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Alcançar a sustentabilidade é o principal desafio da
humanidade neste século. Através da contribuição
para o desenvolvimento da Ciência do Sistema
Terra, os investigadores do IDL levam este desafio
a sério: uma melhor compreensão da dinâmica
dos diferentes componentes da Terra e das suas
interações em diferentes escalas de espaço e tempo,
e o desenvolvimento de novas ferramentas para o
uso responsável dos nossos recursos naturais, são
contribuições chave para o desenvolvimento de
um mundo melhor.
Em 2017, o IDL produziu mais de 200 artigos
científicos em revistas científicas, distribuídos
em diferentes áreas das Ciências da Terra e do
Ambiente. Estes artigos incluem contribuições
para uma melhor compreensão de processos
climáticos regionais que envolvem interações
atmosfera/terra/oceano, novas metodologias
para a observação da Terra do espaço, melhores
avaliadores de diferentes riscos naturais, novas
formas de exploração de recursos minerais e do uso
sustentável de energia. Ao mesmo tempo, uma série
de resultados alcançados pelo IDL relacionamse com desenvolvimentos fundamentais na
compreensão da atmosfera, oceano e, processos da
Terra sólida que controlam a dinâmica do Planeta.
A investigação do IDL está fortemente ligada a
uma rede de parceiros internacionais, muitos
deles parceiros de longa data, e mobiliza um
grande número de jovens investigadores. Em
2017, o IDL apresentou uma comunidade
de mais de 70 estudantes de doutoramentos,
inscritos nos 2 programas de doutoramento FCT:
EARTHSYSTEMS (Escola Doutoral de Lisboa em
Ciência do Sistema Terra) and SES-MIT Portugal
(Sistemas Sustentáveis de Energia).

Attaining sustainability in the current century
is the main challenge of mankind. By their
contribution to the development of Earth System
Science, IDL researchers take that challenge at
heart: a better understanding of the dynamics
of the different Earth components, and of their
interactions, at different spatial and time scales,
and the development of new tools to make a
responsible use of our natural resources, are key
contributions to a better world.
In 2017 IDL research produced more than
200 articles in peer reviewed journals, mostly
distributed across different areas of Earth
and Environmental Sciences. These included
contributions to a better understanding of regional
climate processes, implying atmosphere/land/
ocean interactions, new methodologies for Earth
observation from space, improved multi-source
natural hazard assessments, new approaches to
the exploration of mineral resources, and to the
sustainable use of energy. At the same time, a
number of IDL achievements were concerned with
fundamental developments in the understanding
of atmosphere, ocean and solid Earth processes
that control the dynamics of the planet.
IDL research is strongly connected to a network
of international partners, many within long
term cooperation research, and mobilizes a
large number of young researchers. In 2017
IDL hosted a community of more than 70 PhD
students enrolled in the two FCT-PhD programs
EARTHSYSTEMS (The Lisbon Doctoral School
on Earth System Science) and SES-MIT Portugal
(Sustainable Energy Systems).
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Linhas Temáticas
Thematic Lines

A Mudança Climática
Compreender a mudança climática em curso, contribuindo para o esforço internacional
e interdisciplinar de previsão da evolução do Sistema Terra e apoiando o esforço de
mitigação e de adaptação necessário.
Dinâmica do Planeta Terra
Integrar diferentes escalas espaço-temporais de análise da dinâmica da Terra, desde o
interior do planeta até à sua superfície, em particular no laboratório natural da região
Euro-Atlântica.
Energia e Recursos Terrestres
Contribuir para a sustentabilidade futura do uso de recursos energéticos, de água e
matérias-primas, integrando geociências e novas tecnologias.

Climate Change
Understand the climate change, contributing to the international and interdisciplinary effort
of prediction of evolution of the Earth system and supporting the mitigation and adaptation
efforts needed.
Planet Earth Dynamics
Integrate different spatio-temporal scales of analysis of Earth dynamics, from the surface to
the interior of the planet, in particular in the natural Lab offered by the Euro-Atlantic region.
Energy and Earth Resources
Contribute to the future sustainability of energy resources, water and raw materials, integrating
geosciences and new technologies.
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Alterações climáticas, Processos
na Atmosfera-Terra-Oceano e Extremos
Climate Change, Atmosphere-Land-Ocean
Processes and Extremes
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O grupo de Alterações Climáticas, Processos na
Atmosfera-Terra-Oceano e Extremos investiga as
diferentes componentes da Atmosfera e do Oceano,
mais concretamente os processos dinâmicos da
atmosfera e do oceano e as suas interações, bem como
alterações climáticas e variabilidade. A investigação do
grupo incide sobre a dinâmica terra-oceano e escalas
inter-anuais na bacia do Atlântico Norte e em sistemas
costeiros ocidentais. Para além disso, alterações
climáticas e variabilidade, riscos meteorológicos e
paleoclimatologia são também linhas importantes de
investigação no seio do grupo. A investigação aplicada
está também presente sobretudo em processos
oceânicos costeiros, energias renováveis, serviços de
clima e deteção remota. O grupo contribui também
largamente para estudos climáticos regionais e globais,
e desenvolvimento de modelos do sistema terrestre,
participando em diversas iniciativas internacionais.

The Climate Change, Atmosphere-Land-Ocean
Processes and Extremes group focuses on the
different components of the Atmosphere and
Ocean, namely on dynamical processes of the
atmosphere and ocean and their interactions, as
well as climate change and variability. Emphasis
on coupled dynamics and inter-annual scales
in the North Atlantic Basin and in Eastern
Boundary systems is given within the group’s
research. Moreover, weather driven hazards
and paleoclimatology are also important lines
of research. Applied research is also carried out,
mainly on the following topics: ocean margin
processes, renewable energy, climate services
and remote sensing. The group also largely
contributes to regional and global Climate
studies, and Earth-System model development,
participating in various international initiatives.

Publicações selecionadas
Selected publications
•

Ermida SL, DaCamara CC, Trigo IF, Pires AC, Ghent D, Remedios J
Modelling directional effects on remotely sensed land surface temperature
Remote Sensing of Environment, 190, 56-69. DOI: 10.1016/j.rse.2016.12.008

•

Soares PMM, Cardoso RM, Lima DCA, Miranda PMA
Future precipitation in Portugal: high-resolution projections using WRF model and EURO-CORDEX multi-model
ensembles
Climate Dynamics, 49, 2503-2530. DOI:10.1007/s00382-016-3455-2

•

Sousa PM, Barriopedro D, Trigo RM, Soares PMM, Ramos AM, Liberato MLR
Responses of European precipitation distributions and regimes to different blocking locations
Climate Dynamics, 48, 1141-1160, DOI: 10.1007/s00382-016-3132-5
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O clima futuro da escala regional à local
Future climate at regional to local scales

Número anual de ondas de calor em clima presente e futuro (adaptado de Cardoso et al., 2017).
Yearly number of heatwaves in present and future climate (adapted from Cardoso et al., 2017).

