
 

 

 
 
Abertura de vaga para Vice-Presidente da Comissão Científica K do Comité Português da URSI  
 
O Comité Português da União Radiocientífica Internacional (URSI), cuja atividade é assegurada 
pela ANACOM, é responsável pelas comissões científicas nacionais nas áreas de especialização 
definidas internacionalmente pela URSI. 
 
Integram o Comité Português da URSI, o Presidente, o Doutor José Pedro Borrego, o Secretário, o 
Dr. Manuel da Costa Cabral, e os Presidentes e Vice-Presidentes das comissões científicas 
nacionais, em representação de entidades portuguesas com atividade científica relevante nas 
áreas de atuação da URSI. 
 
Pretende-se preencher a vaga de Vice-Presidente da Comissão K - Eletromagnetismo na biologia 
e na medicina. 
A Comissão K está encarregue de promover a investigação e o desenvolvimento nas seguintes 
áreas: 
 

• Interações físicas de campos eletromagnéticos (da estática à ótica) com sistemas 
biológicos; 

• Efeitos biológicos de campos eletromagnéticos; 

• Mecanismos de interação com campos eletromagnéticos; 

• Sistemas experimentais de exposição a campos eletromagnéticos; 

• Avaliação da exposição humana a campos eletromagnéticos; 

• Aplicações médicas de campos eletromagnéticos. 
 
O Vice-Presidente coadjuva o Presidente da Comissão K e, em conjunto, são responsáveis por: 

• dinamizar as atividades da Comissão K no plano nacional; 

• representar a sua comissão nacional nos diversos fora internacionais da URSI; 

• participar ativamente nas atividades e iniciativas da URSI e do Comité Português; 

• promover e incentivar a apresentação de trabalhos e artigos científicos no congresso 
nacional, nas Assembleias-Gerais da URSI e Simpósio Científico, e nas conferências de 
ciências rádio da URSI do Atlântico e da Ásia-Pacífico (AT-RASC e AP-RASC); 

• criar, gerir e manter atualizada, a rede de contactos da Comissão K, ao nível nacional, 
integrando investigadores, académicos e personalidades com atividade no âmbito do 
mandato da Comissão K; 

• divulgar, junto dos seus pares, todas as atividades relevantes desenvolvidas pela URSI; 

• elaborar o plano anual de atividades da Comissão K; 

• contribuir para o plano de atividades do Comité Português da URSI. 
 
O mandato não é remunerado e terá uma duração de 4 anos, podendo ser renovado por decisão 
do Comité Português da URSI.  
 
O período para apresentação de candidaturas ao cargo de Vice-Presidente da Comissão Científica 
K do Comité Português da URSI decorre até 31 de março de 2023. 
 



 

 

As candidaturas deverão ser dirigidas ao Presidente do Comité Português da URSI, Doutor José 
Pedro Borrego, por correio eletrónico, para o endereço ursi.por@anacom.pt, acompanhadas dos 
seguintes elementos: 

• Curriculum Vitae; 

• carta de motivação, com proposta de atuação e/ou plano de atividades para a referida 
comissão. 

 
O Comité Português da URSI elegerá o Vice-Presidente da Comissão K de entre as candidaturas 
recebidas.  

 
 
 
 
 

José Pedro Borrego 
Presidente do Comité Português da URSI ANACOM  
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