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# ABERTURA

“Queremos fortalecer e afirmar o Oeiras Valley
como um conceito de território, uma ideia”
O Vereador da Câmara Municipal de Oeiras, Pedro Patacho, esteve à
conversa com o Oeiras Valley para falar sobre o trabalho desenvolvido
pelo Executivo desde 2017 e objetivos para o mandato 2021/25, para
os pelouros da Educação, Desporto, Juventude, Bibliotecas e Agenda
para a Ciência.
Conheça o trabalho da Câmara Municipal de Oeiras para o
desenvolvimento do município como território de excelência. Descubra
qual a estratégia do executivo para os pelouros da responsabilidade
de Pedro Patacho, Vereador da Câmara Municipal de Oeiras, e como o
Oeiras Valley é um elemento-chave para fazer cumprir os objetivos da
estratégia traçada para o município.
Em entrevista, o Vereador Pedro Patacho dá ainda a conhecer o papel
do município na promoção de iniciativas pioneiras em Portugal,
nomeadamente em Oeiras, tais como o Festival Internacional da
Ciência e o Space Studies Program.
Leia a entrevista na íntegra e conheça o trabalho da Câmara Municipal
de Oeiras.
Veja ainda os vídeos:
1. Entrevista a Pedro Patacho – Parte I
2. Entrevista a Pedro Patacho – Parte II
3. Entrevista a Pedro Patacho – Parte III
4. Entrevista a Pedro Patacho – Parte IV

# APOIOS

Oeiras disponibiliza testes de saliva
inovadores para rastreio da COVID-19 nas
escolas
O Município de Oeiras e o Instituto de Tecnologia Química e Biológica
António Xavier da Universidade Nova de Lisboa (ITQB NOVA), vão
disponibilizar testes de saliva para rastreio da COVID-19, a todos os
alunos do pré-escolar, 1º e 2º Ciclo das escolas públicas de Oeiras.
O estudo, liderado pelas investigadoras Catarina Pimentel e Mónica
Serrano, do ITQB NOVA, tem como objetivo a validação dos testes de
saliva para a deteção do vírus SARS-CoV-2 em amostras de saliva.
Numa primeira fase, o estudo visa abranger cerca de 10 000 alunos e
irá decorrer entre o dia 13 de janeiro e março de 2022. Refira-se que os
testes só são realizados nas crianças mediante autorização expressa dos
encarregados de educação.
No estado atual de complexidade da pandemia de COVID-19, e com o
recomeço das aulas, o rastreio da doença de forma simples e rápida é
fundamental para a quebra das cadeias de transmissão.
O tipo de testes utilizado neste estudo facilita o rastreio à COVID-19 por
ser um método simples, menos invasivo, pela facilidade de colheita da
saliva em comparação à extração de material genético por zaragatoa,
com elevada sensibilidade e de baixo custo.

Estudo INFO-VAC avalia efetividade das vacinas
contra a COVID-19 nas escolas de Oeiras
Nos dias 28 de janeiro e 4 de fevereiro 2022 decorreu a 5ª colheita da
efetividade da vacina contra a COVID-19 nos profissionais da comunidade
escolar do Município de Oeiras, no âmbito do estudo INFO-VAC. A
iniciativa é promovida pelo Instituto Gulbenkian de Ciência, desde
dezembro de 2020, em articulação com o Agrupamento de Centros de
Saúde de Lisboa Ocidental e Oeiras e o Município de Oeiras.
Este estudo tem o objetivo de avaliar a efetividade da resposta
imunológica das diferentes vacinas contra a COVID-19, incluindo também
profissionais de saúde, idosos residentes em lares e pessoas com
doenças específicas, num total de cerca de 3000 pessoas.
A realização de rastreios serológicos é um importante instrumento
para garantir o acompanhamento da evolução da resposta imunitária
às vacinas e para obter dados que suportem decisões sobre vacinas a
utilizar e número de doses a aplicar.
A recolha dos dados deste estudo é realizada em articulação com o
Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, para agilizar em conjunto
com as Agências Europeias a monitorização serológica a nível nacional e
para fornecer informação para possíveis atualizações das recomendações
de políticas globais.

