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# ABERTURA

“Queremos criar um ambiente cosmopolita 
internacional de investigação”
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) tem um amplo 
campo de atuação a nível nacional. Tem responsabilidades em áreas 
que vão desde a meteorologia e o clima até à segurança alimentar 
dos produtos do mar e à investigação das pescas. Grande parte do 
trabalho em torno das matérias ligadas ao mar é feito em Oeiras, 
onde este instituto tem instalado um polo dotado de laboratórios de 
investigação de referência na área. Em entrevista ao Oeiras Valley, 
Miguel Miranda, presidente do IPMA, explica quais são as principais 
áreas de atuação e os fatores distintivos do trabalho desenvolvido 
neste polo, vincando ainda as vantagens de estar instalado em 
Oeiras e as metas que estão a ser desenvolvidas também em 
parceria com o Concelho.

Veja ainda os vídeos:
Quais são as valências do polo do IPMA em Oeiras?

Quais as vantagens do IPMA estar instalado em Oeiras?

# APOIOS

Abertas as candidaturas aos António Coutinho 
Science Awards
Arrancou o período de candidaturas à 3.ª edição dos António Coutinho 
Science Awards, uma iniciativa do Instituto Gulbenkian de Ciência 
(IGC) com o apoio da Fundação Merck e do Município de Oeiras que 
visa criar oportunidades para estudantes e investigadores doutorados 
promoverem as suas carreiras científicas. Este programa anual é dirigido 
a estudantes dos PALOP (Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa) 
ou descendestes de nacionais dos PALOP residentes em Portugal, bem 
como a estudantes e investigadores doutorados residentes nos PALOP. 
Nesta edição, houve uma reformulação do programa que passa a prever 
a atribuição de duas bolsas de investigação e um prémio científico. A 
candidaturas decorrem até ao dia 30 de abril. Mais informações sobre 
o funcionamento dos António Coutinho Science Awards podem ser 
consultadas no site do IGC.

3ª edição do StartUp Research já arrancou
A 3ª edição do StartUp Research Nova, programa de pós-graduação que 
pretende promover competências empresariais em jovens cientistas 
arrancou no passado dia 5 de fevereiro e terá uma duração de três meses, 
terminando a 14 de maio. Nesse período, os cientistas aprenderão a 
transformar conhecimento e ideias em valor, através da aprendizagem 
com investigadores, empresários e empresas. O StartUp Research foi 
desenvolvido de forma colaborativa por cientistas e empreendedores do 
Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier da Universidade 
Nova de Lisboa (ITQB NOVA), sedeado em Oeiras, e pela Nova School of 
Business & Economics (Nova SBE), contando ainda com o Município de 
Oeiras entre os parceiros.

# DESTAQUES

Cultura e Inovação Oeiras 27
O município de Oeiras vai candidatar-se a Capital Europeia da 
Cultura 2027 na ambição de elevar a cidade para um novo ciclo de 
desenvolvimento, em coerente conjugação com a Estratégia Oeiras 
Ciência e Tecnologia e com a marca Oeiras Valley. Aos campos da 
Inovação, Ciência e Tecnologia, juntam-se o Património, a Arte e 
a Cultura.Nas últimas décadas, Oeiras protagonizou mudanças 
muito relevantes que posicionam o território como um ecossistema 
de referência, rumo à Capital da Ciência e Inovação. Agora, a dar 
corpo à visão de cidade polinucleada, pretende-se ir mais além no 
desenvolvimento sustentável e sustentado, na melhoria da qualidade 
de vida e no incentivo à ligação e mobilidade entre os diversos núcleos 
urbanos, empresariais, culturais, científicos, tecnológicos, educativos, 
sociais, desportivos, oferecendo à comunidade oeirense e a quem a 
visita uma cidade do conhecimento, plural e criativa nas dinâmicas de 
participação cívica e de estímulo à transformação verde e digital.

Aquário Vasco da Gama ganha mais vida 
através da arte urbana
O artista de arte urbana Adalberto Brito deu uma nova vida à fachada 
do edifício do Aquário Vasco da Gama a convite da Marinha. Ao longo 
de 10 dias em que teve lugar esta intervenção artística, foram pintados 
elementos visuais relacionados com a história e a vida marinha existente 
no Aquário Vasco da Gama, podendo agora ser observadas diversas 
espécies de animais presentes neste aquário, bem como algumas espécies 
ilustradas pelo Rei D. Carlos I nas suas publicações. Neste vídeo publicado 
no site da Marinha acompanhe a evolução do processo criativo desta 
intervenção artística.

