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# ABERTURA

# DESTAQUES

Oeiras quer ser a Capital da Ciência e Inovação
Em entrevista ao Oeiras Valley, Pedro Patacho, Vereador do Município de 
Oeiras com o pelouro da Educação e da Agenda para a Ciência e Inovação, 
explica a estratégia do Município para tornar Oeiras na capital da Ciência 
e da Inovação, de forma a atrair cientistas estrangeiros para o concelho e 
a promover uma maior interligação entre as instituições de investigação e 
o ecossistema empresarial do concelho. Leia a entrevista completa aqui. 

Veja ainda os vídeos:

• O que é o Programa de Cooperação Técnica e Científica?

• Como surgiu a ideia de criar uma agenda estratégica
 da ciência e tecnologia?

De 3 a 4 de novembro 

Oeiras marca presença no Encontro
de Ciência 2020
O maior encontro anual de investigadores portugueses vai ter lugar 
esta semana. O Encontro Ciência 2020 é promovido pela Fundação de 
Ciência e Tecnologia em colaboração com a Agência Nacional de Cultura 
Científica e Tecnológica – Ciência Viva e a Comissão Parlamentar de 
Educação e Ciência. O evento tem como principal objetivo estimular não 
apenas a participação, mas também a interação entre investigadores, 
o setor empresarial e o público em geral. A ciência e a investigação que 
se desenvolve em Oeiras será divulgada neste evento, através de três 
demonstrações em formato vídeo por parte do IGC e do ITQB NOVA. 
Mais informações disponíveis em Demonstrações - Ciência 2020.

De 23 a 29 de novembro 

Município prepara atividades para a Semana
da Ciência e da Tecnologia
Oeiras vai aderir às comemorações da Semana da Ciência e da 
Tecnologia, uma iniciativa promovida pelo Programa Ciência Viva e que 
tem como objetivo proporcionar aos estudantes uma aproximação ao 
mundo da investigação científica e tecnológica. No total, estão previstas 
mais de 300 atividades por todo o país. A Câmara Municipal de Oeiras 
também está a prever uma programação específica para esta semana 
nas áreas do ambiente, saúde e bem-estar, ciência e tecnologia. O 
calendário de atividades será conhecido em breve em Semana da Ciência 
e da Tecnologia - Ciência Viva.

24 de novembro

Dia Mundial da Ciência celebrado no Município
Neste dia celebra-se o Dia Mundial da Ciência – que coincide com o Dia 
Nacional da Cultura Científica. O objetivo desta comemoração é enaltecer o 
papel da ciência para o desenvolvimento humano e promover o gosto pela 
ciência nas gerações mais novas. Oeiras junta-se a esta celebração com 
um programa detalhado e iniciativas inovadoras que será divulgado em 
breve em Dia Nacional da Cultura Científica e Tecnológica.

27 de novembro

Noite Europeia dos Investigadores celebrada 
em Oeiras
Realiza-se mais uma edição da Noite Europeia dos Investigadores, uma 
iniciativa que abrange mais de 30 países e 300 cidades por toda a Europa. 
Em Portugal, as comemorações decorrem presencialmente em quatro 
cidades: Lisboa, Braga, Évora e Coimbra. Muitas outras cidades vão juntar-
-se a esta iniciativa com uma forte aposta na programação online. Neste 
âmbito, Oeiras está também a preparar um programa especial em parceria 
com o Instituto Gulbenkian da Ciência e o ITQB-NOVA, e que contempla a 
realização de debates, visitas virtuais aos laboratórios, exposições e vídeos 
temáticos. Mais informações estarão disponíveis em breve aqui.  

Iniciativa Ciência Cidadã

A ciência está nas mãos dos cidadãos de Oeiras
A participação dos cidadãos em ciência - ciência cidadã - já faz parte da 
vida dos cidadãos de Oeiras. No novo Programa Ciência + Cidadã, uma 
parceria entre os institutos de investigação de Oeiras, IGC e ITQB NOVA,
e a câmara municipal de Oeiras, os cidadãos são cientistas e usam a 
ciência para explorar e resolver problemas da sua comunidade. Está 
a decorrer o primeiro projeto-piloto chamado “Árvore do Carbono”, 
onde jovens alunos são cidadãos-cientistas que aprendem a construir 
estações de monitorização de poluentes atmosféricos para investigar 
a qualidade do ar no concelho. A iniciativa Oeiras tem Vida da Câmara 
convida os cidadãos-naturalistas a contribuírem para o registo da 
biodiversidade de Oeiras através de percursos pedonais acompanhados por 
especialistas. Desafiamos todos os cidadãos durante o mês de Novembro 
a fotografar a biodiversidade de fauna e flora que os rodeia e a registá-la na 
plataforma BioDiversity4All-Biodiversidade para Todos.

