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# ABERTURA

“Hoje, mais do que nunca, é necessário que
o conhecimento produzido esteja próximo
das pessoas”
O Presidente da Faculdade de Motricidade Humana (FMH),
Luís Bettencourt Sardinha, conversou com o Oeiras Valley sobre
os projetos a serem desenvolvidos pela FMH, dos quais se destaca
a construção do Cluster Ativo – o novo Centro Científico e Tecnológico
da faculdade.
Luís Bettencourt Sardinha explicou, também, as novas etapas
de desenvolvimento da FMH e discutiu a importância do exercício
e do desporto na saúde e na sociedade.
A FMH procura continuar a trabalhar para estar cada vez mais próxima
da comunidade e dos diversos tipos de praticantes de exercício,
com especial atenção para os oeirenses e para o Centro Desportivo
Nacional do Jamor.
Leia a entrevista e conheça esta faculdade, que já leva 81 anos de história.
Veja ainda os vídeos:
1.
2.
3.
4.

Entrevista a Luís Bettencourt Sardinha – Parte I
Entrevista a Luís Bettencourt Sardinha – Parte II
Entrevista a Luís Bettencourt Sardinha – Parte III
A Faculdade de Motricidade Humana num minuto

# APOIOS

Pós-Graduação Start-Up Research: A Ciência
do laboratório para a sociedade
A próxima edição do programa de Pós-Graduação Start-Up Research
começa em fevereiro e durará até ao dia 7 de maio de 2022.
A pós-graduação tem como objetivo educar os formandos a trazer
a Ciência do laboratório para a sociedade.
Para isso, a Start-up Research pretende treinar quem faz investigação
em Ciência para que possam utilizar ainda mais esse conhecimento,
através da criação de produtos e serviços de valor acrescentado.
O curso, que avança já para a 4ª edição, é concebido por cientistas
do Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier
da Universidade Nova de Lisboa (ITQB NOVA) e por gestores da Nova
School of Business and Economics (NOVA SBE).
As passadas edições da pós-graduação foram um sucesso, com vários
dos projetos criados pelos formandos a avançar e a dar origem a novas
start-ups. As inscrições para a nova edição estão abertas até ao dia
8 de dezembro de 2021.
Saiba mais sobre a Start-Up Research.

# DESTAQUES

Estudo INFO-VAC, liderado pelo IGC,
distinguido pela Gilead Sciences 2021
O INFO-VAC, estudo liderado pelo Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC)
em parceria com o Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca,
recebeu uma distinção do Programa Gilead Sciences 2021.
O projeto de estudo consiste na vigilância da efetividade da vacina
em doentes oncológicos e foi um dos 3 premiados na categoria
de investigação desta edição. Foi, também, o que mais candidaturas
recebeu, desde o lançamento do programa em 2013.
O estudo INFO-VAC descobriu que a percentagem de doentes que desenvolve
anticorpos ao COVID-19 varia consoante o tipo de vacina administrada
e a terapêutica a que estão sujeitos.
A Bolsa atribuída vai permitir assegurar as próximas fases do estudo,
para que se possa tomar as melhores decisões de vacinação neste grupo
que é prioritário, por se tratar de uma população com maior risco
de desenvolver doença grave por COVID-19.
O projeto INFO-VAC acompanha cerca de 3000 pessoas vacinadas contra
a covid-19, durante um ano, dispersas por diferentes grupos da população.
Um dos grupos a ser acompanhado é a comunidade educativa do Município
de Oeiras.
Saiba mais sobre o INFO-VAC.

Lançamento da 2ª edição dos Clubes
Ciência Viva na Escola
No dia 20 de outubro, realizou-se a cerimónia de lançamento da 2ª fase
da Rede de Clubes de Ciência Viva na Escola. O Clube de Ciência Viva AE
Paço de Arcos foi considerado como um caso de sucesso da primeira edição.
Este clube nasceu de uma parceria entre o ITQB NOVA e o Município
de Oeiras, que permitiu a construção de espaços de colaboração que vão
além da escola.
A Ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, presente
na cerimónia, lembrou que a iniciativa pretende contrariar o “deficit
de alunos que estudam nas áreas científicas e de tecnologia” e conseguir
uma presença igualitária de homens e mulheres nessas áreas.
O Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, também presente,
ressalvou o sucesso do Clube de Paço de Arcos, esperando que o programa
progrida e que “outras escolas possam dizer ´nós queremos ser’
como aquela escola de Oeiras”.
Os já 237 clubes em todo o território nacional são o resultado de parcerias
entre escolas e universidades, centros de investigação, museus, empresas,
associações e ONG´S, que procuram fomentar a interdisciplinaridade
e a abertura das escolas à comunidade.
Saiba mais sobre os Clubes Ciência Viva.