Cursos MOOC do IST promovem ensino à 
distância
O Instituto Superior Técnico (IST) apostou na democratização do acesso 
a conteúdos científicos por qualquer pessoa e “à distância de um clique” 
através da disponibilização de cursos MOOC (acrónimo para massive open 
online courses). Estes cursos distinguem-se por serem assíncronos, não 
terem limites de inscrições, não exigirem nenhuma filiação obrigatória 
aquando da inscrição e por, na maioria das situações, serem gratuitos. Os 
cursos MOOC Técnico são concebidos por professores ou investigadores 
do IST ou de entidades parceiras, como escolas de ensino superior 
nacionais e internacionais, e são focados na área de ciência, tecnologia, 
engenharia e matemática. Até à data foram realizadas mais de 40 edições 
de cursos MOOC Técnico, que contaram com mais de 17 mil participantes. 
Atualmente, está disponível a inscrição em três cursos.

Nova ferramenta ajuda ao consumo 
sustentável de pescado
Está disponível uma nova ferramenta que pretende ajudar à tomada de 
decisões informadas sobre o consumo de pescado. A FishChoice funciona 
como uma calculadora digital que orienta os consumidores a obterem o 
máximo de benefícios nutricionais no seu consumo de pescado, enquanto 
reduzem a exposição a contaminantes químicos. Ajuda também a escolhas 
sustentáveis com base na origem dos produtos e sustentabilidade dos 
métodos de pesca usados. O utilizador precisa apenas de indicar o país, 
idade, género, as espécies de pescado e de que forma as consome. Esta 
ferramenta foi criada no âmbito do projeto ECsafeSEAFOOD, coordenado 
pelo IPMA.

# TOME NOTA

9 de fevereiro

Dia da Internet Segura: “Liga-te na Boa a uma 
Net Segura!”
A propósito do Dia da Internet Segura, que se celebra a 9 de fevereiro, fica 
a sugestão do livro “Liga-te na Boa a uma Net Segura”. É da autoria de 
Margarida Gaspar Matos, professora da Faculdade de Motricidade Humana 
(FMH), da Universidade de Lisboa, que dá dicas para os jovens navegarem 
com maior segurança na Internet. Este tipo de dicas ganha ainda maior 
relevância no contexto da pandemia que ditou em muitos casos uma maior 
utilização das novas tecnologias por parte dos mais jovens. Como a autora 
explica, a ideia não é que os mais jovens deixem de usar o tablet ou o 
computador, mas que percebam se estão a exagerar, que avaliem todos os 
riscos e aprendam a estabelecer regras.
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13 de fevereiro

Dia Mundial da Rádio: “90 Segundos de 
Ciência” em escuta
A 13 de fevereiro comemora-se o Dia Mundial da Rádio, um bom mote 
para destacar um programa que já conta com mais de 25 horas de ciência 
em português na rádio pública. O “90 Segundos de Ciência” é transmitido 
diariamente na Antena 1, sendo que nos seus mais de mil episódios, com 
duração de 90 segundos, já deu voz a mais de mil investigadores que 
apresentam a investigação que se faz em Portugal em todas as áreas 
do saber. O programa foi emitido pela primeira vez a 21 de novembro de 
2016 e é um projeto do ITQB NOVA e da Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas (FCSH NOVA).

17 a 19 de fevereiro

Encontro de Estudantes de Doutoramento do 
ITQB NOVA
A 17 de fevereiro inicia-se um encontro de três dias de estudantes de 
Doutoramento organizado pelo ITQB NOVA e pelo Instituto de Biologia 
Experimental e Tecnológica (iBET). Na sua décima primeira edição, o PhD 
Students’ Meeting terá lugar exclusivamente online, mas dará seguimento 
à tradição, com os estudantes de doutoramento a terem oportunidade para 
apresentar os seus trabalhos em vários formatos de sessão. O programa 
contará ainda com oradores convidados de diferentes áreas científicas.

22 de fevereiro

IGC promove encontro com alunos do ensino 
superior
O IGC organiza a 22 de fevereiro uma sessão aberta destinada a alunos de 
licenciatura e mestrado, em Portugal e no estrangeiro, com o objetivo de 
os ajudar a planear os próximos passos das respetivas carreiras científicas. 
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 onde podem tirar dúvidas e colocar questões aos 
coordenadores destes programas e aos cientistas da instituição. A sessão 
será online e em inglês, mas requer inscrição prévia.

Serviços de informação EBSCO na Rede de 
Bibliotecas Municipais de Oeiras
A Rede de Bibliotecas Municipais de Oeiras (RBMO) alargou o leque de 
serviços de informação online através do acesso ao repositório EBSCO. 
Nele encontra disponível milhares de conteúdos de âmbito académico e 
científico, desde periódicos, e-books, livros, relatórios, artigos científicos 
ou bases de dados, nas mais variadas áreas do conhecimento. O serviço 
é gratuito e destina-se a todos os utilizadores registados nas Bibliotecas 
de Oeiras. A adicionar à oferta online de jornais e revistas via plataforma 
Pressreader, este é mais um serviço de recursos digitais para a 
comunidade de leitores, estudantes e investigadores de Oeiras. Pode obter 
mais informações sobre registo e Cartão de Leitor em RBMO.
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