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# ABERTURA

“Oeiras tem uma situação de coesão social 
única e a média salarial mais elevada do país”
Oeiras é elevada a vila a 7 de junho de 1759, através de carta régia, 
dia que continua a ser celebrado com orgulho pelos oeirenses. 
Apesar da sua dimensão e de várias das suas freguesias poderem 
ser cidade, o concelho optou por se manter como vila, sendo, 
formalmente, a junção das sete vilas de Algés, Linda-a-Velha, 
Carnaxide, Queijas, Caxias, Paço de Arcos e Oeiras.
 
Hoje, o Município de Oeiras é um dos municípios mais influentes de 
Portugal, tendo alguns dos maiores indicadores de qualidade de vida 
do país, como é o caso da maior literacia a nível nacional e o facto de 
ter o segundo maior PIB, atrás de Lisboa.

Em entrevista ao Oeiras Valley, o Presidente da Câmara Municipal de 
Oeiras, Isaltino Morais, faz o balanço da estratégia Oeiras Valley, dois 
anos depois da sua criação, explica o foco do trabalho do Município 
e aborda alguns dos principais projetos a ser desenvolvidos pela 
Câmara Municipal, como é o caso da candidatura de Oeiras à Capital 
Europeia da Cultura em 2027.

3ª edição da Pós-Graduação Startup Research 
terminou a 14 de maio
O StartUp Research NOVA é um programa de pós-graduação que 
pretende promover competências empresariais em jovens cientistas. 
A iniciativa resulta de uma colaboração entre a NOVA SBE e o ITQB NOVA, 
apoiada pelo Município de Oeiras.
 
A pós-graduação tem o objetivo de sensibilizar quem faz investigação em 
ciência para a necessidade de aproveitar melhor esse conhecimento na 
criação de produtos e serviços adaptados às necessidades da sociedade.

A 3ª edição do StartUp Research NOVA, que terminou no passado dia 14
de maio, contou com a participação de 17 estudantes, 15 dos quais 
tiveram
o apoio das bolsas Oeiras Valley. O evento de encerramento do Startup 
Research NOVA decorreu no auditório principal do ITQB NOVA, onde os 
recém-formados fizeram uma breve apresentação sobre os seus projetos 
e startups.

O evento contou com a participação de vários convidados, entre os quais, 
Pedro Patacho, Vereador da Educação de Oeiras, Cláudio Soares, 
Diretor do ITQB NOVA, Rita Cunha,Vice-Diretora da NOVA SBE e
Isabel Rocha, Vice-Reitora da NOVA.

O Summer Science @ITQB NOVA regressa
em julho
O ITQB NOVA abre novamente as portas ao Summer Science     ITQB NOVA, 
de dia 19 a 23 de julho.

O evento, que desta vez vai realizar-se no formato online, dá a oportunidade 
aos estudantes de licenciatura de 2º e 3º ano de conhecerem a investigação 
desenvolvida no instituto, estando ainda aberta a possibilidade de haver 
estágios presenciais, consoante a evolução da pandemia.

Nesta iniciativa, os participantes têm a oportunidade de conversar com os 
investigadores do ITQB NOVA, de desenvolver projetos em grupo e, ainda,
de participar em sessões de mentoria.

O Summer Science @ITQB NOVA é uma excelente oportunidade para os 
estudantes interessados em ciências biomoleculares, ciências da vida, 
biotecnologia, biologia computacional e áreas relacionadas, terem uma visão 
privilegiada do instituto e dos seus laboratórios e conhecerem os mestrados 
que o ITQB NOVA tem para oferecer.

As inscrições estão abertas até ao dia de 17 de julho.

Saiba mais em Summer Science     ITQB NOVA.

# TOME NOTA

1 de junho 2021

Dia da Criança
No dia 1 de junho, o Município de Oeiras assinalou o Dia Mundial da 
Criança com o lançamento do Festival “Em Órbita”.

O festival, para além da vertente presencial, contou com a criação do 
website ‘Dia da Criança Oeiras Valley’, uma plataforma online com mais 
de 5 horas de programação criadas exclusivamente para o usufruto da 
comunidade escolar de Oeiras.

No portal são disponibilizadas um conjunto de ações ligadas ao espaço e à 
ciência, entre as quais uma conversa com uma astronauta portuguesa,
um concerto de waterphone e um workshop sobre telescópios.

No dia da criança, as escolas foram chamadas a participar neste festival, 
através de oficinas, torneios e visitas guiadas, nomeadamente o Torneio
de Lego Education e a visita à Cápsula do Tempo.

Agora, e ao longo do tempo, as crianças vão poder continuar a aproveitar 
as atividades preparadas, com conteúdos da plataforma, adequados a 
todas as idades e níveis de ensino.

Fique a conhecer melhor o Dia da Criança Oeiras Valley.

Oeiras acolhe o primeiro Festival 
Internacional de Ciência em Portugal
Em Oeiras há Ciência, há cientistas e vai haver, no mês de outubro, um 
evento que marcará a agenda da Ciência em Portugal: o primeiro festival 
anual de ciência a ser organizado no nosso país - O FIC.A.
 
O Festival Internacional de Ciência vai realizar-se entre os dias 12 e 17
de outubro no Palácio Marquês de Pombal, em Oeiras. Alexandre Quintanilha 
é o embaixador desta iniciativa, organizada em parceira com o Município de 
Oeiras, principal financiador do projeto.
 
O FIC.A vai juntar centenas de cientistas, engenheiros, matemáticos, 
comediantes, escritores, artistas e outros entusiastas da ciência, para 
em conjunto explorarem o mundo da ciência. O evento supera já as 700 
atividades programadas – entre debates, palestras, exposições, espetáculos, 
concertos, workshops e outros formatos – e soma mais de 200 oradores de 
mais de 25 países.