4ª edição da pós-graduação StartUp Research
Nova em Oeiras
A 4ª edição do StartUp Research NOVA, o programa de pós-graduação
dedicado à promoção de competências empresariais em jovens
cientistas, teve início no dia 4 de fevereiro. O programa tem a duração de
três meses e conta com a participação de um total de 14 estudantes que
beneficiam do apoio das bolsas Oeiras Valley.
Este programa tem o objetivo de sensibilizar jovens cientistas para a
necessidade de utilizar melhor o conhecimento sobre gestão da inovação,
soft skills e empreendedorismo na criação de produtos e serviços com
valor acrescentado para a sociedade, através da aprendizagem com
investigadores, empresários e empresas.
O StartUp Research NOVA é uma iniciativa realizada em colaboração
entre a NOVA School of Business & Economics (NOVA SBE) e o Instituto
de Tecnologia Química e Biológica António Xavier da Universidade Nova
de Lisboa (ITQB NOVA), com o apoio da Câmara Municipal de Oeiras.

# DESTAQUES

Prémio Activa Mulheres Inspiradoras: Quatro
nomeadas com ligação ao Técnico
A edição do Prémio Activa Mulheres Inspiradoras 2022 tem quatro nomeadas
com ligação ao Instituto Superior Técnico (IST).
Zita Martins, docente do Departamento de Engenharia Química (DEQ) e
investigadora do Centro de Química Estrutural (CQE), e Joana Lobo Antunes,
coordenadora da área de Comunicação, Imagem e Marketing (ACIM) do IST,
são candidatas ao galardão na categoria “Ciência”.
Entre as potenciais vencedoras do Prémio Activa constam ainda duas antigas
alunas do IST: Joana Rafael, cofundadora da Sensei, nomeada na categoria
“Negócios”, e Catarina Barreiros, influenciadora digital e fundadora “Do
Zero”, é destacada na categoria “Sustentabilidade”.
O Prémio ACTIVA Mulheres Inspiradoras procura destacar o que de melhor
se faz em Portugal no feminino e no que toca às Artes, Ciência, Desporto,
Negócios, Solidariedade e Sustentabilidade, sendo também atribuído um
prémio especial carreira.
O júri do galardão é este ano composto por: Maria de Belém Roseira,
Conceição Zagalo, Luís Marques Mendes, Mafalda Anjos e Natalina de
Almeida. As vencedoras de cada uma das categorias serão conhecidas em
breve.

Mónica Bettencourt-Dias, Diretora do IGC, é a
nova presidente da EU-LIFE
Mónica Bettencourt-Dias, Diretora do Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC)
foi nomeada nova Presidente da EU-LIFE, uma aliança de quinze institutos
de topo em ciências da vida na Europa, em vigor a partir do dia 1 de janeiro
de 2022.
Nos próximos dois anos irá trabalhar proximamente com Marta Agostinho,
Diretora Executiva da EU-LIFE, para ajudar a moldar o panorama da
investigação científica europeia, particularmente no que diz respeito à
ciência de excelência.
As prioridades da EU-LIFE para o futuro próximo incluem o desenvolvimento
de uma estratégia de cinco anos para a aliança e a resposta aos grandes
desafios atuais, em que a investigação é mais essencial do que nunca, ao
reforçar a ação da EU-LIFE na agenda política europeia.
O Espaço Europeu de Investigação e a ciência aberta, Horizonte Europa, que
ampliam a excelência na Europa e sinergias a nível nacional e europeu são
algumas das áreas de interesse da EU-LIFE.
Adicionalmente, a aliança irá continuar a estimular a comunidade científica
e a impulsionar a regulamentação na investigação e o desenvolvimento de
uma cultura de investigação aberta, colaborativa e próxima da sociedade.

