
À conversa com o Oeiras Valley, a Diretora do Instituto Gulbenkian de Ciência, Mónica
Bettencourt-Dias, deu destaque aos principais projetos desenvolvidos pelo IGC que
preconizam um futuro com mais saúde.

Ana Morais, o Rosto da Ciência que lidera a comunicação da ciência no
Instituto Gulbenkian de Ciência. Leia a entrevista na íntegra.

#ROSTOS DA CIÊNCIA

WWW.OEIRASVALLEY.COM

OEIRAS REFORÇA MEDIDAS DE COMBATE À SECA
O Município de Oeiras está a reforçar as medidas de combate à seca que visam a redução e
racionalização dos consumos de água. A implementação desta estratégia foi desenhada para o
município de Oeiras, nomeadamente espaços verdes, fontes e limpeza e higienização do espaço
público. Ler mais

MUNICÍPIO DE OEIRAS PROMOVE RASTREIO AO CANCRO DA MAMA
A Câmara Municipal de Oeiras está a promover o rastreio ao cancro da mama, com recurso a uma
Unidade Móvel que estará em funcionamento no município, junto aos Centros de Saúde de Paço de
Arcos e Linda-a-Velha, até ao dia 6 de junho. Ler mais

COLIFE HACKATON: OS DESAFIOS NO FUTURO DA ALIMENTAÇÃO
A COLife, uma aliança de seis institutos de investigação em ciências da vida de Lisboa e Oeiras, com
o apoio da Câmara Municipal de Oeiras, vai realizar a primeira Hackaton, no dia 27 de março. A
iniciativa tem como objetivo o desenho e discussão de soluções científicas para problemas relativos à
alimentação mundial.  Ler mais

Leia a entrevista na íntegra.

# APOIOS

# DESTAQUES

# ACONTECEU

# MARQUE NA AGENDA

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CIÊNCIA REGRESSA A OEIRAS
A Câmara Municipal de Oeiras anunciou a reedição do Festival Internacional da Ciência (FIC.A), que
irá decorrer no centro de incubação de indústrias criativas Hub ACT (Arte, Ciência & Tecnologia), em
Porto Salvo, entre os dias 10 e 16 de outubro de 2022. Ler mais

31 DE MARÇO
IGC ABRE CANDIDATURAS A ESCOLA DE VERÃO
O Instituto Gulbenkian de Ciência está a promover a Escola de Verão para alunos de licenciatura
interessados nas ciências da vida. As candidaturas estão abertas até ao dia 31 de março. Ler mais

31 DE MARÇO
IST PROMOVE CURSO "APRENDIZAGEM AUTOMÁTICA, MATEMÁTICA E ÉTICA"
O Instituto Superior Técnico, em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, abriu
inscrições para o curso "Aprendizagem Automática, Matemática e Ética". A iniciativa tem como foco
principal as áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática e irá decorrer de 31 de março a 1
de julho. Ler mais
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