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# ABERTURA

“Oeiras Valley é uma estratégia de 
desenvolvimento daquilo que nos faz falta”
O Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier da 
Universidade Nova de Lisboa foi fundado em 1989 e é hoje uma 
instituição científica de referência no Município de Oeiras e em 
Portugal. 

O ITQB NOVA dedica-se à investigação na área das biociências 
biomoleculares, com o objetivo de criar impacto na sociedade, 
na área da saúde e na área da sustentabilidade. A par da área 
da investigação de excelência, a instituição destaca-se pela sua 
especialização no ensino pós-graduado, que vai do mestrado à 
formação de pós-doutorados e líderes de indústria.

Em entrevista ao Oeiras Valley, o diretor do ITQB NOVA, Cláudio 
M. Soares, explica o foco do trabalho desta instituição, abordando 
alguma da investigação feita nos diversos campos de ação, ao longo 
do último ano, assim como alguns dos projetos a ser desenvolvidos 
pelo Instituto.

Veja ainda os vídeos:
Quais são as principais valências do ITQB NOVA?
Quais as vantagens do IQTB NOVA estar instalado em Oeiras?

Candidaturas ao Programa de Cooperação 
Técnica e Científica terminam a 15 de junho
Os alunos do Ensino Superior que queiram candidatar-se ao Programa 
de Cooperação Técnica e Científica têm até dia 15 de junho para o fazer.

Este programa tem como objetivo premiar, através de atribuição de bolsa, 
o desenvolvimento e dinamização de projetos de investigação com base 
em dados disponibilizados sobre o território municipal, promovendo 
a cooperação entre o Município de Oeiras e as Instituições de ensino 
superior.

O Programa de Cooperação Técnica e Científica enquadra-se na 
Estratégia Oeiras, Ciência e Tecnologia, que procura, através destas 
bolsas, alavancar projetos que procurem dar resposta, com o devido rigor 
técnico e científico, a determinadas problemáticas municipais/urbanas. 

A iniciativa irá atribuir uma bolsa de cinco mil euros aos candidatos com 
os dois projetos mais inovadores, para que possam desenvolvê-lo ao 
longo de 2021/2022.

Dia Aberto do ITQB NOVA – A Ciência
move-nos para o futuro 
No dia 30 de maio, o ITQB NOVA convida-o a descobrir como “A Ciência nos 
move para o futuro”.

O Dia Aberto 2021 será feito no formato online e irá ter visitas virtuais a 
espaços que nunca foram abertos ao público, nem em edições presenciais 
do evento. Entre várias novidades, serão partilhadas as últimas notícias 
do trabalho desenvolvido pelos investigadores para combater a pandemia 
COVID-19, será possível visitar uma exposição em ambiente 3D, conversar 
em salas individuais com investigadores e quem quiser saber mais sobre 
os cursos do ITQB NOVA terá uma área dedicada, onde poderá tirar as suas 
dúvidas com atuais e antigos alunos.

Os mais pequenos terão, também, atividades orientadas pelos investigadores 
para fazer em casa e poderão assistir à já tradicional sessão de ciência 
espetacular com o investigador Carlos Romão. Estarão, ainda, disponíveis 
vários quizzes de ciência, com direito a prémios, para o público de todas as 
idades.

Descubra mais sobre o que o ITQB NOVA preparou para este Dia Aberto 2021.

# TOME NOTA

16 de maio 2021

Oeiras assinala Dia dos Cientistas
A 16 de maio celebra-se o Dia Nacional dos Cientistas como homenagem 
ao professor, cientista, político e ministro da Ciência, José Mariano Gago 
(1948-2015).

Neste sentido, o Município de Oeiras celebra o trabalho da comunidade 
científica e reconhece a relevância da ciência e dos cientistas como motor 
para o progresso social, assente na curiosidade, na criatividade, no 
pensamento crítico e no envolvimento de todos os cidadãos.