4, 11, 18, e 25 de novembro

Conversas Criativas – Programa Cogito
Continuam a decorrer, todas as 4ª feiras, as conversas criativas no âmbito 
do Programa Cogito. Em novembro, estão previstas conversas criativas 
com os cientistas Vanessa Luís, Susana Lima, Cristina Silva Pereira e Jorge 
Carneiro. Acompanhe aqui.
 

5 de novembro

Mónica Bettencourt-Dias participa nas 
Masterclasses Cogito
Desde setembro e até dezembro estão a decorrer, no âmbito do Festival 
Cogito, as Masterclasses Cogito, onde personalidades de diversas áreas 
são convidas para discutir temas diversos. No próximo dia 5 de novembro, 
a investigadora e Diretora do Instituto Gulbenkian da Ciência (IGC) vai falar 
sobre o tema “No Pós-Pandemia que proximidade vai existir entre
os cidadãos e a ciência?”. Mais informações disponíveis aqui.
 

6 de dezembro

Candidaturas abertas ao programa StartUp 
Research Nova
Continuam a decorrer durante o mês de novembro as candidaturas ao 
programa de pós-graduação StartUp Research Nova, desenvolvido de 
forma colaborativa por cientistas e empreendedores do Instituto de 
Tecnologia Química e Biológica António Xavier da Universidade Nova de 
Lisboa (ITQB Nova) e pela Nova School of Business & Economics (NOVA 
SBE) e que conta com a parceria do Município de Oeiras.
As inscrições podem ser feitas aqui.
 

30 de novembro

Candidaturas abertas ao Programa de Cooperação 
Técnica e Científica
Estão a decorrer até ao dia 30 de novembro as candidaturas ao Programa 
de Cooperação Técnica e Científica entre o Município de Oeiras e as 
Instituições do Ensino Superior. Os dois projetos vencedores receberão 
bolsas no valor de cinco mil euros cada uma. Mais informações 
disponíveis aqui.

# TOME NOTA

MUNICÍPIO OEIRAS

CONTACTOS
www.oeirasvalley.com

https://www.oeirasvalley.com/entrevista-e-fundamental-que-a-ciencia-a-tecnologia-e-a-inovacao-estejam-presentes-nas-escolas-e-no-espaco-publico/
https://www.youtube.com/watch?v=lO6Ulskpmrs
https://www.youtube.com/watch?v=odYmOR1Zk3k
https://www.youtube.com/watch?v=odYmOR1Zk3k
https://www.encontrociencia.pt/?accao=demonstracoes
http://www.cm-oeiras.pt/pt
https://www.cienciaviva.pt/
https://www.cienciaviva.pt/
https://www.pavconhecimento.pt/1361/dia-nacional-da-cultura-cientifica-e-tecnologica
https://gulbenkian.pt/ciencia/pt-pt/
https://www.itqb.unl.pt
https://noitedosinvestigadores.org/
https://gulbenkian.pt/ciencia/pt-pt/ciencia-e-sociedade/ciencia-cidada/
http://www.cm-oeiras.pt/pt/agenda/Paginas/oeiras-tem-vida-novembroedezembro.aspx
https://www.biodiversity4all.org/
https://www.cogito.pt/conversas-criativas/
https://gulbenkian.pt/ciencia/pt-pt/
https://www.cogito.pt/masterclasses-2020/
https://www.itqb.unl.pt/
https://www.itqb.unl.pt/
https://www.itqb.unl.pt/
https://www2.novasbe.unl.pt/pt/
https://www2.novasbe.unl.pt/pt/
https://www.itqb.unl.pt/startupresearch
https://programacooperacao.oeirasvalley.com
https://www.oeirasvalley.com/
https://www.facebook.com/Oeiras.Valley
https://twitter.com/OeirasValley
https://www.linkedin.com/company/oeiras-valley
https://www.youtube.com/channel/UCzjWYUOG886rhOds_RIwr0A/