Inscrições abertas para o Prémio Mário
Ruivo – Gerações Oceânicas
O Prémio Mário Ruivo – Gerações Oceânicas pretende sensibilizar
e mobilizar pessoas de todas as idades para a temática do Oceano,
através da criação de filmes de 7 minutos.
Os vídeos devem procurar expressar o papel fundamental que o Oceano tem
nas nossas vidas, assim como a necessidade de conservarmos
este património comum da Humanidade.
Os participantes podem criar equipas com um número máximo
de 5 elementos e as equipas têm de ser lideradas por um jovem entre
os 12 e os 18 anos, que será o “Realizador Principal” do filme.
O filme poderá incidir no tema ‘Na Rota de Magalhães’, usando como ponto
de partida a viagem de circum-navegação de Fernão de Magalhães,
cujas comemorações do 500.º aniversário se encontram a decorrer.
O segundo tema que o filme poderá tratar é ‘A Mudança que Precisamos
para o Oceano que Queremos’, usando como ponto de partida o mote
adotado pela COI/UNESCO para a promoção de literacia do Oceano,
no contexto da Década do Oceano das Nações Unidas.
A primeira etapa do projeto está aberta e poderá fazer a candidatura
da equipa até ao dia 20 de dezembro.
Saiba mais sobre o Prémio Mário Ruivo.

Teste de saliva para deteção de SARS-CoV-2
recebe Grande Prémio da Sociedade Portuguesa
de Pediatria
Uma investigação liderada pelo Instituto Gulbenkian Ciência (IGC),
em conjunto com o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central
(CHULC), demonstrou que a saliva pode ser usada eficazmente
no diagnóstico de SARS-CoV-2.
Uma das potencialidades deste teste é a facilidade de execução
em ambientes escolares, requerendo menos logística, sendo mais rápido
e menos dispendioso.
A par disto, este teste tem o grande benefício de ser menos invasivo.
Maria João Brito, responsável da Unidade de Infeciologia do CHULC,
ressalva a importância desse fator, recordando que “a colheita através
de zaragatoa nasofaríngea é uma técnica invasiva e desconfortável,
especialmente para as crianças”.
Por estas razões, o Grande Prémio SPP, distinção da Sociedade Portuguesa
de Pediatria (SPP), que reconhece os melhores trabalhos realizados na área,
foi atribuído a este teste, durante o último congresso anual da SPP, realizado
no final de outubro.
Em paralelo, o método já está a ser implementado no Instituto Gulbenkian
de Ciência, como forma de monitorizar os colaboradores da instituição,
tendo-se revelado determinante na identificação de pessoas infetadas.
Saiba mais sobre este premiado teste de saliva.

# ACONTECEU

FIC.A – O primeiro festival que junta a Ciência
e Investigação à Arte
O primeiro Festival Internacional de Ciência – FIC.A realizou-se o no Jardim
e Palácio Marquês de Pombal, em Oeiras, entre 12 e 17 de outubro. O FIC.A
procura projetar o que melhor se faz na Ciência, Investigação e Inovação
em Oeiras e em Portugal.
A primeira edição tornou-se rapidamente na maior celebração de Ciência
em Portugal e numa das maiores da Europa, tendo o FIC.A contado
com a participação de cerca de 34000 visitantes.
O festival contou com uma vasta programação, com mais de 700 atividades
preparadas, experiências e exposições, e, ainda, mais de 1000 horas
de interação e debate, com a presença de 200 oradores, 25 dos quais
internacionais.
O público teve a oportunidade de passear pelo recinto e conhecer as diferentes
zonas do festival, preparadas para acolher os mais variados formatos:
de debates a entrevistas, de concertos a espetáculos imersivos, de workshops
a exposições interativas, de jogos a atividades experimentais.
O festival é uma iniciativa integrada no ‘Programa Ciência Aberta a Oeiras’,
que procura aproximar a Ciência à comunidade e às escolas, tentando,
dessa forma, contribuir para fortalecer a sociedade e tornar a democracia
mais forte e mais informada.

COGITO 2021 ‘Humanismo Tecnológico’
Está a decorrer o COGITO 2021: ‘Humanismo Tecnológico’, em Oeiras, desde
o dia 8 de setembro. O evento terminará no dia 29 de novembro, havendo
ainda possibilidade de participar em algumas das iniciativas.
Numa edição dedicada à tecnologia e à forma como esta está a transformar
a sociedade e as nossas vidas, foram mais de 80 eventos que o Cogito
preparou para trazer novas e mais ‘ideias que transformam’ a Oeiras.
O tema principal ‘Humanismo Tecnológico’ surgiu da pergunta:
será que a tecnologia nos está a transformar em melhores ou piores
pessoas? As Conversas Criativas, os Laboratórios Cidadãos
e as Masterclasses são os espaços onde pode encontrar a resposta
a esta e a muitas outras questões.
Este ano, o COGITO estreou também o Laboratório da Criatividade
e o Pitch Elevator, dois novos formatos dedicados às instituições de Oeiras
e à inovação empresarial em Oeiras, respetivamente.
Todas as atividades do COGITO são gratuitas e promovidas pelo Município
de Oeiras. Subscreva a newsletter semanal Jornal COGITO para saber mais.