O IDL estabeleceu uma capacidade de modelação
climática às escalas global e regional, contribuindo
ativamente para as colaborações internacionais
EC-EARTH e CORDEX. O desenvolvimento do
EC-EARTH, presentemente envolvido no novo
programa de intercomparação CMIP6, incluiu
contribuições do IDL para o modelo de superfície.
Os campos globais da EC-EARTH foram utilizados
para forçar o modelo regional de clima WRF, cujas
simulações a uma resolução muito elevada foram
incluídas na contribuição do IDL para o esforço do
Euro-CORDEX, e na qual novas metodologias para
caracterização de valor acrescentado da modelação
regional e para a geração multi-modelos foram
desenvolvidas. A projeção do clima futuro em
Portugal levou a um grande número de aplicações
nas áreas dos recursos de energia eólica e solar, e na
avaliação dos futuros riscos meteorológicos, cujos
resultados mostraram uma crescente probabilidade
de ocorrência de grandes episódios de seca, ondas
de calor e área total ardida.
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IDL has established a capacity for climate
modelling at both the global and regional scales,
actively contributing to the EC-EARTH and
CORDEX international collaborations. ECEARTH development, now in the preparation
of the new CMIP6 intercomparison program,
included IDL contributions to the surface
model. EC-EARTH global fields were
downscaled at IDL using WRF at very high
climate resolution, and were included into
IDL contribution to the Euro-CORDEX effort,
where a new methodology for added value
characterization and management of large
multi-model ensembles was developed. The
projection of future climate in Portugal has led
to a large number of applications in the areas
of wind and solar energy resources, and in the
evaluation of the future weather driven hazards
showing increasing likelihood of occurrence
of large drought episodes, as well as major
heatwaves and total burned area.

Monitorização da superfície terrestre
Satellite monitoring of the land surface

Temperatura da superfície gerado pela LSA-SAF.
Land surface Temperature generated by LSA-SAF.

A implementação da Satellite Application
Facility for Land Surface Analysis (LSA-SAF),
no IPMA, com a participação e coordenação
de vários investigadores do IDL, foi per se
uma conquista muito relevante, garantindo a
manutenção desta importante infra-estrutura
EUMETSAT em Lisboa. No entanto, também
motivou o desenvolvimento de inúmeras
linhas de investigação, explorando novos dados
e métodos para caracterizar a anisotropia
térmica da superfície terrestres e abrindo novas
perspetivas para o uso do produto de LST para
avaliar e melhorar os modelos de superfície
terrestre. Uma utilização específica desses
resultados foi o estabelecimento de um sistema
de apoio aos gestores florestais, relevante para
a gestão de incêndios, que teve grande impacto
público durante a temporada de incêndios
extremos de 2017. Em geral, o IDL é reconhecido
pelos estudos multidisciplinares sobre risco de
incêndio no Mediterrâneo, em África e no Brasil.

The deployment of the Satellite Application
Facility for Land Surface Analysis (LSA-SAF),
at IPMA, with the participation of several IDL
researchers with a coordinating role, has been in
itself a very relevant achievement, guaranteeing
the maintenance of this important EUMETSAT
infrastructure in Lisbon. However, it has
also motivated important breakthroughs in
research, by exploring new data and methods
to characterize the thermal anisotropy of land
surfaces, and by opening new perspectives on
the use of remotely sensed LST to evaluate
and improve land surface models. A specific
downstream use of such results was the
establishment of a support system for forest
managers, relevant for the management of fire,
which had large public impact during the 2017
extreme fire season. Overall, IDL is recognized
for the in depth multidisciplinary studies of fire
hazard in Mediterranean, Africa and Brazil.
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Processos Superficiais e Costeiros
Earth Surface Processes
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O grupo de Processos Superficiais e Costeiros estuda
processos geológicos da superfície da Terra, na interface
entre a biosfera, a litosfera e hidrosfera, e detém elevadas
competências na medição, monitorização e modelação
no domínio da geodinâmica externa, desde a fonte
sedimentar às bacias de deposição. A investigação
centra-se na compreensão do comportamento de
sistemas costeiros, e hidrogeológicos, medindo
processos activos e relacionando-os com efeitos
morfo-sedimentares, desenhando reconstruções
paleoambientais
e
paleoclimáticas,
visando
compreender como reagem os sistemas naturais às
mudanças ambientais e às atividades humanas. Estes
processos são estudados a diversas escalas temporais
e espaciais, com o objetivo central de compreender
e modelar dinâmicas ambientais e avaliar riscos e
impactos sobre os sistemas naturais e antrópicos.
Em 2017, o grupo participou em mais de 15 projetos de
investigação e desenvolvimento e produziu 32 artigos
científicos (indexados ao Scopus).

The Earth Surface Processes group develops
expertise on measuring, monitoring and
modeling external geodynamics from
source to sink, at the biosphere-lithospherehydrosphere interface. Its research is focused
on understanding the behavior of coastal and
hydrogeological systems, bridging research
on active processes and morpho-sedimentary
responses
with
paleoenvironmental
and paleoclimate reconstructions and
understanding how natural systems reacted
to environmental changes and to human
activities, at different time and spatial scales.
The aim is to model environmental responses,
and to assess hazards and impacts on natural
and anthropic systems.
In 2017 the group participated in over 15 R&D
projects and produced 32 papers (indexed to
Scopus).

Publicações selecionadas
Selected publications
•

Bosnic I, Cascalho J, Taborda R, Drago T, Hermínio J, Rosa M, Dias J, Garel E
Nearshore sediment transport: Coupling sand tracer dynamics with oceanographic forcing
Marine Geology, 385, 293-303. DOI: 10.1016/j.margeo.2017.02.004

•

Costa PJM, Park YS, Kim YD, Quintela M, Mahaney WC, Dourado F, Dawson S
Imprints in silica grains induced during an open-channel flow experiment: Determination of microtextural
signatures during aqueous transport
Journal of Sedimentary Research, 87, 677-687. DOI: 10.2110/jsr.2017.39

•

Silva CM
Urban Geodiversity and Decorative Arts: the Curious Case of the “Rudist Tiles” of Lisbon
Geoheritage, 1-13. DOI: 10.1007/s12371-017-0253-0
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Morfodinâmica costeira
Coastal morphodynamics

Mapa de amostragem das 4 campanhas de campo (C1 a C4) e localização do local de injecção de traçadores (em cima) e
séries temporais das componentes de correntes longilitorais (em baixo).
Sampling map for all four field surveys (C1 to C4) and tracer injection site and time-series of alongshelf (top) and crossshelf (bottom) current components.

O IDL desenvolveu modelos para avaliar impactos
de tempestades e de alterações climáticas
em sistemas costeiros, incluindo métodos de
mapeamento de vulnerabilidade em contextos
litorais arenosos e rochosos e métodos para avaliar
mudanças em ambientes intertidais de baixa
energia. Foram desenvolvidos novos modelos
conceptuais, de forçamento-resposta de sistemas
costeiros em contexto de variação dos padrões de
forçamento oceanográfico (e.g. praias marginadas
por plataformas e sapais estuarinos), que
incorporam progressos recentes do conhecimento
e dados objetivos de monitorização sistemática,
obtidos com técnicas inovadoras no âmbito de
sistemas de observação desenvolvidos pela equipa.
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IDL developed models to assess impacts of
storm events and climate change on coastal
systems, including vulnerability mapping
methods for both sandy and rocky coasts and
methods to evaluate changes in low energy
intertidal domains. New conceptual models
were developed, challenging existing forcingresponse mechanisms (e.g. platform beaches,
saltmarshes), based on a better understanding
of system functioning and sensitivity to
environmental changes, and supported by
extensive monitoring based on standard
acquisition techniques and state-of-the-art
observation systems developed within the
research team.

