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# ABERTURA

“Temos projetos de investigação com parceiros 
internacionais de grande dimensão”
O iBET – Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica é a 
maior instituição privada sem fins lucrativos portuguesa dedicada 
à investigação em biotecnologia. Ultimamente, este instituto tem-
se destacado pelo envolvimento em projetos na área da COVID-19, 
nomeadamente pela participação no desenvolvimento de um 
teste serológico que está prestes a chegar ao mercado e que foi 
concretizado através do Serology4covid, um consórcio apoiado 
pela Câmara Municipal de Oeiras que integra outras instituições 
científicas instaladas no Concelho.
Em entrevista ao Oeiras Valley, Paula Alves, CEO do iBET, explica o 
que distingue a instituição e dá a conhecer melhor o trabalho que 
está a ser desenvolvido pelos seus cerca de 200 investigadores.
Veja a entrevista completa aqui.

# APOIOS

Oeiras selecionada para o projeto internacional 
‘Inova Juntos’
Oeiras é uma das 12 cidades selecionadas para o projeto internacional 
‘Inova Juntos’ – Cooperação Urbana Triangular para a Inovação e 
Sustentabilidade’.
O Projeto ‘Inova Juntos’, coordenado pela Confederação Nacional de 
Municípios Brasileiros e financiado pela Comissão Europeia, pretende 
identificar as melhores práticas de gestão dos territórios e criar um 
espaço de cooperação que permita a partilha e a socialização entre 
decisores políticos e quadros técnicos das instituições, entre doze 
cidades da América-Latina, Brasil e Portugal.
A participação do Município de Oeiras incide sob a temática 
‘Desenvolvimento Económico e Inovação’ e irá trabalhar diversas 
iniciativas nesse âmbito. O projeto visa fortalecer o desenvolvimento 
urbano integrado através de parcerias entre cidades e conta ainda com a 
parceria do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e da 
Associação Oficina.

Oeiras desenvolve projeto da biodiversidade 
na Quinta Marquês de Pombal
O Projeto “Mais polinizadores, Mais Biodiversidade”, que visa promover 
a conservação da biodiversidade e dos ecossistemas, teve luz verde da 
Secretaria Geral do Ambiente e está previsto arrancar ainda em 2021.
Este projeto municipal, que terá um financiamento de 200 mil euros irá 
desenvolver-se na Quinta Marquês de Pombal, espaço de 130 hectares, em 
Oeiras, escolhido pela sua vasta diversidade de habitats, espécies e áreas 
classificadas de interesse comunitário.
Estão previstas diversas iniciativas, das quais se destacam a criação 
de um Laboratório Vivo e de um hotspot de educação ambiental com 
foco nos polinizadores, assim como a criação da primeira Estação da 
Biodiversidade – EBIO e a divulgação do Documentário ‘Mais Polinizadores, 
Mais Biodiversidade no Município de Oeiras’, contando ainda com diversas 
atividades com os cidadãos e escolas locais.
Os parceiros convidados pelo Município de Oeiras para integrar este 
projeto são a Tagis – Centro de Conservação das Borboletas de Portugal, 
a BioDiversity4All e, ainda, um cientista biólogo (doutorando) que se tem 
especializado no estudo das abelhas silvestres.

Oeiras intensifica a realização de rastreios com 
testes em massa para a população
O Município de Oeiras vai avançar com um programa de testagem rápida à 
população, com início no dia 5 de abril. O objetivo é intensificar a realização 
de rastreios para que se possam detetar precocemente os casos de infeção 
de Covid-19, permitindo, assim, um maior controlo da pandemia.
Os munícipes poderão fazer dois testes por mês, um a cada catorze dia, 
bastando, para o efeito, deslocar-se até uma farmácia ou à unidade móvel, 
que será colocada em locais estratégicos do concelho.
Este programa de testagem será realizado em duas fases, prevendo-se a 
aplicação de 50.000 testes numa primeira fase e 10.000 numa fase posterior, 
o que corresponderá a um investimento municipal de 850 mil euros.
A testagem vai se realizada em parceria com as farmácias do concelho, com 
a anuência da Autoridade de Saúde Pública Local e a devida articulação 
com o Agrupamento de Centros de Saúde Lisboa Ocidental e Oeiras (ACES 
LOO), implementando-se assim mais uma medida de prevenção, no âmbito 
da execução do Plano Municipal de Apoio à População em Situação de 
Vulnerabilidade – COVID19.