Em tempos de incerteza, há que valorizar a importância do investimento 
público em ciência, a capacidade de colaboração entre universidades, 
institutos de investigação, equipamentos culturais e parques empresariais, 
a resiliência dos cientistas e o estímulo ao desenvolvimento futuro 
motivado pela investigação e circulação do conhecimento científico.  

18 de maio 2021

Dia do Fascínio das Plantas
A European Plant Science Organization, em 2012, lançou o Dia 
Internacional do Fascínio das Plantas, para celebrar o fascínio provocado 
pelas plantas.
 
Em Oeiras, o ITQB NOVA, em conjunto com diversos parceiros, está a 
organizar um dia cheio de atividades, com um workshop de ilustração 
científica de plantas, um debate com pessoas de várias áreas sobre se 
“as plantas que comemos vêm mesmo da natureza?” e a inauguração 
da exposição virtual PlantLabSketching. Será também possível realizar 
uma visita guiada às árvores, numa atividade presencial com um número 
reduzido de pessoas e todas as normas de segurança.
 
Em Portugal, a iniciativa é coordenada pela Sociedade Portuguesa de 
Fisiologia Vegetal e pelo ITQB NOVA, sendo os eventos organizados por 
instituições de todo o país. Esta data visa despertar o maior número de 
pessoas para o mundo das plantas, sensibilizando-as para a importância 
do seu estudo.
 
Descubra o programa do Dia do Fascínio das Plantas.

IGC e Câmara de Oeiras conduzem estudos 
de eficácia da vacina AstraZeneca 
O Instituto Gulbenkian de Ciência, em articulação com o Agrupamento de 
Centros de Saúde de Lisboa Ocidental e Oeiras e com o Município de 
Oeiras, está a desenvolver um projeto focado no rastreio de docentes e não 
docentes de diversas escolas do Concelho de Oeiras, após a vacinação com a 
Astrazeneca e ao longo de um ano.

O objetivo é perceber como é que cada utente responde à vacina e qual o 
grau de imunidade que desenvolve. Este novo estudo surge na sequência 
da vontade do IGC em alargar o projeto de rastreio de vacinação que tem 
vindo a desenvolver, agora com a vacina da AstraZeneca. Sendo a vigilância 
epidemiológica da administração da vacina fundamental para travar a 
pandemia, será feita a recolha periódica de amostras de sangue dos 
participantes do rastreio para se aferir a resposta do sistema imunitário à 
vacina. 

O conjunto de dados recolhido poderá revelar informação até agora 
desconhecida e o resultado de ambos os estudos será partilhado com o 
Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge. 

Saiba mais sobre o estudo de eficácia da vacina Astrazeneca.

Árvore de Carbono – o projeto-piloto
do Programa Ciência + Cidadã
O Programa Ciência + Cidadã é uma parceria entre o Instituto Gulbenkian 
de Ciência, o ITQB NOVA e o Município de Oeiras, no qual cientistas-
cidadãos trabalham em conjunto e refletem sobre questões onde a 
ciência tem um papel central na exploração e resolução de problemas na 
sua comunidade.
 
No primeiro projeto de ciência cidadã, “Árvore de Carbono”, estes 
cientistas-cidadãos investigam a qualidade do ar nas suas comunidades, 
utilizando estações de monitorização de baixo custo, que os próprios 
construíram.
 
O objetivo dos “cientistas” é investigar a qualidade do ar em diversos 
sítios do concelho de Oeiras e, com os dados recolhidos, discutir como 
poderão alterar o seu comportamento a nível individual e coletivo para 
proteger a qualidade do ar.
 
Os participantes poderão ainda discutir sobre eventuais políticas públicas 
que possam ser tomadas, alertando a sociedade para este tema, que 
impacta a saúde de todos.

O primeiro Dia Aberto da ENIDH
A Escola Superior Náutica Infante D. Henrique (ENIDH) organiza este ano, 
pela primeira vez, o Dia Aberto da ENIDH, exclusivamente em formato 
online.
 