Depósitos de tsunami
Tsunami deposit research
O IDL aplicou e desenvolveu metodologias
sedimentológicas (e.g. análise microtextural,
análise de imagem digital de alta resolução
e geoquímica - XRF, minerais pesados,
suscetibilidade magnética, micromorfologia,
georadar, etc.) no estudo de depósitos de
tsunamis e tempestades holocénicos em
Portugal, Escócia, Chile, Japão, Indonésia
e nos EUA. O grupo também desenvolveu
modelação numérica e física (e.g. em tanques
de ondas e simulação numérica de transporte
sedimentar). Esta abordagem permitiu
reconstruir com maior detalhe parâmetros
físicos de tsunamis tais como altura de
inundação, cotas de galgamento, proveniência
de sedimentos, extensão horizontal e fases de
inundação e retorno dos mesmos eventos no
registo sedimentar.

A) Corte esquemático perpendicular à costa, B) Fotos do
depósito de tsunami, Imagem inferior – Variação vertical
de Si/Al, Ca/Ti, K/total counts, Ti/total counts, Zr/total
counts, Cl/Al, Br/Al and S/Ti.

IDL developed sedimentological methodologies
(e.g. microtextural analysis, high-resolution
digital image analysis and geochemistry
– XRF analyses, heavy minerals, magnetic
susceptibility,
micromorphology,
ground
penetrating radar, etc.) to study tsunami and
storm deposits, with a focus on Holocene cases
in Portugal, Scotland, Chile, Japan, Indonesia,
and the USA. The group also developed
numerical and physical modelling (e.g. wave
tanks and sediment transport modelling
software). This approach allowed for improved
reconstructions of past tsunami and storm
variables, such as run-up height, sediment
provenance, inundation extent, and backwash
and inundation phases.

A) Cross-shore topographic profile, B) Photos illustrating
the tsunami deposit, Lower image) Vertical variation of Si/
Al, Ca/Ti, K/total counts, Ti/total counts, Zr/total counts,
Cl/Al, Br/Al and S/Ti.
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Dinâmica da Terra Sólida, Riscos e Recursos
Solid Earth Dynamics, Hazards and Resources
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O grupo da Dinâmica da Terra Sólida, Riscos e
Recursos dedica especial atenção aos processos que
afetam as ilhas oceânicas, continentes e margens
continentais. O grupo investiga processos do manto,
crosta e superfície, com o objetivo de responder a
desafios críticos:
1) Sismicidade e vulcanismo, desde o seu
entendimento fundamental a métodos inovadores
de monitorização;
2) Recursos minerais e hidrocarbonetos, desde
perceber a sua génese à sua prospeção e exploração;
3) Entender climas e ambientes passados, bem como
a sua evolução, com base no registo geológico.
De forma a responder a estes desafios, estudamos
a composição, estrutura e dinâmica da crosta e
do manto em diferentes ambientes tectónicos.
Dedicamos particular atenção ao laboratório
natural privilegiado da bacia Atlântica, com as suas
ilhas vulcânicas, margens, e regiões continentais
circundantes.

The Solid Earth Dynamics, Hazards and
Resources group focuses on solid Earth
geodynamics, with emphasis on ocean islands,
continents and continental margin processes.
The group investigates mantle, crustal and
surface processes, with the goal of tackling
critical challenges:
1) Earthquake and volcanism, from the
fundamental investigation of seismogenesis and
volcanogenesis to the development of innovative
monitoring techniques;
2) Mineral and hydrocarbon resources, from
understanding their genesis to their exploration
and exploitation;
3) Understanding past environments, climates,
and their evolution based on the geological record.
In order to build a solid knowledge foundation
that allows us to better tackle these challenges,
we undertake research on the composition,
structure and dynamics of the crust and mantle
in different tectonic settings. Particular attention
is given to the privileged natural laboratory of the
Atlantic basin, with its volcanic islands, margins,
and continental surroundings.

Publicações selecionadas
Selected publications
•

Font E, Carlut J, Remazeilles C, Mather TA, Nedelec A, Mirao J, Casale S
End-Cretaceous akaganeite as a mineral marker of Deccan volcanism in the sedimentary record
Scientific Reports, 7. DOI: 10.1038/s41598-017-11954

•

Ribeiro JA, Monteiro-Santos FA, Pereira MF, Díez Fernández R, Dias da Silva I, Nascimento C, Silva JB
Magnetotelluric imaging of the lithosphere across the Variscan Orogen (Iberian autochthonous domain, NW
Iberia)
Tectonics, 36,3065-3080. DOI: 10.1002/2017TC004593

•

Moreno J, Fatela F, Leorri E, Moreno F
Records from marsh Foraminifera and grapevine growing season temperatures reveal the hydro-climatic evolution
of the Minho region (NW Portugal) from 1856–2009
Journal of Foraminiferal Research, 47, 208-218. DOI: 10.2113/gsjfr.47.2.208
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O papel dos processos de crescimento interno na evolução de ilhas oceânicas
The role of internal growth processes in ocean island evolution

Sequência vulcano-sedimentar no norte da
Ilha de Santa Maria, e respectiva interpretação,
mostrando um marcador relativo de nível do
mar (aos 130m de altitude), utilizado para a
quantificação do uplift que afectou esta ilha.
Volcano-sedimentary sequence from northern
Santa Maria Island, and respective interpretation,
showing a relative sea-level marker (at 130m in
elevation), used for the quantification of the
uplift that affected this island.

O crescimento e destruição de vulcões oceânicos
está intrinsecamente ligado a movimentos verticais.
Se as causas para subsidência estão razoavelmente
compreendidas, os mecanismos que geram uplift
são ainda enigmáticos. No sentido de descodificar
as origens de uplift insular, os investigadores do IDL
lideraram um projeto internacional para estudar
Santa Maria (Açores), uma ilha que deveria estar
em subsidência mas que é famosa pela exposição
de sequencias submarinas, sugerindo uplift.
Usando estudos de campo detalhados e datações
isotópicas, este trabalho documentou mudanças
relativas do nível do mar para reconstruir a
história de movimentos verticais de Santa Maria.
Os resultados foram publicados na GSA Bulletin,
tendo sido destacados pela EOS (revista da AGU).
Este trabalho revelou que Santa Maria apresenta
uma história evolutiva complexa estendendo-se
por 6m.a., envolvendo subsidência significativa
seguida de uplift semelhante em magnitude mas
mais lento. Este uplift é provavelmente gerado
por intrusões basais, sugerindo que os processos
intrusivos têm um papel importante mesmo em
ilhas instaladas sobre litosfera jovem, como é o
caso dos Açores.
16

The growth and decay of ocean-island
volcanoes are intrinsically linked to vertical
movements. While the causes for subsidence
are better understood, uplift mechanisms
remain enigmatic. In order to unravel the
origins of ocean island uplift, researchers
at IDL led an international effort to study
Santa Maria (Azores), an island that should
be experiencing subsidence but yet is famous
for its exposed submarine sequences, which
suggest uplift. Using a combination of detailed
fieldwork and isotopic geochronology, this
work documented changes of relative sea level
to reconstruct the vertical movement history of
Santa Maria. The results were published in GSA
Bulletin (Ramalho et al., 2017), with the paper
being highlighted in EOS (AGU’s magazine).
The work revealed that Santa Maria exhibits
a complex evolutionary history spanning
6m.y., with significant subsidence followed by
uplift equal in magnitude but at a slower rate.
This uplift is mostly likely caused by crustal
thickening by basal intrusions, suggesting that
intrusive processes play a significant role even
on islands standing on young lithosphere, such
as in the Azores.