# TOME NOTA

9 de abril 2021

“Noite Europeia da Geografia” - Gerar Valor 
com SIG
No âmbito da “Noite Europeia da Geografia – Geonight”, às 21h do dia 9 de 
abril, a Associação Portuguesa de Geógrafos irá promover a realização do 
evento online “Geografando em simultâneo”.
José António Tenedório, da NOVA FCH, e António Fernandes, da Municípia, 
irão fechar o evento com o “Gerar Valor com o SIG”, uma apresentação 
e visita virtual aos circuitos de produção e exploração de informação 
geográfica orientada para o planeamento e para a ação a diferentes 
escalas geográficas.
O evento conta ainda com as apresentações “As Geografias que a 
Pandemia desconfinou” e “Pelos caminhos de Portugal” e será gratuito, 
podendo inscrever-se aqui.

15 de abril 2021

Mestrados ITQB NOVA | Sessão de partilha de 
experiências
O Instituto de Tecnologia, Química e Biologia António Xavier irá realizar um 
evento online, no dia 15 de abril, onde se poderão esclarecer dúvidas sobre 
o funcionamento dos mestrados da instituição e conversar com antigos 
alunos dos vários mestrados, que irão partilhar as suas experiências 
académicas e profissionais e falar das valências adquiridas durante 
a realização do mestrado.
O ITQB NOVA  oferece mestrados em Biotecnologia para a 
Sustentabilidade, Bioquímica para a Saúde, Microbiologia Médica 
e Comunicação de Ciência e terá, também, a primeira edição do mestrado 
em Biologia Computacional e Bioinformática, no próximo ano letivo.
O Instituto aborda os seus diversos mestrados de uma forma prática 
e os estudantes têm a oportunidade de aprender diretamente com 
investigadores que trabalham diariamente para alargar os limites 
da ciência. Para participar na sessão é necessário inscrever-se 
previamente e pode fazê-lo aqui.
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Investigadores do ITQB, em Oeiras, criam novo 
sistema biológico para produzir hidrogénio
Inês Cardoso Pereira e Mónica Martins, investigadoras do Instituto de 
Tecnologia Química e Biológica António Xavier, da Universidade Nova (ITQB 
Nova), em Oeiras, criaram um novo sistema biológico de produção de 
hidrogénio a partir de bactérias, material sintético e luz.
Inês Cardoso Pereira, líder do Laboratório de Metabolismo Energético 
Bacteriano, explica que o processo desenvolvido pode trazer diversas 
vantagens na produção do hidrogénio verde (apontado como futura fonte 
de energia de descarbonização da economia), por se poder usar resíduos 
biológicos no processo. Um sistema mais natural, que pode ainda não ser 
o mais competitivo, mas que é um forte candidato ao desenvolvimento de 
protótipos de bio-reatores que produzam hidrogénio verde.
As investigadoras explicam ainda que se trata de uma área entusiasmante 
e promissora, que poderá ajudar a desenvolver combustíveis sustentáveis 
e de baixo custo, sem recorrer a catalisadores metálicos caros e raros, cuja 
produção tem graves consequências.

Conheça o CityHub.pt - A nova plataforma digital 
pensada para os municípios
A Municípia criou o CityHub.pt, uma aplicação desenhada para centralizar 
soluções digitais, que permite ao cidadão aceder a serviços sem sair 
de casa e garantir a prestação de serviços à população com melhor 
qualidade e celeridade.  A aplicação promete agilizar esta ligação, num 
momento, em que, mais do que nunca, se pedem serviços capazes, 
seguros e intuitivos.
O município de Oeiras tem vindo a fazer um investimento crescente, 
customizando e adequando a tecnologia de suporte aos seus sistemas de 
informação, procurando robustecer os serviços de inteligência territorial. 
Atualmente, o Município está em fase de migração da plataforma 
Munwebgis para uma plataforma mais amigável, mais intuitiva e mais 
interativa permitindo a comunicação bidirecional com o Munícipe, 
mantendo as funcionalidades desenvolvidas e incluindo tecnologia mais 
recente.
Prevê-se a disponibilização do novo Geoportal, desenvolvido nesta 
nova tecnologia, até setembro de 2021, integrado com o novo portal do 
Município de Oeiras.

Inscrições abertas para a nova edição do 
‘Neuronautas: Exploradores do Cérebro’
A Fundação Champalimaud, entidade parceira do COlife (uma aliança 
entre seis institutos de investigação em ciências da vida localizados na 
região de Lisboa e Oeiras), anuncia a 2ª edição da Neuronautas, que 
procura 24 jovens de escolas de Lisboa e Oeiras, para participar no 
projeto.
O objetivo da iniciativa é preparar estes jovens, distribuídos por dois 
programas (Voo Longo e Voo Curto), para enfrentar o futuro, através do 
desenvolvimento das competências de comunicação, pensamento criativo 
e resolução de problemas.
Esta Academia Gulbenkian do Conhecimento irá capacitar os jovens das 
ferramentas necessárias para participar em diversas atividades, com 
o intuito de mudar a maneira como perspetivam o mundo e ajudá-los a 
prepararem-se para o futuro.
A iniciativa só está com início previsto para 24 e 28 de junho, mas já pode 
inscrever-se (até ao dia 22 de abril) aqui.