Saiba mais em fica.pt.

Instituto Superior Técnico celebra 110 anos
de história com um podcast inovador
“110 histórias, 110 objetos” é o novo podcast do Instituto Superior 
Técnico, lançado para assinalar os 110 anos da instituição. Uma vez por 
semana,
o IST dará a conhecer a sua história através de objetos enigmáticos, 
relacionados com a instituição.

O podcast foi lançado no passado dia 23 de maio e o primeiro episódio 
é dedicado ao “violino de Bensaude”, um dos grandes símbolos da 
instituição, que pertencia ao primeiro Diretor do Instituto Superior 
Técnico, Alfredo Bensaude.

Todas as semanas, o “110 histórias, 110 objetos” contará uma história 
diferente e única, desde a do primeiro carro sustentável construído pelo 
Projeto de Sustentabilidade Energética Móvel do Técnico, em 2013, à 
mais recente história da conquista do campeonato nacional de rugby 
2020/2021 e da equipa de rugby do Técnico, explicada através da bola de 
rugby personalizada, que se encontra exposta no gabinete do Presidente 
da Escola.

Conheça o podcast em 110 Histórias | 110 Objetos.

Cartas com Ciência - O programa que junta 
cientistas e alunos de todos os PALOP
O programa Cartas com Ciência é uma iniciativa que promove a troca de 
cartas entre cientistas e crianças nos países de língua oficial portuguesa.

Cientistas do ITQB NOVA e do Instituto Gulbenkian de Ciência uniram-se a 
este projeto que tem como missão “inspirar crianças nos países de língua 
portuguesa a considerar o ensino superior e as carreiras científicas.”

Através da correspondência trocada entre crianças e cientistas, é 
promovida a literacia científica e a língua portuguesa nos países 
lusófonos, assim como um novo olhar sobre a educação, a ciência e a 
diversidade.

O projeto Cartas com Ciência proporciona, ainda, formação e experiência 
em comunicação científica para investigadores de diferentes áreas, com 
o objetivo de ultrapassar as barreiras de interação entre a Ciência e a 
Sociedade.
O Cartas com Ciência recebeu, recentemente, o segundo lugar do Prémio 
Melhor Ideia de Negócio Go Green Go Social NOVA FCSH.

Saiba mais em Cartas com Ciência.

# ROSTOS DA CIÊNCIA

Elisabete Brigadeiro, o Rosto da Ciência
por detrás da Estratégia Oeiras
Ciência e Tecnologia
Elisabete Brigadeiro é a coordenadora para a Estratégia Oeiras Ciência e 
Tecnologia, uma agenda transformadora para a sociedade, que promove
a cultura científica e aproxima os munícipes da Ciência desenvolvida no 
concelho.

A Estratégia Oeiras Ciência e Tecnologia desenvolve, coorganiza e 
financia iniciativas da Município e dos parceiros do ecossistema científico 
de Oeiras.

O objetivo da estratégia é apoiar a investigação científica feita no 
concelho, assim como dar acesso a mais e melhor conhecimento, 
estimulando
a participação e o envolvimento dos oeirenses, como explica
Elisabete Brigadeiro, em entrevista ao Oeiras Valley.

Conheça melhor a Estratégia Oeiras Ciência e Tecnologia através das 
palavras de Elisabete Brigadeiro, o “Rosto da Ciência” que coordena esta 
estratégia e que ambiciona posicionar Oeiras como a Capital da Ciência e 
da Inovação até 2025.

# DESTAQUES

MUNICÍPIO OEIRAS

CONTACTOS
www.oeirasvalley.com

# APOIOS

Conheça o Guia de Campo de Insetos e Plantas 
de Oeiras
O Município de Oeiras lançou o novo ‘Guia de Campo de Insetos e Plantas 
de Oeiras’, ideal para quem quer aprender mais sobre a riqueza da 
biodiversidade urbana do concelho de Oeiras.

O guia é perfeito para dias ao ar livre, permitindo-lhe descobrir as várias 
espécies que se podem encontrar nas Estações da Biodiversidade e 
Biospots e nos parques e jardins municipais do concelho.

Este trabalho resulta de uma parceria entre o cE3c – Centro de Ecologia, 
Evolução e Alterações Ambientais Faculdade de Ciências da Universidade
de Lisboa, o Tagis - Centro de Conservação das Borboletas de Portugal 
e o Município de Oeiras e pode ser descarregado gratuitamente, em 
formato PDF.

Descarregue já o seu Guia de Campo de Insetos e Plantas de Oeiras.

IGC lança o podcast ‘Parece Impossível!’
‘Parece Impossível!’ é o novo podcast de ciência e estreia já este mês.
O projeto do Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC), em parceria com o 
ITQB NOVA e com o Município de Oeiras vai mostrar como a ciência está a 
traçar o futuro da Humanidade.

Serão desvendados os mistérios da ciência, que estão por toda a parte: 
do laboratório às empresas, da praia às salas de aula, dos hospitais à 
cozinha. Nas novas descobertas, estudos, experiências e teorias, dos 
temas mais sérios aos ligeiros, há ciência no nosso dia-a-dia e ela tem a 
capacidade de revolucionar o futuro.

Este é um programa para gente curiosa de todas as idades, que, 
quinzenalmente, desvendará o fascinante e intrigante mundo da ciência.
Com o super poder da curiosidade, os heróis deste podcast vestem bata 
branca e provam que não há sonhos impossíveis.

O podcast estará disponível nas plataformas de streaming.
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