Tomografia de ruído ambiente com estações de terra e de fundo oceânico
Ambient seismic noise tomography integrating seafloor- and land-based data

A tomografia sísmica de ruído ambiente (RA) é
uma ferramenta comum em sismologia. Contudo,
até à data, não tinha sido aplicada com sucesso
na investigação das margens, combinando dados
provenientes de estações terrestres (ET) e de estações
do fundo do mar (OBS). No estudo efetuado por
Corela et al., 2017, 24 OBS instalados no Golfo de
Cádiz e 7 ET no sul de Portugal foram usadas em
conjunto para visualizar a estrutura sedimentar
e crustal na margem SW da Península Ibérica. O
procedimento utilizado foi o seguinte: i) cálculo das
correlações do RA para obter as funções de Green
empíricas entre todos os pares de estações; ii) análise
de dispersão da velocidade de grupo; iii) inversão
em duas fases das curvas de dispersão para obter a
distribuição 3D da velocidade das ondas S. Apesar
da distância entre OBS e ET, o modelo de velocidade
apresenta uma boa correlação com a estrutura
geológica conhecida, estando de acordo com os
modelos existentes que utilizaram perfis sísmicos de
reflexão, refração e de grande ângulo. Os resultados
mostram que é possível fazer tomografia sísmica de
RA com estações terrestres e oceânicas, de modo
a obter um modelo da estrutura no domínio de
transição entre continente e oceano.

Mapa topográfico do extremo SW da Ibéria e região
adjacente ao largo. Nos painéis inferiores apresentamse cortes do modelo de velocidades para as ondas S às
profundidades de 2, 8, 11 e 14 km abaixo do fundo
do mar. As estações sísmicas usadas estão assinaladas
por pontos vermelhos (Corela et al., 2017).
Topographic map of the SW tip of Iberia and its
adjacent offshore areas and shear wave velocity maps
at depths of 2, 8, 11 and 14 km Below Sea Floor (BSF).
Seismic stations are represented with red dots (Corela
et al., 2017).

Ambient noise (AN) surface wave tomography is now
a common tool in seismology. But, until recently, it
has not been successfully applied in the investigation
of margins where land (LS) and Ocean (OBS) seismic
stations data must be combined. In the study of Corela
et al., 2017, 24 (OBS) deployed in the Gulf of Cadiz
and 7 LS in the South of Portugal were used together
to image the sedimentary and crustal structure beneath
SW Iberia. The procedure used was straightforward:
i) compute AN cross-correlations to obtain empirical
Green’s functions between all station pairs; ii) group
velocity dispersion analysis; iii) two-step inversion of
the dispersion curves to obtain the 3D distribution of
the S-wave velocities. Despite the gap between the OBS
and LS locations, the derived velocity model displays a
good correlation with the known geological structure,
being locally in agreement with the models proposed by
other studies using near vertical, refraction and wideangle seismic profiling. Results show that it is possible
to integrate seafloor- and land-based stations to perform
AN tomography to derive a model of the structure in the
transition domain between continent and ocean.
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Margens Continentais e Fronteira do Fundo do Mar
Continental Margins and the Deep Ocean Frontier

18

Credit: Pedro Almeida

A investigação do grupo de Margens Continentais
e Fronteira do Fundo do Mar foca-se nos processos
geológicos que ocorrem em bacias oceânicas, a
sua relação com a formação de recursos minerais e
energéticos e com os riscos naturais. O grupo inclui
geólogos e geofísicos com competências em estudos
de processos geodinâmicos, margens continentais e
bacias oceânicas, assim como de recursos minerais
marinhos. A investigação do grupo inclui uma
variedade de técnicas e disciplinas, como a geofísica
marinha, tectónica e geodinâmica, geologia estrutural,
sedimentologia, petrologia, geodesia espacial e
modelação numérica e física.
O grupo definiu um conjunto de alvos em função
do seu interesse científico e societal ou cooperações
estratégicas com o sector privado. A maior parte destes
alvos constitui laboratórios naturais.

The research of the Continental Margins and
the Deep Ocean Frontier group focuses on
geological processes in marine basins, their
relationship with the formation of mineral and
energy resources, and the triggering of natural
hazards. The research group gathers geophysicists
and geologists with expertise in geodynamic
processes, margin and basin research, and
marine mineral resources. The research of
the group includes a variety of disciplines
and techniques, such as marine geophysics,
tectonics and geodynamics, structural geology,
sedimentology, petrology, space geodesy
and numerical and physical modelling.
The group defined a set of regional targets, as a
function of their scientific and societal interest
or on-going cooperation with the private sector.
Most of them are tackled as natural laboratories
for the study of marine geo-processes with
global relevance.

Publicações selecionadas
Selected publications
•

Baptista MA, Miranda JM, Matias L, Omira R
Synthetic tsunami waveform catalogs with kinematic constraints
Natural Hazards and Earth System Sciences, 17, 1253-1265. DOI: 10.5194/nhess-17-1253-2017

•

Batista L, Hubscher C, Terrinha P, Matias L, Afilhado A, Ludmann T
Crustal structure of the Eurasia–Africa plate boundary across the Gloria Fault, North Atlantic Ocean
Geophysical Journal International, 209, 713-729. DOI: 10.1093/gji/ggx050

•

Silva S, Terrinha P, Matias L, Duarte J, Roque C, Ranero C, Zitellini N
Multi-scale control on micro-seismicity distribution in the Gulf of Cadiz
Tectonophysics, 717, 226-241. DOI: 10.1016/j.tecto.2017.07.026
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Fronteira de placas Açores Gibraltar e Oceano profundo
Azores-Gibraltar plate boundary and deep Ocean

Mapa da área onde se realizou a campanha
PROPEL 2017, na zona onde a Crista
Madeira-Tore intersecta a fronteira de
placas Açores-Gibraltar.
Map showing the area of the PROPEL 2017
cruise in the zone of intersection between
the Azores-Gibraltar plate boundary and
the Madeira-Tore Rise.

A exploração da zona de fronteira de placas
Açores-Gibraltar tem sido um laboratório natural
de excelência em estudos de geodinâmica e
um catalisador de colaborações internacionais.
No Planalto dos Açores, a investigação tem-se
focado na evolução de plataformas insulares,
na cinemática Holocénica do ponto triplo, na
evolução magmática e no estudo de processos de
transporte de massa. Processos de hidratação da
litosfera oceânica ao longo de zonas de fratura têm
sido investigados através de métodos geoquímicos/
geofísicos. Modelos numéricos à escala litosférica
permitiram quantificar os mecanismos forçadores
dos processos tectónicos ocorrentes na Margem
Ibérica. O cruzeiro PROPEL, financiado pelo
projeto EUROFLEETS-2, permitiu recolher novos
dados na zona de intersecção da fronteira de placas
com a Crista vulcânica Madeira-Tore. A campanha
Gloria-Flows, aprovada para a zona da Planície
Abissal da Madeira – Falha da Glória, irá permitir
explorar os processos metassomáticos ocorrentes
na litosfera oceânica, o que terá um grande
impacto na compreensão do processo de início de
subducção.
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The Azores-Gibraltar plate boundary has been a
natural laboratory for deep/shallow geodynamic
studies and to foster international collaborations.
In the Azores plateau, IDL researchers focused
on the evolution of insular shelves, Holocene
kinematics of the triple junction, evolution of the
magmatic plateau, and mass transport processes.
Hydration processes of oceanic lithosphere
along Atlantic fracture zones were studied based
on geochemical/geophysical methods and OBS
recorded seismicity. Numerical modeling at
plate scale allowed for a quantitative assessment
of the tectonic driving mechanisms of the SW
Iberia Margin. The EUROFLEETS-2 funded
cruise (PROPEL), under IPMA-IDL leadership,
allowed for novel seismic reflection imaging
of the plate boundary at the intersection with
the volcanic Madeira-Tore Rise. The recently
approved Gloria-Flows cruise on the MadeiraGloria Abyssal Plains, funded by the German
Science Foundation and under IDL coleadership, will study active metassomatism of
the oceanic lithosphere and will contribute to
the quest of the process of subduction initiation
at Atlantic-type margins.