Podcast - A Ciência Ajuda
O podcast ‘A Ciência Ajuda’ é um projeto lançado pela Maratona da Saúde
Associação, em parceria com a Câmara Municipal de Oeiras, produzido
no âmbito da 8ª edição da Maratona da Saúde dedicada às Doenças
Infeciosas.
O primeiro episódio tem como tema as Infeções Sexualmente
transmissíveis (ISTs). A convidada foi Carolina Monge Pereira, estudante
universitária da Faculdade de Direito de Lisboa e membro do projeto
Jovem + Ativo, da Câmara Municipal de Oeiras, para uma conversa com
Ana Duarte, Psicóloga do Ser+, e Ricardo Henriques, investigador do
Instituto Gulbenkian de Ciência.
O segundo e último episódio aborda a pandemia de COVID-19, que tem
tido sérias consequências para a vida dos cidadãos. As convidadas deste
episódio são Madalena Tabanez, membro do Programa Tempo Jovem
da Câmara Municipal de Oeiras e colaboradora do centro de vacinação,
também em Oeiras, para uma conversa com Maria João Amorim,
virologista no Instituto Gulbenkian de Ciência.
Pode assistir ao podcast no website da Maratona da Saúde.

Oeiras lança campanha para promover
sustentabilidade
Inserida na missão “People and Planet: A Common Destiny”, o Município
de Oeiras lançou a campanha “Ligados à Comunidade Geramos
Sustentabilidade”. Em linha com a prossecução dos ODS – Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável, esta campanha tem como objetivo
estimular um movimento a favor da sustentabilidade local e promover o
efeito multiplicador que a partilha de boas práticas empresariais tem nos
indivíduos e nas organizações.
A iniciativa, que decorre da parceria do Município de Oeiras com a RICD
– Rede Intermunicipal de Cooperação para o Desenvolvimento (rede na
qual o Município tem a presidência) e o IMVF – Instituto Marquês de Valle
Flôr, é financiada pelo Programa de Educação e Sensibilização para o
Desenvolvimento (DEAR) da Comissão Europeia e Camões – Instituto da
Cooperação e da Língua, I.P.
A campanha “Ligados à Comunidade Geramos Sustentabilidade”
desenvolve-se através de comunicação urbana e divulgação nas redes
sociais do Município, envolvendo ainda a participação de 15 empresas
parceiras que integram a rede de responsabilidade social municipal - o
Programa Oeiras Solidária (POS).

# ACONTECEU

Workshop ICES sobre a exploração do mar
Localizado no concelho de Oeiras, em Algés, o IPMA recebeu o
workshop do Comité de Aconselhamento do “International Council for
the Exploration of the Sea” (ICES), a principal instituição científica de
aconselhamento da União Europeia na área do mar.
Deste encontro, que reuniu cerca de 50 investigadores de 13 países em
representação de 28 instituições de investigação internacionais, resultou
uma proposta para uma estrutura comum de análise de esforço de pesca
de alta resolução, a ser utilizada a nível Europeu.
Detentora de um património cultural e humano de grande relevância
a nível mundial, a pequena pesca é responsável por 80% da frota da
União Europeia. O trabalho desenvolvido é fundamental para o futuro
da sustentabilidade da pequena pesca e também para estudar a
biodiversidade, a conservação e o ordenamento marinho.
O evento foi co-organizado e coordenado pela investigadora Marta Rufino
(projeto MONTEREAL) do IPMA/Centro de Estatística e Aplicações da
Universidade de Lisboa (CEAUL), estando o relatório final do workshop já
disponível online.

Conferência “Responsabilidade de
Administradores e Gerentes”
A Incubadora do Taguspark, em Oeiras, recebeu, no dia 31 de janeiro,
a conferência “Responsabilidade de Administradores e Gerentes” – a
primeira de um Ciclo de Conferências sob o tema “Diálogos Sobre” - que
teve como orador o Dr. Carlos Pinto de Abreu.
Presidente do Conselho Geral, administrador executivo e sócio fundador
da Carlos Pinto de Abreu e Associados – Sociedade de Advogados, Carlos
Pinto de Abreu é advogado especialista em Direito Criminal, licenciado
em Direito pela Universidade Católica Portuguesa e pós-graduado em
Estudos Europeus, dominante jurídica, também pela mesma instituição.
Além da advocacia, Carlos Pinto de Abreu é docente universitário, tendo
sido também colaborador e membro da Comissão de Legislação da
Ordem dos Advogados, Membro e Presidente de Júris de Agregação na
Ordem dos Advogados, entre outros.
O orador convidado da primeira conferência do ciclo “Diálogos Sobre”
conta também com muitas obras publicadas nas áreas de Direito do
Homem e Direitos Fundamentais.

