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Oeiras tem ecossistema com maior massa 
crítica na área da agricultura e alimentação

O Instituto de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV) é um 
laboratório de investigação e inovação sedeado em Oeiras, 
vocacionado para dar competitividade e sustentabilidade às várias 
fileiras agrícolas e pecuárias do país. Procura dar apoio para que 
os produtos portugueses sejam cada vez mais competitivos, mais 
sustentáveis e haja um maior valor acrescido na produção. Em 
entrevista ao Oeiras Valley, Nuno Canada, Presidente do INIAV, 
explica quais são as principais áreas de atuação e fatores distintivos 
do instituto que dirige, vincando ainda as vantagens do INIAV estar 
instalado em Oeiras. Leia a entrevista completa no portal Oeiras Valley.

Oeiras e Fundação Calouste Gulbenkian
unem-se para financiar investigação de topo
A Câmara Municipal de Oeiras e a Fundação Calouste Gulbenkian 
uniram-se com vista a apoiar financeiramente investigadores de topo nas 
mais diversas áreas científicas que façam ou venham a fazer investigação 
no Município. O apoio será atribuído através do Prémio “Oeiras – ERC 
Frontier Research Incentive Awards”, cujo protocolo foi assinado a 24 
de novembro, pelo Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino 
Morais, e por José Neves Adelino, administrador executivo da Fundação 
Calouste Gulbenkian. O prémio terá um valor de até 240 mil euros por 
projeto de dois anos. Em seis perguntas e respostas, saiba mais detalhes 
sobre as regras de funcionamento do prémio  ou assista ao vídeo.

Engenharia nas escolas de Oeiras com ajuda do 
IST - campus  Taguspark
O Município de Oeiras e o campus  do IST no Taguspark estão a 
desenvolver o projeto “Engenharia nas Escolas de Oeiras”, com o objetivo 
de despertar o interesse dos alunos de Oeiras pela ciência e tecnologia. O 
projeto resulta do memorando de entendimento celebrado entre as duas 
entidades. Ao abrigo dessa parceria estão a ser dinamizadas um conjunto 
de atividades preparadas para alunos do 7.º ao 12. º ano, acessíveis a 
todas as escolas do concelho e cuja participação requer inscrição prévia 
pelos professores no portal Oeiras Educa.

Clubes de Ciência Viva das escolas promovem 
ligação à investigação
A rede nacional de clubes de Ciência Viva conta com quatro escolas de 
Oeiras – Escola Básica de São Bruno, Escolas Secundárias Luís de Freitas 
Branco, Sebastião e Silva e Quinta do Marquês – que têm implementado 
na comunidade escolar atividades ligadas à ciência e tecnologia. Os 
clubes de Ciência Viva que aí funcionam trabalham para desenvolver uma 
ação mobilizadora da cultura e conhecimento científico em interação 
com parceiros e especialistas. Essa missão tem o apoio do Município de 
Oeiras – através do Programa “Ciência Aberta a Oeiras” – e também de 
instituições científicas como o ITQB NOVA, IGC e IST.

Roteiro de Arte no Parque de Ciência 
e Tecnologia
Nem só de ciência e tecnologia vive o Taguspark. A arte também ganhou 
um espaço privilegiado naquele que é o maior parque de ciência e 
tecnologia do país. Em plena pandemia, criadores de arte urbana foram 
convidados a encher de cor e de ideias as áreas envolventes daquele 
espaço, criando assim um roteiro de arte no cluster empresarial situado 
em Oeiras que convida a ser visitado. Estão expostas obras dos grafiters 
Clo Bougard, Youthoner, Gonçalo Mar, The Caver, Stylerone a que se juntou 
mais recentemente o “Esquilo Colorido” que integra a série ‘Big Trash 
Animals’ de Bordalo II.