Processos modeladores do fundo do mar
Ocean floor shaping p rocesses

Levantamento
multifeixe
da
plataforma da Ilha de Santa
Maria, mostrando a continuidade
morfológica entre a ilha e a
plataforma.
Multibeam survey of the Santa
Maria Island shelf showing the
morphological continuity between
the island and the shelf.

A investigação de processos modeladores da
morfologia de plataformas insulares vulcânicas
permitiu desenvolver uma nova compreensão da
relação existente entre a sua evolução morfológica
e os processos geodinâmicos controladores,
como por exemplo vulcanismo, soerguimento
e subsidência e dinâmica oceânica. O estudo
da estrutura interna e deformação de depósitos
contorníticos da Margem Portuguesa permitiu
uma nova compreensão do desenvolvimento e
variação do sistema deposicional originado pela
Mediterranean Outflow Water desde o Pliocénico.
Uma interpretação geomorfológica integrada,
usando diversas metodologias a diferentes escalas,
acoplada a modelos numéricos, permitiu obter um
novo entendimento do potencial tsunamigénico
com origem em deslizamentos de terra submarinos.
O reconhecimento do potencial tsunamigénico
relacionado com estes deslizamentos, ou com
processos de transporte de massa em geral, é
uma manifestação dos diferentes mecanismos
forçadores a que está sujeita a nossa margem
continental, incluindo acumulação de sedimentos
na plataforma e talude, convergência tectónica e
soerguimento da margem.

Research on shaping processes of the volcanic
island shelves allowed for a new understanding of
the relationship between morphology and both
internal and external geodynamic processes,
such as volcanism, uplift and subsidence,
and oceanic dynamics. The study of internal
architecture and deformation of the contourite
deposits of the Portuguese Continental Margin
allowed for a better understanding of the onset
and variation of the Mediterranean Outflow
Water depositional system since the Pliocene.
Integrated geomorphologic interpretation
using independent multi-scale methods and
numerical modeling allowed a new insight on
the potential of landslide induced tsunamis.
Recognition of tsunamigenic potential driven
by coastal landslides and generalized mass
transport processes are new evidences of a
continuously deforming continental margin
under changing conditions of sedimentation
loading, tectonic shortening and uplift.
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Transição Energética
Energy Transition
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O grupo de Transição Energética tem uma agenda de
investigação focada no desenvolvimento de soluções
sustentáveis e sistémicas para a transição energética.
As bases para a transição energética são a geração
de energia renovável e limpa e seu uso eficiente.
Exploramos ambos os desafios com foco em:

The Energy Transition group has a research
agenda focused on the development of
sustainable and systemic solutions to the energy
transition. The foundations for the energy
transition are generation of renewable and clean
energy and its efficient and well managed use.
We target both challenges, with focus on:

1. Energia solar, dos materiais para energia até a
avaliação e previsão de recursos, geração distribuída,
integração de sistemas com veículos elétricos e
cenários de energia renovável de longo prazo;

1. Solar energy, from materials for energy to
resource assessment and forecasting, distributed
generation, system integration with electric
vehicles and long term renewable energy
scenarios;

2. Energia em edifícios, incluindo ventilação natural
com abordagens teóricas e experimentais, e modelação
da energia do edificado, investigação aplicada em
projetos de design e auditorias energéticas;
3. Análise de energia e emissões do sistema, incluindo
balanços de massa e fluxo de energia de sistemas de
transporte e biorrefinarias.

2. Energy in buildings, including theoretical and
experimental approaches to natural ventilation
and building stock energy modelling, applied
research and design projects as well as building
energy audits;
3. System energy and emission analysis including
mass and energy flow balances of transportation
and biorefinery systems.

Publicações selecionadas
Selected publications
•

Mateus, NM, Carrilho da Graça G
Simulated and measured performance of displacement ventilation systems in large rooms
Building and Environment, 14, 470-482. DOI: 10.1016/j.buildenv.2017.01.002

•

Santos-Panqueva Y, Guerrero-Fajardo CA, Cuevas-Rodriguez EO et al.
Waste Biomass Valor
IEEE Journal of Photovoltaics, 6, 1115-1122. DOI: 10.1109/JPHOTOV.2016.2567070

•

Serra JM, Alves JM, Vallera AM
Progress and challenges for cost effective kerfless Silicon crystal growth for PV application
Journal of Cristal Growth, 468, 590-594. DOI: 10.1016/j.jcrysgro.2016.09.060. WOS:000404750000123
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Modelo de energia do parque edificado
Building stock energy modelling

Metodologia do modelo de energia do parque edificado.
Building stock energy model methodology.

Modelos de energia do parque edificado são
ferramentas de previsão do consumo de energia de
um grupo elevado de edifícios, tais como aqueles
de uma cidade, região ou um país. A certificação
energética de edifícios recolhe uma quantidade
elevada de dados da envolvente dos edifícios e dos
sistemas de energia.
Um novo modelo físico do parque edificado
usando o método Monte Carlo foi desenvolvido e
calibrado usando os dados de entrada provenientes
da certificação energética. O modelo calcula
indicadores de energia. A distribuição entre classes
é reproduzida com sucesso pelo modelo com um
erro inferior a 3%. O modelo desenvolvido constitui
uma ferramenta fiável de suporte à investigação
de políticas de energia e integração de energias
renováveis, nomeadamente estudando a avaliação
do impacto de requisitos de qualidade térmica
mais restritivos, avaliação de outras metodologias
de cálculo de indicadores energéticos, análise de
novos planos de ação para promover a reabilitação
e estimativas ‘bottom-up’ do consumo de energia
horário do parque edificado.
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Building stock energy models are predictive
tools of the energy consumption of a large
group of buildings such as those of a city,
a region or a country. Buildings energy
performance certification (EPC) collects a
massive amount of data on building thermal
envelope and energy systems.
A new physics-based building stock model
using Monte Carlo is was developed and
calibrated using EPC data as input. The
model calculates the energy indicators. The
distribution among classes is successfully
reproduced by the model with an error below
3%. The developed model constitutes a reliable
tool that helps on further research on energy
policies and renewable energy integration,
namely, studying the impact evaluation of
more restrictive thermal quality requirements;
evaluating other methodological approaches
to calculate energy indicators; analysing
new action plans to promote retrofitting and
bottom-up hourly estimations of building
stock energy consumption.