Descubra o “Conversa do Futuro”, o podcast que 
explora o futuro da Ciência e Tecnologia
O Podcast “Conversa do Futuro”, promovido pela Merck, já leva dezassete 
episódios para satisfazer a curiosidade dos ouvintes sobre questões do 
futuro da Ciência e da Tecnologia.
Em cada episódio, ouvimos convidados de todo o mundo, que exploram as 
mais variadas temáticas, desde a cultivação de carne em bio-reatores 
à impressão 3D de comprimidos.
O podcast, em inglês, é apresentado pela Dra. Inés Dawson, Doutorada 
em Biomecânica do Voo de insetos, em Oxford, que também é 
responsável pelo canal de Youtube, Draw Curiosity, em que também 
explora temáticas científicas e torna-as acessíveis e interessantes para 
todo o público, assim como o faz no ‘Conversas do Futuro’.

# ROSTOS DA CIÊNCIA

Cristina Pinho, a professora que ajuda a despertar 
alunos de Oeiras para a Ciência
Em Oeiras, há uma escola cujo Clube de Ciência Viva se tem feito 
notar pelo resultado obtido na aproximação da comunidade escolar às 
temáticas da ciência: um dos pilares em que assenta a estratégia do 
município.
Com o sugestivo nome S.P.A.C.E., este clube é dinamizado por Cristina 
Pinho, professora de Física e Química na Escola Secundária Sebastião e 
Silva (ESSS), que tem sido um verdadeiro “Rosto da Ciência” ao cultivar 
junto dos mais jovens o interesse pela ciência e, em particular, pelas 
temáticas em torno do Espaço.
Essa aposta tem sido tão bem conseguida que, ao longo dos últimos 
anos, têm sido vários os prémios conquistados pelos alunos deste clube, 
que integra a rede de Clubes de Ciência Viva (CCV) de Oeiras, iniciativa 
apoiada pelo concelho através do programa “Ciência Aberta a Oeiras”.
Em entrevista ao Oeiras Valley, Cristina Pinho dá a conhecer em mais em 
detalhe o trabalho desenvolvido no S.P.A.C.E. ao longo dos últimos anos.
Leia a entrevista completa aqui.

# DESTAQUES

https://www.ibet.pt/
https://www.oeirasvalley.com/no-ibet-temos-projetos-de-investigacao-com-parceiros-internacionais-de-grande-dimensao/
https://www.oficina.org.pt/inovajuntos.html
https://www.ces.uc.pt/pt
https://www.oficina.org.pt/
http://www.cm-oeiras.pt/pt
http://www.tagis.pt/
https://www.biodiversity4all.org/
http://www.cm-oeiras.pt/pt
https://www.oeirasvalley.com/oeiras-intensifica-a-realizacao-de-rastreios-com-testes-em-massa-para-a-populacao/
https://www.apgeo.pt/noite-europeia-da-geografia
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwjqHSGV5IbY-94Z2gTkCLvN7xcnSr1rgOuqcYuxQO00p1nw/viewform
https://www.itqb.unl.pt/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdO9dW9vDgQdzG-tPNf3f9GESHWg4JXbNuUR0BH_k6eKFUdw/viewform
https://www.sciencedirect.com/journal/materials-today-bio
https://gulbenkian.pt/ciencia/pt-pt/centro-colaborativo-gulbenkian/erc-oeiras/
https://gulbenkian.pt/ciencia/pt-pt/centro-colaborativo-gulbenkian/sabaticas/
https://www.oeirasvalley.com/entrevista-queremos-transformar-portugal-e-oeiras-numa-plataforma-que-receba-importantes-eventos-cientificos-e-de-formacao-avancada/
https://www.unl.pt/noticias/nova/nariz-eletronico-permite-detetar-odores
https://www.itqb.unl.pt/
https://www.itqb.unl.pt/
https://www.itqb.unl.pt/
https://www.municipia.pt/
https://www.cityhub.pt/#/portal/home
http://www.cm-oeiras.pt/pt
https://fchampalimaud.org/pt-pt
https://colife.eu/
https://gulbenkian.pt/academias/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfRawpWVpdBaI-GVY4xRx0tLStlePyuCbDvXWfF_R6F5KFCg/viewform
http://www.merckgroup.com/br-pt/future-talk/
https://www.merckgroup.com/br-pt/future-talk/446421
https://www.merckgroup.com/br-pt/future-talk/422574
http://www.merckgroup.com/br-pt/future-talk/
https://www.oeirasvalley.com/cristina-pinho-a-professora-que-ajuda-a-despertar-alunos-de-oeiras-para-a-ciencia/

