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Programa de estudo conjunto baseado nos 2º ciclos de estudo 
locais:

. Master Sciences et Technologie, mention Chimie, track
Chémoinformatique at UNISTRA;

. Mestrado em Química Bioorgânica at UNL

Desde 2019/20

Duplo diploma com a Univ. Estrasburgo na área da Quimioinformatica
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BIOORGÂNICA BiologiaBioquímica

Biotecnologia

Química Orgânica 
“tradicional”
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O mestrado em Química Bioorgânica é uma

oportunidade única para adquirir competências

na área da análise, caracterização e

desenvolvimento inteligente de novos fármacos

e biomateriais, racionalização da interacção de

drogas com sistemas biológicos, e desenho de

novos materiais e metodologias sintéticas mais

eficientes e sustentáveis.
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OBJECTIVOS:

Formar alunos com conhecimentos e competências avançadas:
síntese orgânica
reactividade química 
caracterização estrutural
aprendizagem e utilização de métodos computacionais, 
métodos analíticos

• Novas metodologias em síntese assimétrica para aplicação na preparação de compostos 

biologicamente relevantes para as indústrias farmacêutica, agroquímica, etc.

• Estudo da interacção entre moléculas orgânicas e sistemas biológicos  (reconhecimento 

molecular).

• metodologias para a determinação e quantificação de componentes de diferentes matrizes

Bases para o desenvolvimento de aplicações originais nas 
seguintes áreas interdisciplinares: 
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• Síntese orgânica 

• Análise estrutural e técnicas analíticas

• Química computacional

• Química medicinal

• Validação de Método, Incertezas e Quimiometria

• Química supramolecular e nanoquímica

• Química radicalar

• Catálise química

• Química forense

• Metodologias em Química Verde

Formação interdisciplinar:

estrutura, reactividade, interacção, mecanismos, métodos analíticos
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• Investigação e desenvolvimento / Química Fina (síntese)

• Análises Químicas e Controlo de Qualidade

• Tecnologia Ambiental

• Indústria Farmacêutica e Cosmética

• Indústria Alimentar e Agroquímica

• Empresas de Auditoria, Consultadoria e Projecto

SAÍDAS PROFISSIONAIS



MQBio / FCT, UNL
Empregabilidade dos graduados

Controle de qualidade 
em laboratório; 6%

Industria Química; 
4%

Industria 
Farmacêutica; 12%

Bolseiro 
investigação; 21%

Doutoramento; 39%

Área de Cosmética Controle de qualidade em laboratório

Industria Química Industria Farmacêutica

Bolseiro investigação Doutoramento

Pós-doc Outros

Técnico da área da saúde hospitalar Pós-doc
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1º ano, 1º semestre

Módulos obrigatórios (24 ECTS)

• Química Orgânica Física (3 ECTS)

• Química Medicinal (6 ECTS)

• Química Orgânica Assimétrica I (6 ECTS)

• Bioorgânica Analítica (6 ECTS) 

• Programação Avançada para Ciência e 
Engenharia de Dados(6 ECTS)*

• Empreendedorismo (3 ECTS)

Perfil Curricular

Opção livre FCT (6 ECTS)

* *opção necessária no 1º semestre para quem enveredar pelo duplo diploma
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1º ano, 2º semestre

Módulos obrigatórios (24 ECTS)

• Bioorgânica Estrutural (6 ECTS)

• Química Computacional Aplicada (6 ECTS)

• Controle de Qualidade em Laboratório (3 ECTS)

• Química Orgânica Assimétrica II (6 ECTS)

• Síntese Orgânica Aplicada (3 ECTS)

• Base de Dados (6 ECTS)*
*opção necessária no 2º semestre para quem enveredar pelo duplo diploma

Perfil Curricular
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Módulos opcionais (6 ECTS)
2º semestre

• Química Forense 
• Sistemas de Tratamento de Águas Residuais e Efluentes 

Industriais  
• Bionanotecnologia
• Toxicologia Alimentar 
• Bioquímica Clínica 
• Ciência de Polímeros 
• Fotoquímica 
• Tecnologia e Processos Químicos 
• Planeamento e Controle de Qualidade 
• Cristaloquímica
• Metais em Biologia e Medicina



2º ano

Dissertação em Bioorgânica (60 ECTS)

• Laboratórios de investigação da FCT/UNL

• Outros laboratórios de investigação 
(nacionais ou internacionais)

• Dissertação em Empresa.
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2º ano, 1º semestre

Módulos obrigatórios (24 ECTS)
• Chemoinformatics I (3 ECTS); 

• Chemoinformatics II (3 ECTS)

• Chemoinformatics III (3 ECTS)

• Data mining methods 3 ECTS)

• Drug discovery (3 ECTS)

• Structure based drug design (3 ECTS)

• Structural biology and molecular modeling (3 ECTS)

• Molecular dynamics simulation(3 ECTS)

• Quantum chemistry (3 ECTS)

• Internet Technology (3 ECTS)

2º ano, 2º semestre

• Master Thesis (30 ECTS)

Perfil Curricular

Univ. Estrasburgo
Duplo diploma



http://sites.fct.unl.pt/mestrado-quimica-bioorganica/
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Testemunhos

The Master in Bioorganic, at the New University of Lisbon 

is an exciting and cutting edge program highly focused yet diverse, 
that has given me a wide array of both practical and conceptual scientific skills. …. 

It is an intensive and demanding program, but all the effort is compensated through excellent 
study conditions and highly qualified professors that are always willing to help you out. 

Currently I am working toward a Ph.D. degree in Chemistry in the same university because I 
recognize the quality of the education provided here.

Carina Crucho

Sendo esta, uma área de extrema importância no desenvolvimento de compostos orgânicos para fins 

medicinais ou para a percepção de processos biológicos, considero que os conteúdos abordados 
neste mestrado foram cruciais para a decisão/eleição de uma carreira na investigação 
científica.
…. Nos últimos anos tive a oportunidade de desenvolver trabalhos em dois centros de investigação 

(iMed.UL e CQE-IST), em projectos que visam o desenho de novos fármacos para o tratamento 
de doenças infecciosas e que me permitiram a progressão num projecto de doutoramento. 

Catarina Charneira

http://sites.fct.unl.pt/mestrado-bioorganica/
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In 2012 I started working in the pharmaceutical
industry Lusomedicamenta, in Portugal, where I'm having the 
opportunity to apply my knowledge of chemistry and learning 
how a company this size works. My main objective is to grow 
inside the company and be able to follow Drug Investigation. For those who want to pursue this 

career, this master is undoubtedly a great choice.
Rute Carvalho

….I think this master is excellent tool for the future, since we have the change to explore 
different fields and technique’s that help us to decided our career. This master can be the 
door to the labor market, in particular because there are fewer persons with advanced 
knowledge in basis sciences, as organic chemistry.

…. At the moment, I am currently developing my PhD at the University of Twente (Netherlands), in 
Photocatalytic Synthesis Group, a project which aim is related with water purification.

Joana Romão
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Página do candidato
http://www.fct.unl.pt/candidato/candidaturas-aos-2o-ciclos/

mestrado-em-bioorganica

Coordenador

Prof.ª Paula Branco
mbo.coordenador@fct.unl.pt

paula.branco@fct.unl.pt

http://www.fct.unl.pt/candidato/candidaturas-aos-2o-ciclos/mestrado-em-bioorganica
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