Informação distribuída no espaço para melhorar previsões solares de curto prazo
Spatially distributed information to improve short-term solar forecasting

As nuvens introduzem rampas de geração PV de alta
frequência e bastante imprevisíveis que constituem
um desafio para a gestão de uma rede elétrica com
elevada penetração de energia solar. Previsões
oferecem a oportunidade de, antecipando essas
mesmas rampas, planear estratégias de mitigação.
Este trabalho avalia um modelo estatístico baseado
em informação solar distribuída no espaço. Uma
rede de sensores de radiação ou sistemas PV gera
informação (os registos de geração) que ajudam
modelos a detetar a presença e movimento de
nuvens, melhorando a qualidade das previsões.
Quando os dados são medidos, no máximo, a
cada 1-2 minutos, o desenho da rede de medições
é bastante importante: ter vizinhos na direção de
onde vem o vento pode resultar numa forecasting
skill entre 4 a 6 vezes melhor; a distância a um
vizinho está relacionada com o quão no futuro a sua
informação é relevante (visto que a nuvem demora
mais tempo a chegar ao vizinho mais distante).
Até mesmo para horizontes maiores, informação
espacialmente distribuída pode contribuir para a
qualidade de previsão já que corrige alguns erros
de outliers locais do método de persistência.

Clouds introduce very fast and unpredictable
ramps in PV generation which are a challenge
for the management of an electrical grid with
high penetration of solar energy. Forecasting
provides the opportunity to anticipate those
ramps and plan mitigation strategies.
This work evaluates a statistical model based
on spatially distributed solar information. A
network of radiation sensors or PV systems
generates information (the generation records)
helping models to detect cloud presence and
motion, improving forecast accuracy. When
data is recorded up to every 1-2 minutes,
the layout of the network is very important:
upwind neighbours can lead to a 4 to 6 times
better forecasting skill; the distance to a
neighbour is related to how farther in the
future that information is relevant (since the
cloud takes longer to reach the more distant the
neighbour). Even for longer horizons, spatially
distributed forecasting may contribute to the
accuracy of the forecasting as it overcomes
errors due to local outliers in persistence.

Fotografia de um céu com nuvens (esquerda) e a melhoria de previsão quando são integrados dados espacialmente
distribuídos num modelo estatístico (direita).
Image of a sky with broken clouds (left) and the forecast improvement obtained when spatially distributed solar data is
integrated in a statistical model (right).
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Programa Doutoral EARTHSYSTEMS
PhD Program EARTHSYSTEMS

O Programa Doutoral Earthsystems reúne um grupo multidisciplinar de cientistas
com um interesse comum em processos do Planeta Terra: o seu controle no clima em
diferentes escalas temporais; a sua influência na distribuição e caraterísticas de recursos
naturais; o seu efeito em desastres naturais; e o seu impacto no desenvolvimento
sustentável. 2017 foi o ano da quarta edição deste Programa Doutoral, que contou
com oito novos estudantes de cinco nacionalidades diferentes.

The Earthsystems PhD Program gathers a multidisciplinary group of scientists with a
common interest in Earth processes: their control of climate in different time scales;
their influence on natural resources distribution and characteristics; their effect on
major natural hazards; and their impact on sustainable development. 2017 was the
year of the fourth call of the PhD Program Earthsystems, with the enrolment of eight
new students from five different countries.
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O Curso de Verão Earthsytems 2017, teve lugar na ilha Terceira, nos Açores, e foi coordenado pelo
Aerosol and Cloud Experiments in Eastern North Atlantic. Sob o tema “Processos do sistema terrestre
no Atlântico”, o curso considerou a região dos Açores como um laboratório natural para o estudo
da Terra, onde a atmosfera, o oceano, a geosfera e a biosfera interagem, definindo o clima local mas
também constrangendo o clima à escala global.
The 2017 Earthsytems Summer Course took place in the Terceira island in Azores and was coordinated by the
Aerosol and Cloud experiments in the Eastern North Atlantic. Under the topic “Earth-system processes in the
Atlantic”, the course looked at the Azores region as a natural laboratory for Earth studies, where the atmosphere,
the ocean, the geosphere and the biosphere interact, defining the local climate but also constraining climate on
the global scale.

Os novos alunos do Earthsystems
participaram na 4ª edição da saída
de campo de Geologia. A este evento
de três dias, juntaram-se também os
estudantes da disciplina de Geologia
Marinha (Licenciatura em Geologia).
A visita incluiu visitas à cadeia da
Arrábida e à bacia do Algarve.
The new Earthsystems students
participated in the 4rd edition of the
geological field trip. The undergraduate
Marine Geology students (Geology
degree) also took part in this 3-day event,
which included visits to the Arrábida
Chain and the Algarve basin.
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MIT Portugal - Sistemas Sustentáveis de Energia
MIT Portugal - Sustainable Energy Systems

O doutoramento em Sistemas Sustentáveis de Energia (SES) é um programa de quatro anos,
oferecido conjuntamente pela Universidade de Lisboa, Universidade do Porto e Universidade
de Coimbra, com a participação do MIT (EUA). O programa em SES comporta uma abordagem
multidisciplinar, visando a preparação de uma nova geração de líderes numa perspetiva de
sustentabilidade, com grande especialização em sistemas de energia e a sua vertente económica.
O foco na conceção de sistemas de energia e sua análise, investigação e dimensão empresarial
dará a estes estudantes graduados as ferramentas necessárias para estarem na linha da frente
do desenvolvimento de sistemas sustentáveis de energia. O programa agrupa-se em torno das
seguintes áreas: Sustentabilidade do Ambiente Construído, Planeamento Energético, incluindo a
vertente económica e Redes de Energia Inteligentes.

The Sustainable Energy Systems (SES) Doctoral Program is a four-year degree jointly offered by
Lisbon University, Porto University and Coimbra University in association with the MIT (USA). The
SES Program aims to use a multi-disciplinary approach to educate a new generation of sustainabilityaware leaders with expertise in energy systems and economics. A focus on energy system design and
analysis, research, and entrepreneurship provides graduates with the tools to be at the forefront of
sustainable energy systems development. The Program includes the following areas: Sustainable
Built Environment, Energy Planning, including Economics and Smart Energy Networks.
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Em 2017, José Mário Pó terminou o seu doutoramento em Sistemas Sustentáveis de Energia, com a
tese “Fitas de silício de alta qualidade para células solares”.
In 2017, José Mário Pó finished his PhD in Sustainable Energy Systems. His thesis topic was “High quality
silicon ribbons for solar cells”.

Joana Baptista, Raquel Figueiredo
e Sara Freitas receberam o
prémio “Hack de melhor impacto
ambiental”, com o projeto “Praias
Fotovoltaicas”.

O Curso de Verão “Arrefecimento Ventilativo” foi organizado,
entre outros, por alunos de doutoramento em SES. O curso
teve a duração de uma semana e contou com 12 participantes
e 19 especialistas em Ventilação Natural e Arrefecimento
Ventilativo.

Joana Baptista, Raquel Figueiredo
and Sara Freitas received the “Best
environmental impact hack Award” in
the Lisbon Green Hackaton with the
project “PV beaches”.

The Summer Course “Ventilative Cooling”, a one-week course that
brought to Lisbon 12 participants and 19 specialists in natural
ventilation and ventilative cooling, was organized by SES PhD
students, between others.
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Projetos Nacionais e Internacionais
National and International Projects

A colaboração em projetos conjuntos com o Departamento de Energia, Clima, Ambiente e Mobilidade do
município de Almada produziu resultados inovadores na gestão de riscos de vertente e costeiros, com aplicação
imediata em soluções inovadoras de ocupação do território e adaptação a eventos singulares de alta energia.
Collaboration in joint projects with the Department of Energy, Climate, Environment and Mobility of the municipality of
Almada has produced innovative results in coastal management and risks, with immediate application in solutions of land
planning and adaptation to both high energy single events, such as storms and slope mass movements, and long term costal
changes related to future rise in sea level.

