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Mostrar o espírito empreendedor e inovador de cidadãos espanhóis espalhados pelo mundo
é o mote do programa “EMPRENDEDORES INNOVADORES", emitido pela RTVE, desde
outubro. Promovido pelo Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) de
Espanha, a produtora do programa chegou até à Faculdade de Engenharia da Universidade
do Porto (FEUP) em busca de talentos espanhóis ligados à investigação: Francisco J. Galindo
Rosales e Laura Campo Deaño foram os escolhidos.
Na FEUP há já um ano e meio, ambos trabalham no Centro de Estudos de Fenómeno de
Transporte (CEFT), sob a supervisão dos professores Fernando T. Pinho, Manuel A. Alves e
Mónica Oliveira. Dedicam-se, no entanto a áreas de estudo distintas: Laura Campo Deaño
estuda o impacto das propriedades não newtonianas do sangue na formação de aneurismas
cerebrais, enquanto o trabalho de Francisco J. Galindo Rosales está centrado sobretudo no
desenvolvimento de um micro-dispositivo capaz de medir as propriedades elásticas de
fluidos com baixa viscosidade. A tecnologia utilizada é o ponto comum entre os dois
investigadores espanhóis, uma vez que usam a microfluídica e a reologia como as bases
para as suas investigações.
Esta primeira experiência com a televisão foi uma estreia para ambos. Apesar disso,
gostaram de participar e de mostrar um pouco do seu dia a dia: “consideramos que nos
tempos que correm deveriam fomentar mais este tipo de programas culturais e científicos
na televisão pública, pois representam ar fresco para as nossas sociedades”, avança
Francisco J. Galindo Rosales. “Especialmente em tempos de crise, a investigação constitui
um dos sectores que pode ajudar a levantar o país desta situação”, remata o investigador.
Veja aqui a reportagem da RTVE. RP/FEUP
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