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# ABERTURA

“Estamos a caminhar para uma revolução 
industrial no Espaço”
Ricardo Conde, Presidente da Agência Espacial Portuguesa - Portugal 
Space, esteve à conversa com o Oeiras Valley sobre o trabalho 
desenvolvido no âmbito da estratégia “Portugal Espaço 2030”.

Leia a entrevista e conheça as várias áreas de intervenção da Portugal 
Space nas descobertas científicas do Espaço. Descubra as missões 
espaciais as missões espaciais com cunho português, a primeira 
edição do Space Studies Program em Portugal, em colaboração com 
o Instituto Superior Técnico e com o apoio da Câmara Municipal de 
Oeiras, entre outras iniciativas para divulgação das temáticas do 
Espaço. 

Ricardo Conde explica ainda como a Portugal Space perspetiva o 
futuro da existência humana em órbita e de como a sustentabilidade 
da vida na Terra pode ser potenciada com os avanços tecnológicos 
no Espaço.

Leia a entrevista e conheça na íntegra a Agência Espacial Portuguesa.

InnOValley: Fundo de apoio a investigação 
científica em Oeiras
O Fundo para a Prova de Conceito Innovalley (IOV PoC) é uma iniciativa 
inovadora em Portugal que visa o apoio a projetos de investigação 
científica, através de cofinanciamento pela Câmara Municipal de Oeiras, 
ITQB NOVA e Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC).

Este fundo foi criado para a identificação e financiamento de projetos 
científicos que apresentam resultados promissores e que procuram 
avançar para a criação de protótipos laboratoriais ou provas de conceito. 

O financiamento para os projetos é dirigido a todos os domínios 
científicos do ITQB NOVA e do IGC, mediante apresentação de candidatura, 
a decorrer até ao dia 1 de abril. A avaliação e seleção dos projetos 
vencedores será realizada por um painel de júris internacional, composto 
por especialistas da academia e indústria. Os vencedores do IOV PoC irão 
receber apoios até um total de €200.000, durante as principais etapas 
de criação de valor na sua investigação.

O InnoValley é o centro de inovação conjunto do ITQB NOVA e do Instituto 
Gulbenkian Ciência, criado com o apoio do Município de Oeiras.

Oeiras investe 6 milhões para a criação de um 
novo centro tecnológico e desportivo 
A Câmara Municipal de Oeiras (CMO) e a Faculdade de Motricidade Humana 
(FMH) assinaram um acordo para o desenvolvimento do Campus das 
Tecnologias da Motricidade Humana e do Desporto, na Cruz-Quebrada.
A construção deste novo Centro Tecnológico foi desenhada em articulação 
com o polo universitário da FMH.

A criação deste Centro tem como objetivo a criação de infraestruturas 
tecnológicas necessárias para o desenvolvimento da investigação científica 
na área da motricidade humana e do desporto. O projeto recebeu um 
financiamento de 6 milhões de euros, da Câmara Municipal de Oeiras, que 
comparticipa este investimento no global de 10 milhões de euros.

Esta iniciativa está também alinhada com a estratégia desenvolvida pela 
CMO para afirmar o Oeiras Valley como ecossistema integrado para 
negócios, ciência e tecnologia. Esta abordagem visa a promoção da agenda 
de Oeiras para a Educação e Sociedade, Inovação e Internacionalização, 
envolvendo a sociedade, a universidade e o tecido empresarial.

# ROSTOS DA CIÊNCIA

Aquário Vasco da Gama tem nova janela para
o Oceano
Foi inaugurada, no dia 15 de dezembro, no Aquário Vasco da Gama (AVG), 
em Oeiras, a maior janela virtual para o oceano na Península Ibérica.

Os visitantes do AVG podem agora interagir com um oceano virtual, 
através de um ecrã de 7,25 metros de comprimento por 2,70 metros
de altura, com definição 8k e conteúdos 3D.
 
A janela virtual para o oceano possibilita aos visitantes conhecer e interagir 
com cerca de 200 espécies marinhas que habitam a costa portuguesa.

Os mais interessados podem ainda conhecer mais sobre a orla costeira e 
os habitats de cada espécie. As crianças são ainda convidadas a desenhar 
o seu peixe favorito e vê-lo a ganhar vida na janela virtual para o oceano.
 
O Aquário Vasco da Gama é o mais antigo do mundo em funcionamento, 
com mais de um século de existência. No período anterior à pandemia de 
COVID-19, o AVG recebia cerca de 70 mil visitantes anualmente.

A renovação do espaço teve o apoio da Marinha portuguesa, num 
investimento de 300 mil euros. Com esta iniciativa, a direção do AVG 
espera um aumento do número de visitantes para os 200 mil anuais.

# ACONTECEU

Oeiras acolhe sessão de esclarecimento sobre 
ISTs, COVID-19 e Vacinação
A Câmara Municipal de Oeiras e a Maratona da Saúde promoveram uma 
sessão de esclarecimento “Speed Dating” para os jovens do Município de 
Oeiras, sobre temáticas como as Infeções Sexualmente Transmissíveis 
(ISTs), a COVID-19 e a vacinação.