O projeto PV CITY (financiado pela FCT)
propõe-se a desenvolver metodologias para
determinar e representar em 3D o potencial
solar de telhados e fachadas dos edifícios de
uma cidade. Destaca-se a medição detalhada
por LIDAR da topografia de Lisboa.
The project PV CITY (funded by FCT) aims
at the development of methodologies for the
determination and 3D representation of the solar
potential of roofs and facades of buildings of a
city. One of its highlights is the detailed LIDAR
measurement to assess the topography of Lisbon.
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Os objetivos do projeto Europeu IMDROFLOOD (programa Water-JPI Horizon2020) estão centrados
na capacitação de novos métodos de monitoramento de secas e de cheias em bacias da Europa préselecionadas, como são os casos das bacias do Tejo e Ebro na Península Ibérica e do Prutt na Europa
de Leste incluindo Roménia, Estónia e Moldávia.
The objectives of the IMDROFLOOD (Improving Drought and Flood Early Warning, Forecasting and Mitigation
using real-time hydroclimatic indicators, Water-JPI Horizon2020 program) European project are focused on
the development of new drought and flood monitoring methods in pre-selected European basins such as the
Tagus and Ebro basins in the Iberian Peninsula and the Prutt basins in Eastern Europe including Romania,
Estonia and Moldova.

O projeto FIRE visa contribuir para a compreensão do vulcão do Fogo, através da
interpretação de dados multidisciplinares recolhidos durante e após a erupção
de 2014-2015. Pretende-se caracterizar a composição e os processos genéticos
dos materiais extruídos, a estrutura do vulcão e a sua dinâmica eruptiva, de
forma a melhorar as estratégias de avaliação dos riscos vulcânicos na ilha.
The project FIRE aims to contribute to the understanding of the Fogo island volcano,
through the interpretation of multidisciplinary data collected during and after the
2014-2015 eruption. The project aims to characterise the composition and genesis of
extruded materials, the structure of the volcano and its eruptive dynamics, in order to
improve the strategies of volcanic risk evaluation.
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Eventos
Events

5º Simpósio Internacional de Campo sobre Tsunamis
Setenta e oito participantes de 19 países participaram na 5ª edição deste encontro científico, que decorreu
em Lisboa e no Algarve. Organizado pelos investigadores do IDL Pedro Costa, César Andrade e Maria
Conceição Freitas, o evento proporcionou a geocientistas de todo o mundo um fórum privilegiado de
discussão dos mais recentes desenvolvimentos na investigação de tsunamis.
5th International Tsunami Field Symposium
The 5th International Tsunami Field Symposium organized by IDL researchers Pedro Costa, César Andrade and
Maria Conceição Freitas, took place in Lisbon and Algarve and counted with the participation of 68 people from
19 different countries. In this symposium, tsunami geoscientists from all over the world have discussed the most
recent developments in the research of tsunami events.

Comemoração do “Dia do Sol”
A APREN (Associação Portuguesa de Energias
Renováveis) e o IDL celebraram o “Dia do Sol”
(criado no âmbito do Programa das Nações Unidas
para o Ambiente), com um debate dedicada ao tema
“Produção Solar Fotovoltaica em Portugal”.
Celebration of the “Day of the Sun”
APREN (the Portuguese Association of Renewable
Energies) and IDL celebrated the “Day of the Sun” (created
by the United Nations Environment Programme),
by organizing a debate about the “Photovoltaic solar
production in Portugal”.
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Workshop EPOS de Sismologia & Reunião Anual do Observatório ORFEUS
Este workshop de 3 dias, co-organizado por membros do IDL, criou oportunidades para aprender
sobre e discutir os desenvolvimentos no âmbito do EPOS-Sismologia, incluindo sessões hands-on
sobre a utilização dos serviços disponíveis e possíveis ligações ao EPOSGNSS. O workshop dedicou
especial atenção à Sismologia na Península Ibérica e Norte de África.
EPOS Seismology Workshop & ORFEUS Annual Observatory Meeting
This three-day workshop, co-organized by IDL members, created opportunities to learn about and discuss
EPOS-Seismology, including hands-on sessions on EPOS-Seismology services and possible links to EPOS
GNSS services. The workshop had a special focus on Seismology on the Iberian Peninsula and in Northern
Africa.

Conferências Piezagro: Identificar a vegetação
freatófita e a sua resposta ao clima
Os resultados obtidos durante o primeiro ano do projeto
PIEZAGRO (Impacto da evolução da profundidade
freática no sector agroflorestal, no Alentejo, Portugal)
foram apresentados a cerca de 30 participantes da
comunidade científica e investidores agroflorestais
convidados. O programa incluiu 11 comunicações
(divulgadas no website do projeto) e um debate com os
diferentes parceiros do projeto.

27 JUNHO 14:00-19:00

PIEZAGRO Conferences: Identify groundwater
dependant vegetation and its response to climate
The results gathered during the first year of the project
PIEZAGRO (Impact of the evolution of the piezometric
level on the agroforestry sector in Alentejo, Portugal)
were presented to about 30 participants of the scientific
community and invited agroforestry stake holders. The
program included 11 communications (available on the
website of the project) and a debate involving the different
partners of the project.
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Ciência e Sociedade
Science and Society

O IDL continuou a participar nas maiores iniciativas de divulgação científica nacionais e da ULisboa.
Em 2017, cerca de 1000 pessoas visitaram as instalações e módulos experimentais do Instituto.
IDL continued to participate in the major national and University of Lisbon’s outreach initiatives.
Approximately 1000 individuals have visited IDL’s facilities and participated in our experimental activities.

O livro “Faça Sol ou faça Vento” é uma coleção de
pequenas histórias sobre energias renováveis, escritas
pelos investigadores do IDL e editada pela Alfarroba. O
lançamento deste livro, realizado na Biblioteca dos Olivais
em Lisboa, foi associado a uma sessão de debate com os
autores.
The book “Faça Sol ou faça Vento” is a collection of short stories
written by IDL researchers about renewable energy. The book
was published by Editora Alfarroba and released to the public
in a debate session in Olivais Library in Lisbon.
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O IDL participou na organização da exposição
“Mar Mineral”, que foi inaugurada em julho de
2017 e terá a duração de um ano. A exploração dos
fundos dos mares através de mineração responsável
e ambientalmente sustentável é a temática da
exposição.
The one-year exhibition “Mineral Sea”, which counted
with IDL members in its organization, started in July
2017. It is dedicated to the sustainable deep sea mining.

O IDL colaborou na exposição itinerante
“Riscos – Aprender e evitar” que esteve
patente no Concelho de Setúbal. A
exposição versou sobre os riscos associados
aos 4 elementos: Terra, Ar, Fogo e Água.
IDL researchers collaborated in the itinerant
exhibition “Risks - Learn and Avoid”, displayed
in the municipality of Setúbal. The exhibition
dealt with the risks associated with the four
elements: Earth, Air, Fire and Water.