20 de Dezembro 

StartUp Research 2021 prorroga prazo 
de inscrições
O prazo para a inscrição na pós-graduação StartUp Research foi alargado 
até ao dia 20 de dezembro. De salientar que esta formação multidisciplinar, 
elaborada por cientistas do ITQB NOVA e gestores da NOVA SBE, pretende 
atribuir valências que ajudem a valorizar as ideias e os resultados 
científicos na área das Ciências da Vida, através da elaboração de modelos 
de negócio para novas Start-Up. O Município de Oeiras apoia o curso 
através da atribuição de 15 bolsas de participação nesta terceira edição do 
StartUp Research. Mais informações sobre esta pós-graduação podem ser 
consultadas no portal do ITQB NOVA.
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30 de Janeiro

Speaker Corner: Para dar voz a quem quer mudar 
o mundo
A 30 de janeiro do próximo ano termina o programa Cogito: Ideias que 
transformam, uma festa das ideias e do conhecimento promovida pela 
Câmara Municipal de Oeiras. O último dia da iniciativa é marcado pelo 
Speaker Corner, uma oportunidade para quem tenha uma ideia e a 
pretenda apresentar ao público. Podem subir ao palco do Speaker Corner 
num evento que se realiza no Palácio Flor da Murta todos os interessados 
(jovens e adultos) que apresentem a sua ideia e se inscrevam. Mais 
informações sobre esta iniciativa podem ser consultadas no portal do Cogito.

Teste serológico comparticipado por Oeiras 
prepara-se para chegar ao mercado
Cinco institutos de investigação científica portugueses, três dos quais 
com sede no Município de Oeiras, juntaram-se em março, com o intuito 
de criar um teste serológico que permitisse detetar anticorpos no sangue 
dirigidos ao novo coronavírus. O consórcio Serology4COVID, liderado pelo 
Instituto Gulbenkian Ciência (IGC)  e que integra o Instituto de Tecnologia 
Química e Biológica da Universidade Nova de Lisboa (ITQB NOVA), o 
Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica (iBET), o Instituto de 
Medicina Molecular João Lobo Antunes (iMM) e o Centro de Estudos de 
Doenças Crónicas (CEDOC – NMS), anunciou agora o estabelecimento de 
uma parceria com a Medinfar, com vista a que a farmacêutica portuguesa 
avance com a produção industrial e a comercialização deste teste.

Câmara de Oeiras investe 2,7 milhões  
em casa para cientistas
O arranque das obras de reabilitação e restauro da Casa da Quinta dos 
Sete Castelos, que servirá para residência de cientistas (doutorados e 
pós-doutorados) que estejam a trabalhar em Institutos de Investigação 
no concelho de Oeiras, está mais próximo. A Câmara de Oeiras já aprovou 
a adjudicação da empreitada, no seguimento de um concurso público 
que levou a cabo. A adjudicação foi feita por um valor ligeiramente acima 
de 2,7 milhões de euros, para uma obra que tem um prazo contratual 
de execução de 365 dias. Está previsto que as obras de reabilitação 
arranquem no segundo trimestre de 2021, já depois da avaliação pelo 
Tribunal de Contas.

12 de Dezembro 

Explica-me como se tivesse 5 anos
Ao sábado, cientistas do IST respondem a perguntas de crianças e outras 
pessoas curiosas sobre as suas áreas científicas, explicando tudo de forma 
muito simples e acessível, mesmo à distância, como se tivéssemos cinco 
anos. Uma peça de LEGO é feita de moléculas, que são feitas de átomos, 
com eletrões e com núcleos feitos de protões, e neutrões, que são feitos de 
quarks, que são feitos de… Mas de que é que são feitas as coisas? E como 
é que se encaixam umas nas outras até darem um carro ou um avião? E se 
usarmos peças de LEGO para tentar perceber isto tudo?  No sábado, 12 de 
Dezembro de 2020, o cientista Ivo de Medeiros Varzielas, investigador no 
Centro de Física Teórica de Partículas (CFTP) do IST ajuda a responder a 
estas e outras perguntas, em direto na página Facebook do Técnico.
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