A sessão foi realizada no Bairro dos Navegadores, no dia 10 de dezembro, 
com o objetivo de esclarecer e sensibilizar a população para os temas de 
interesse no domínio da saúde e de bem-estar, alinhada com os objetivos 
do projeto “A Ciência Ajuda”.

O momento contou igualmente com a apresentação do projeto INFO-VAC, 
do Instituto Gulbenkian de Ciência, e o livro “Ao Ataque!” lançado pelo 
ITQB NOVA, em parceira com o Município de Oeiras. Durante esta ação, 
foi também realizado um rastreio gratuito e confidencial às ISTs, aberto 
a toda a população do Bairro dos Navegadores, com recurso a uma 
Unidade Móvel da Associação SER+.

No seguimento desta iniciativa, foram produzidos vários vídeos de 
sensibilização e um podcast de dois episódios sobre as temáticas discutidas 
no “Speed Dating”.

# DESTAQUES

Conferência “Megadados: Redes, Titularidade
e Privacidade”
No âmbito do Ciclo de Conferências e de Debate on-line “Ao Encontro da 
Sociedade”, vai realizar-se a 7ª sessão bimestral com o tema “Megadados: 
Redes, Titularidade e Privacidade”, no próximo dia 13 de janeiro.

O Instituto Superior Técnico irá participar na sessão, através da 
participação do Professor Arlindo Oliveira como membro do painel de debate.

A iniciativa “Ao Encontro da Sociedade” é promovida pela Academia das 
Ciências de Lisboa (ACL), com o objetivo de discutir desafios científicos, 
tecnológicos e éticos com que a sociedade atual se confronta. As temáticas 
são discutidas em conferências e debates trimestrais, nos quais é possível 
a assistir a palestras curtas, seguidas de debate interativo e aberto ao 
público. 

A ACL está a promover o Ciclo de Conferências e de Debate como contributo 
para a sociedade de informação, do saber e da sabedoria, para a promoção 
da literacia científica na sociedade portuguesa.

A sessão será divulgada nas plataformas digitais Zoom no canal de 
YouTube da ACL, às 18h00. O acesso é livre, mas sujeito a inscrição.

MUNICÍPIO OEIRAS

CONTACTOS
www.oeirasvalley.com

Livro “Ao Ataque!”, uma aventura sobre 
vacinação
A investigadora Márcia Alves, do ITQB NOVA, autora do livro infantil “Ao 
Ataque!”, irá realizar várias sessões de leitura e atividades nas diferentes 
escolas e/ou bibliotecas do Município de Oeiras para falar sobre a 
importância da vacinação.

A obra tem como tema central os mecanismos de proteção da vacina no 
combate à infeção por agentes virais similares ao SARS-CoV-2, e inclui 
atividades lúdicas para as crianças. A história desenrola-se desde
o momento da vacinação da criança contra o vírus SARS-CoV-2 e tem 
como personagens principais os anticorpos e os macrófagos.

Apesar de ser um livro pensado para os mais novos, pode também ajudar 
os adultos a compreender os processos de proteção contra a COVID-19.

O livro foi editado no âmbito do programa Ciência Aberta a Oeiras, em 
parceria com a Câmara Municipal de Oeiras. Está já disponível nas Bibliotecas 
do Município, incluindo as escolares, e irá, em breve, chegar a todas as 
crianças do ensino pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico (4 a 9 anos)
de Oeiras.

# APOIOS

Taguspark recebe mega comunidade solar 
O Taguspark, Cidade do Conhecimento, vai instalar uma comunidade 
de energia renovável (CER) de grande dimensão nas suas instalações, em 
Oeiras. O projeto será o primeiro do género em Portugal, realizado em 
parceria com o grupo ProCME, 
a realizar durante este ano.

A CER tem o potencial de poupança energética de até 25% por ano e uma 
poupança monetária de 18% na aquisição de eletricidade à rede nacional. 
Será possível, portanto, poupar anualmente cerca de 37.000€ e evitar 
a emissão de 214 toneladas de dióxido de carbono.

Está prevista a instalação de 714 módulos fotovoltaicos, distribuídos 
pelas coberturas dos nove edifícios que compõem o Taguspark, com uma 
potência de 324,9 kWp (quilowatt pico). Esta iniciativa é considerada como 
um primeiro passo para a implementação de mais soluções smart city em 
Oeiras, no âmbito do projeto Oeiras Valley.

A primeira fase desta iniciativa conta com a participação de 11 parceiros, 
além do Taguspark, e é esperado o alargamento a outras entidades 
interessadas na implementação de soluções complementares em gestão 
inteligente de energia, água, resíduos, serviços públicos e mobilidade.

Maratona da Saúde abre concurso “Prémios 
Maratona da Saúde em Investigação Biomédica”
A Fundação para a Ciência e Tecnologia e a Maratona da Saúde estão a 
promover a 8ª edição dos Prémios Maratona da Saúde em Investigação 
Biomédica, com o apoio do Município de Oeiras, desta vez dedicada a 
projetos de investigação científica na área das doenças infeciosas.