Os investigadores do IDL e o Museu Nacional de História Natural e da Ciência (MUHNAC) organizaram
o workshop “Há Ciência na Cidade: Como o clima influencia a vida das cidades?”, que esteve inserido
numa iniciativa europeia que visa levar a ciência para mais próximo dos seus cidadãos.
IDL researchers together with the National Museum of Natural History and Science (MUHNAC) organized the
workshop “There is Science in the City: How climate influences life in the city?”, which was part of an European
initiative that aims to bring citizens closer to research and its impact in our daily lives.
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People 2017
Board Direction
Secretariat and Finances
Library
Communication and Image
Technical Staff

Pedro Miranda
Célia Lee
Cristina Domingues
Marta Aido
Tânia Ferreira
Álvaro Pinto
Carlos Corela
Cynthia Mourão
José Luis Duarte
Maria Helena Cordeiro
Maria Inês Rio
Pedro Rodrigues

Members and Collaborators with PhD
Ágata Dias
Alexandra Afilhado
Alexandre Ramos
Álvaro Peliz
Álvaro Semedo
Anabela Cruces
Ana Cordeiro Pires
Ana Cristina Azerêdo
Ana Cristina Ferreira
Ana Cristina Roque
Ana Cristina Russo
Ana de Jesus
Ana Isabel Ferreira
Ana Mafalda Carapuço
Ana Margarida Machado
Ana Nobre Silva
António Brum da Silveira
António Pedro Viterbo
António Mateus
António Ribeiro
António Tomé
António Vallêra
Armand Hernández
Carla Silva
Carlos Antunes
Carlos da Camara
Carlos Paulino Rosa
Carlos Marques da Silva
Carlos Pires
Cathy Kurz Besson
Célia Gouveia
César de Andrade
Chiara Chiviero
Cristina Catita
Eric Font
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Fátima Lira
Fernando Barriga
Fernando da Fonseca Marques
Fernando Santos
Filipe Medeiros Rosas
Francisco Fatela
Francisco Moreno
Guilherme Carrilho da Graça
Helder Chaminé
Ícaro Silva
Isabel Amaral Costa
Isabel Trigo
Ivana Bosnic
Jaime Convers
Jelena Milinovic
Joana Freire
João Cabral
João Cascalho
João Carvalho
João Catalão Fernandes
João Duarte
João Lourenço
João Martins
João Mata
João Serra
Joaquim Freire Luís
Jorge Maia Alves
Jorge Miranda
Jorge Relvas
José Almeida Silva
José Alves
José Brandão Silva
José Madeira
Killian Lobato
Leena Tomás

Luís Gaspar
Luis Matias
Machiel Simon Bos
Manel Leira
Margarida Liberato
Maria Ana Baptista
Maria Antónia Valente
Maria Catarina Paz
Maria Cristina Cabral
Maria da Conceição Freitas
Maria da Conceicão Neves
Maria do Rosário Carvalho
Maria Graça Silveira
Maria Inês Cruz
Maria Isabel Fernandes
Maria Paula Teves Costa
Maria Teresa Calado
Maria Teresa Pereira
Mário Abel Gonçalves
Mário Cachão
Mário Moreira
Marta Neres
Marta Panão
Miguel Centeno Brito
Miguel Nogueira
Mohammad Farzamian
Mónica Ribeiro
Nuno Afonso Dias
Nuno Mateus
Nuno Pimentel
Paula Redweik
Paulo Fonseca
Pedro Benevides
Pedro Costa
Pedro Carvalho da Silva

Pedro Mateus
Pedro Matos Soares
Pedro Nunes
Pedro Sousa
Pedro Terrinha
Rachid Omira
Raul Santos Jorge
Ricardo Pereira
Ricardo Ramalho
Ricardo Tomé
Ricardo Trigo
Rita Tavares
Rubén Díez-Fernández
Rui Fernandes
Rui Quartau
Rui Taborda
Sandra Mogo
Sandra Plecha
Sofia Martins
Susana Custódio
Tanya Silveira
Telmo Santos
Vera Assis Fernandes
Vincent Strak
Virgílio Mendes
Vítor Magalhães

Appendix
People 2017
PhD Students
Alessandro Righetti
Ana Cunha
Ana Filipa Silva
Ana Isabel Santos
Ana Maria Costa
Ana Rita Hipólito
Ana Rita Montes
Anabela Cruces
Andreia Pereira
Andreia Ribeiro
Ângelo Casaleiro
Afonso Loureiro
Carlos Nunes de Carvalho
Carlos Marques
Carlos Ruela Nogueira
Catarina Guerreiro
Catarina Matos
Clarisse Magarreiro
Cláudia Pinto
Daniel Albuquerque
Daniela Lima
Danilo Arcentales
David Pêra
David Stevens
Diogo Martins
Dorota Szalaj
Dulce Oliveira
Elisabete Malafaia
Ezequiel Ferreira
Fabiano Silva
Federico Ienna
Filipa Luz
Filipe Serra
Gil Lemos
Gonçalo Prista
Hannah Davies
Henrique Vicêncio
Hugo Campaniço
Hugo Golçalves
Isabel Bué
Ivo Costa
Jaime Almeida
Javier Mellado Cano
Joana Baptista
Joana Carvalho
Joana Ferreira
Joana Ribeiro
João Bravo Dias
João Francisco Duarte

Other Fellowships
João Moreno
João Pedro Palma
Jorge Ponte
José Mário Pó
João Silva
Juan Pinzón Lopez
Luís Albardeiro
Luís Batista
Luísa Lamas
Manuel Calvo
Manuel Teixeira
Maria Alexandra Oliveira
Maria Inês Machado
Maria João Chinita Candeias
Martin Wronna
Nádia Rijo
Nuno Martins
Pedro Almeida
Pedro Brito
Pedro Fonseca
Pedro Quelhas
Pedro Dias Sousa
Raquel Figueiredo
Ricardina Fialho
Ricardo Ressurreição
Riccardo Hénin
Rita Almeida
Rodrigo Silva
Rui Cereja
Sara Freitas
Sofia Ermida
Sofia Pereira
Sónia Silva
Umberto Andriolo
Vânia Lima
Vasco Conde
Virgílio Bento

Maria Quintela
Rafael Couto
Sara Medeiros
Tânia Frade
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Appendix
Awards and Distinctions 2017
Arne Richter Award for Outstanding Early Career Scientist
and Outstanding Early Career Scientist of the Tectonics and Structural Geology Division
European Geosciences Union (EGU)
João Duarte
Best Poster Award
International Workshop: Turbulence in stably stratified planetary boundary layers
Maria João Chinita, Large-eddy simulation of the very stable boundary layer
Best Environmental Impact Hack Award
Lisbon Green Hackathon
Joana Baptista, Raquel Figueiredo and Sara Freitas, Photovoltaic Beaches
Best Poster Award
TIDES Training School: Seismic Tomography: from data analysis to inversion, results,
and uncertainty estimates
Catarina Matos, A seismicity boundary in the low-strain region of Alentejo, south Portugal
Election for President of the Society for Geology Applied to Mineral Deposits (SGA –
Mineralium Deposita)
Jorge MRS Relvas
Outstanding Student Poster and PICO (OSPP) Awards, Category Natural Hazards
European Geosciences Union (EGU)
Martin Wronna, On the use of Paleo DEMS for Simulation of historical Tsunami Events
Science in School Award
Fundação Ilídio Pinho
Luís Matias and José Luís Duarte, Seismology Box

Credit: EGU

Credit: Reitoria da ULisboa
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