O Dia Aberto destina-se aos jovens que pretendem ingressar no ensino 
superior, que poderão conhecer, desta forma, a oferta formativa da 
Escola, assim como as saídas profissionais e o campus escolar. Se sonha 
em trabalhar na Marinha Mercante ou no setor marítimo-portuário, não 
perca a oportunidade de conhecer melhor esta instituição.
 
O evento vai decorrer no dia 19 de maio, com o acompanhamento do 
corpo docente e não docente da ENIDH, que estará disponível para 
esclarecer qualquer tipo de dúvidas. A inscrição para o Dia Aberto é 
obrigatória e termina a 14 de maio, sendo necessário preencher um 
formulário para participar.

Saiba mais sobre o Dia Aberto da ENIHD.

# ROSTOS DA CIÊNCIA

Marta Ribeiro, coordenadora
do InnoValley, quer tirar a Ciência
do laboratório e trazê-la para o “mundo real”
O InnoValley é a unidade de apoio à Inovação que pretende dotar o 
Instituto Gulbenkian Ciência e o Instituto de Tecnologia Química e 
Biológica António Xavier de todo o apoio profissional necessário para que 
a investigação criada possa ser transferida para a sociedade e para o 
mercado.
 
Este centro de inovação conjunto, criado com o apoio do Município de 
Oeiras, é coordenado por Marta Ribeiro, que, em entrevista ao Oeiras 
Valley, explica como é que o InnoValley irá alavancar potenciais projetos 
de investigação e dinamizar a transferência de tecnologia de ambos os 
institutos científicos para o mercado.
 
Conheça o InnoValley através das palavras de Marta Ribeiro, o “Rosto da 
Ciência” que pretende tornar a transferência de tecnologia em Oeiras 
num caso de sucesso ao nível internacional.

# DESTAQUES

22 de maio 2021

Dia Internacional da Biodiversidade - Nós somos 
parte da solução
O Dia Internacional da Biodiversidade comemora-se a 22 de maio, com 
o tema “Nós somos parte da solução” e o Município de Oeiras pretende 
assinalar esta data, com um conjunto de iniciativas a realizar durante a 
época da Primavera.
Este dia visa alertar as comunidades para a necessidade e importância da 
conservação da diversidade biológica do nosso património.
Integradas numa estratégia de promoção do conhecimento e preservação 
da biodiversidade local, são diversas as iniciativas em curso, destacando-
se nesta época as seguintes:

•   A realização de ações para as escolas denominadas “Insetos em 
Ordem”, dinamizadas por investigadores do TAGIS – Centro de 
Conservação de Borboletas de Portugal;

 •   A divulgação de percursos de observação da natureza em parques 
e jardins municipais, inseridos na rede nacional de Estações da 
Biodiversidade e Biospots do TAGIS – Centro de Conservação de 
Borboletas de Portugal;

•   A criação de oficinas e ações de sensibilização sobre polinizadores no 
âmbito das atividades de restauro da biodiversidade local da Quinta 
de Recreio Marquês de Pombal e do Projeto “Mais Polinizadores, Mais 
Biodiversidade”.

MUNICÍPIO OEIRAS

CONTACTOS
www.oeirasvalley.com

22 de maio 2021

TEDxOeirasED
O TEDxOeirasED irá decorrer no Auditório Ruy de Carvalho, em Oeiras, dia 
22 de maio e terá diversas intervenções de oradores de campos distintos, 
deste a psicologia à tecnologia, passando pela criação de conteúdos para o 
Youtube.
 
O TEDx é um programa de conferências locais auto-organizadas, que reúne 
pessoas de diversas áreas para compartilhar a sua experiência, através 
da plataforma TED. O x em TEDx demonstra que o evento é organizado 
de forma independente, com a orientação geral da plataforma, mas com 
autonomia da organização local do evento.
 
O TED é uma conhecida marca de conferências, que proporciona 
constantemente discussões interessantes e profundas, tendo mais
de 30 milhões de subscritores no Youtube.
 
Descubra mais sobre o TEDxOeirasED.
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