
Entre os nossos jovens, temos valores e 
pedis definidos anteriormente, a ponto de 
podermos afirmar que basta confiar neles 
e dar-lhes oportunidades: empresas, uni
versidades e associa'toes profissionais. 
A Ordem dos Engenheiros, atraves da 
Regilio SuI, foi uma das primeiras a acre
ditar nos jovens portugueses, e hoje, para 
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alem de tomar publico esta realidade e 
real'tar 0 merito dos jovens engenheiros, 
afirma, de modo categorico, que 0 futuro 
de engenharia portuguesa esta assegurado. 
Por fim, uma palavra de agradecimento 
a todos aqueles que contribuiram para 
que a atribui'tlio deste premio fosse pos
sive!, Ordem os Engenheiros - Regilio SuI, 
patrocinadores, membros do JUri e par 
fim, slio eles os grandes obreiros, a todos 
os concorrentes que perrnitiram real'tar 0 

trabalho de excelencia que se vem fazendo 
em Portugal." 

Eng. Pedro Lynce de Faria 
(Presidente de JUri) 
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Identificarslio Automatica de Evidencias que suportem Anotars6es de Protefnas na Literatura Cientffica 

Foi criado um sistema com 0 objectiv~ de minimizar 0 esfor~o na identifica<;ao de evidencias que suportem anota<;6es de protefnas na literatura biol6gica. 0 objectiv~ do 
sistema desenvolvido e optimizar esta tarefa de procura de evidencias na literatura. Como os metodos de prospec<;ao de texto biol6gico nao tem obtido nfveis de preci
sao satisfat6rios, 0 sistema utiliza as anota<;6es electr6nicas para guiar a prospec~ao no texto, ou seja , 0 sistema usa uma metrica de semelhan<;a entre entidades para 
seleccionar apenas as evidencias que suportem anota~6es semelhantes as anota<;6es electr6nicas. 

ProFAL (bioProducts Functional Annotation through Literature) 

Dteratura Recolha Extrac~ao Valida~ao VeJifjca~ao 

"EM MINHA OPINIAO UM DEFICE TAMBEM 

problematico de Portugal diz respeito a falta 
de divulgac;ao cientifica. E muita pouca a 
informac;ao que chega aos nossos jovens 
sobre os projectos de investigar,:ao realizados, 
quer no nosso pais quer no resto da Europa. 
Isto leva a que se instale a ideia generaliza-
da que em Portugal nao e possivel inovar, 0 

que faz com que cada vez mais os jovens 
se afastem da ciencia. Para combater este 
falso pressuposto, 0 Premio Inovar,:ao Jovem 
Engenheiro e urna iniciativa de louvar, pOis da 
oportunidade a jovens engenheiros de divul
garem os seus trabalhos por forma a valorizar 
a investigac;ao e inovac;ao feita em Portugal. 
Esta valorizac;ao torna-se ainda mais relevante 
devido a colaborac;ao da Fundac;ao para a 
Ciencia e a Tecnologia e da Fundar,:ao Luso
Americana para 0 Desenvolvimento com a 
Ordem dos Engenheiros, na atribuir,:ao do pre
mio. 0 reconhecirnento do trabalho e muito 
mais valioso que qualquer premio monetario, 
mas tambem este e irnportante, pois e uma 
forma de quantificar e materializar 0 premio. 

E obvio que a obtenc;ao do premio me dei
xou muito satisfeito e orgulhoso do trabalho 
que realizei ao longo dos ultimos quatro 
anos, na area de Bioinformatica. Embora 
esta seja uma area recente e muito compe
titiva a nivel internacional, foi-me possivel 
produzir importantes contribuic;6es grac;as 
ao excelente apoio do Prof. Mario Silva, na 
parte Informatica, e do Prof. Pedro Coutinho, 
na parte Biol6gica, bem como ao ambicioso 
e salutar ambiente de trabalho presente no 
grupo XLDB do LASIGE do Departamento 
de Informatica da Faculdade de Ciencias da 
Universidade de Lisboa. 

Nao quero acabar sem deixar de mostrar 0 

meu aprec;o pelo Juri envolvido na avaliac;ao 
de todas as candidaturas. A avaliac;ao de 
trabalhos inovadores e por vezes uma tarefa 
complexa e subjectiva, mas essencial para a 
sobrevivencia da investigar,:ao cientifica. Tal 
como foi referido pelo representante do Juri 
na cerim6nia de entrega dos premios, tam
bern concordo que a limitac;ao do Premio 
apenas a trabalhos ainda nao publicados 
faz com que muitos trabalhos inovadores e 
com qualidade nao possam ser submetidos 
a concurso. Quero aproveitar para felicitar 0 

meu colega tambem premiado, Eng. Pedro 
Vieira, e agradecer a todos os outros partici
pantes. Finalmente, fac;o urn apelo a todos 
os jovens engenheiros que cada vez mais 
participem nos futuros Premia Inavar;iia 
]ovem Engenheiro, por forma a valorizar, nao 
s6 os seus trabalhos, mas tambem a enge
nharia em Portugal." 