A mais recente edição destes prémios tem como tema principal
a investigação científica em doenças infeciosas, uma área fortemente 
afetada pela pandemia de COVID-19 e com forte impacte na saúde dos 
cidadãos. Para dar resposta a esta crise de saúde, as temáticas desta 
edição serão dedicadas à COVID-19 e outros temas associados à doença, 
como a vacinação, prevenção, fatores de risco e outras comorbidades. 

As candidaturas para a 8ª edição destes Prémios estão abertas à 
comunidade científica e devem ser apresentadas até ao dia 17 de janeiro. 
Será atribuído um prémio no valor de €20.000, para um período máximo 
de dois anos.

Os Prémios Maratona da Saúde foram criados com o objetivo de promover
a investigação científica em Portugal, em diferentes áreas da 
biomedicina. O financiamento destes prémios é obtido maioritariamente 
através de donativos, através da participação da sociedade civil, durante 
uma emissão televisiva na RTP, sob o mote “A ciência faz história”.

Agência Espacial Portuguesa apresenta Catálogo 
Espacial Português 
A Agência Espacial Portuguesa, Portugal Space, desenvolveu o Catálogo 
Espacial Português, que retrata uma leitura aprofundada do ecossistema 
do setor espacial português, no qual se inclui o Space Studies Program, 
uma iniciativa que conta com o apoio da Câmara Municipal de Oeiras.

No desenvolvimento deste trabalho foram identificadas 52 empresas e 30 
centros de investigação cuja atividade principal, ou parte significativa do 
seu trabalho, incide no sector Espacial em Portugal. Um dos principais 
objetivos do catálogo foi traçar o perfil destas entidades, apresentando os 
seus produtos, serviços, aplicações, tecnologias e projetos de I&D.
 
Para além disso, o catálogo oferece uma visão sobre as infraestruturas 
espaciais instaladas em Portugal, a presença portuguesa em organizações 
internacionais na área do Espaço, bem como programas de formação e 
divulgação destas temáticas em Portugal. Alguns exemplos são o Space 
Studies Program, ação realizada em parceria com o Instituto Superior 
Técnico, em Lisboa e Oeiras, o teleporto de Santa Maria, nos Açores, 
entre outras iniciativas.

Senciência, os Rostos da Ciência por detrás
do FIC.A – O Festival Internacional de Ciência
de Oeiras
A Senciência é uma empresa de produção e desenvolvimento de conteúdo 
cultural e educativo, fundada por Rúben Oliveira, Emanuel Carvalho
e Fátima Dias. São os organizadores do Festival Internacional de Ciência
de Oeiras (FIC.A), um programa pioneiro que alia a área científica e 
tecnológica à cultural e artística.

O Festival Internacional de Ciência de Oeiras é uma iniciativa organizada 
em parceria com a Câmara Municipal de Oeiras e visa a celebração da 
ciência e do conhecimento com a sociedade.

Os principais objetivos do FIC.A são apresentar a ciência e a tecnologia de 
forma acessível, inclusiva e estimulante, de modo a promover a educação 
para a literacia científica, cultural e artística.

Conheça melhor esta iniciativa através das palavras de Rúben Oliveira, 
Emanuel Carvalho e Fátima Dias, membros fundadores da Senciência, os 
“Rostos da Ciência” responsáveis pelo primeiro Festival Internacional de 
Ciência de Oeiras.

Leia a entrevista à equipa da Senciência e conheça melhor o Festival 
Internacional de Ciência de Oeiras.

#TOME NOTA

GloMiNe for Africa: Simpósio para a conservação 
da biodiversidade microbiana
O Instituto Gulbenkian de Ciência será o anfitrião do 2º Global Microbiome 
Network – GloMiNe for Africa, um simpósio para a discussão e promoção 
da importância dos esforços de conservação da biodiversidade microbiana, 
a decorrer nos próximos dias 13 e 14 de janeiro, em formato online. 

Os “hotspots” de diversidade microbiana, essencial para a saúde humana, 
encontram-se principalmente em povos tradicionais, agora ameaçados 
pela transição para sociedades industrializadas. O GloMiNe for Africa visa 
dar resposta aos riscos impostos à diversidade microbiana, através do 
reconhecimento da urgência da sua preservação e da investigação sobre 
as funções destes organismos para a vida humana.

O GloMiNe for Africa é dirigido a estudantes, investigadores e decisores 
políticos que lideram os campos da microbiologia, bioinformática, 
antropologia, conservação, preservação, ética, e saúde pública. O evento 
é organizado por um comité constituído por instituições de África, da 
Europa e da América. 

Este simpósio é o segundo de uma série de workshops que procura 
estabelecer uma rede de microbioma global no âmbito do projeto 
Microbiota Vault, para a preservação da saúde da humanidade.

Saiba mais informações sobre o 2º Global Microbiome Network – GloMiNe 
for Africa. 
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