# ROSTOS DA CIÊNCIA

Rui Prada, o Rosto da Ciência que quer
aproximar a Engenharia aos cidadãos de Oeiras
O projeto “Engenharia para Todos” é uma iniciativa desenvolvida em
parceira entre a Câmara Municipal de Oeiras e o Instituto Superior Técnico,
no campus do Taguspark, em Oeiras.
O “Engenharia para Todos” visa a promoção de competências em áreas da
Ciência e Tecnologia, nomeadamente em engenharia, matemática, física,
gestão, e ciências da computação. Tem, por isso, o objetivo de promover a
literacia científica e tecnológica da comunidade de Oeiras.
Esta iniciativa conta com atividades abertas à comunidade de Oeiras que
desafiam os participantes a refletir e agir perante problemas e desafios de
Ciência e Engenharia. As atividades desenvolvidas neste projeto procuram
também unir a Ciência e a Arte, através da partilha de experiência em
palestras, discussões temáticas e oficinas de aprendizagem.
Conheça melhor o “Engenharia para Todos” através das palavras de Rui
Prada, o “Rosto da Ciência” que coordena esta iniciativa e que pretende
aproximar a Engenharia aos cidadãos de Oeiras.

#TOME NOTA

Programas Instituto Gulbenkian de Ciência –
Sessão aberta ao ensino superior
O Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC), em Oeiras, irá promover, no dia
21 de fevereiro, entre as 16h e as 18h, uma Sessão Aberta ao Ensino
Superior. Este evento online destina-se a ajudar os alunos de licenciatura
e mestrado a conhecerem os programas de formação do IGC, de forma a
planearem os próximos passos da sua carreira científica.
Como parte da sua missão de formar a próxima geração de cientistas, o
IGC tem uma forte tradição em formação, com um conjunto de programas
de elevada qualidade adequados a diferentes fases da carreira e que estão
continuamente em melhoramento de acordo com as necessidades dos
estudantes e os mais recentes avanços científicos e tecnológicos.
Durante este evento, alunos de todas as formações académicas (mesmo de
áreas fora das Ciências da Vida) são convidados a descobrir mais sobre o
programa de doutoramento do IGC, mestrados e Escola de Verão, através
de sessões interativas, em inglês, onde podem tirar dúvidas e colocar
questões aos coordenadores destes programas e aos cientistas do IGC.
A participação é gratuita, mas requer inscrição prévia obrigatória.

Conferência – “Desafios e Prioridades na
Reabilitação e Gestão da Saúde MúsculoEsquelética”
No dia 25 de fevereiro irá realizar-se a Conferência “Desafios e Prioridades
na Reabilitação e Gestão da Saúde Músculo-Esquelética”, organizada pelas
especialidades de Reabilitação e Ergonomia do Curso de Doutoramento em
Motricidade Humana da Faculdade de Motricidade Humana.
A Conferência tem como objetivo proporcionar uma visão integrada
da reabilitação e da gestão da saúde músculo-esquelética em três
perspetivas. A primeira, no contexto ocupacional, começa por apresentar
o tema da campanha europeia da EU-OSHA (Agência Europeia para a
Segurança e a Saúde no Trabalho) para 2021-2022, relacionado com
a prevenção do risco de lesões músculo-esqueléticas ocupacionais; a
segunda destacando a prioridade de criação de um programa para a
saúde músculo-esquelética em Portugal; e a terceira, onde será feita a
abordagem dos perfis de dor em trabalhadores de escritório com dor
crónica na cervical e perspetivas da sua reabilitação.
O evento é aberto ao público mediante inscrição e sujeito ao número limite
de participantes.
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