Noite Europeia dos Investigadores em Oeiras
A primeira “Noite Europeia dos Investigadores de Oeiras” aconteceu
a 24 de setembro, na Marina de Oeiras. O evento, inteiramente dedicado
à Ciência produzida no Município, procura aproximar os cientistas
aos cidadãos.
O público visitante encontrou um espaço no qual pôde falar com cientistas
e investigadores, tendo tido ainda a oportunidade de conhecer
e de experimentar a Ciência desenvolvida pelas instituições científicas
de Oeiras, nas mais de 20 bancas e espaços de experiências e demonstrações.
A NEI trouxe programas para todos os gostos, com jogos, debates,
demonstrações, workshops, conversas, visitas náuticas guiadas e muitas
outras atividades para todas as idades.
O tema de 2021 foi o Pacto Ecológico Europeu, dando-se especial
importância a áreas como a sustentabilidade, a biodiversidade e a energia
limpa. O evento foi promovido pelo ITQB NOVA, em parceria com a Câmara
Municipal de Oeiras e com o IGC, no âmbito do projeto Ciência Aberta
a Oeiras.
A Noite Europeia dos Investigadores decorre desde 2005, na última
sexta-feira de setembro, em mais de 300 cidades europeias. A iniciativa
pretende desmistificar a investigação e o trabalho dos cientistas,
aproximando assim a Ciência do grande público.

# ROSTOS DA CIÊNCIA

Margarida Matos, o Rosto da Ciência que lidera
a Task Force de Cientistas Comportamentais
Margarida Matos é o Rosto da Ciência que lidera a Task Force
de Cientistas Comportamentais. A Task Force é uma equipa
multidisciplinar voluntária que põe as Ciências Comportamentais
ao serviço das políticas públicas, para melhorar a gestão da pandemia.
A Task Force de Cientistas Comportamentais é uma iniciativa
do Ministério da Saúde, do Gabinete do Primeiro-ministro
e da Ordem dos Psicólogos Portugueses. O projeto foi criado
com o objetivo de disponibilizar o melhor conhecimento sobre
as Ciências Comportamentais ao poder executivo, num momento
em que se procura alcançar a melhor gestão da pandemia.
A equipa, composta por cinco psicólogos, um antropólogo e um médico,
foi nomeada em março e tem atuado em diversas frentes, desde então,
para ajudar o Gabinete do Primeiro-ministro a tomar as melhores
medidas de proteção de saúde.
Conheça melhor a Task Force de Cientistas Comportamentais através
da entrevista a Margarida Gaspar de Matos, o “Rosto da Ciência”,
da Faculdade de Motricidade Humana, em Oeiras, que ambiciona pôr
as Ciências Comportamentais ao dispor do País e da gestão da pandemia.

# TOME NOTA

20 de novembro 2021

Taguspark recebe o evento ‘Memória de uma
Pandemia’
O Núcleo Central do Taguspark, em Oeiras, está a receber o evento
multimédia ‘Memória de uma Pandemia’, desde dia 20 de novembro.
O evento é organizado pela associação CC11, com o apoio do Taguspark,
em parceria com o projeto ‘everydaycovid’ e com a Agência France Press.
Este evento trará ao Taguspark uma exposição de fotografia relacionada
com os tempos de pandemia, que permanecerá durante a semana
e, também, a apresentação do documentário ‘Portugal em Confinamento’,
de Carlos A. Costa.
A par disto, irá decorrer a apresentação do livro ‘everydaycovid - diários
fotográficos em estado de emergência’ e o debate ‘Retrato da Pandemia’,
conduzido pela jornalista e professora universitária Fátima Lopes Cardoso.
Acontecerá, ainda, a transmissão do projeto multimédia ‘A pandemia
em Portugal vista pela Agência France Press’.

25 e 26 de novembro 2021

Encontro Nacional de Ciência Cidadã 2021
O Encontro Nacional de Ciência Cidadã 2021 ‘Construir pontes
para uma ciência participada’ vai decorrer na Biblioteca Municipal
de Oeiras, a 25 e 26 de novembro.
O evento tem como foco “construir pontes para uma ciência participada”,
através da partilha e discussão de boas práticas que levem a um maior
envolvimento de todos nos processos de Investigação e Inovação, através
da Ciência Cidadã.
A Ciência e a Inovação são essenciais para encontrar soluções para os
desafios urgentes que a sociedade contemporânea enfrenta, mas, para
que tal aconteça, é fundamental ir ao encontro das necessidades, valores
e aspirações dos cidadãos.
Nesse sentido, a Ciência Cidadã constitui uma ferramenta poderosa para
democratizar e construir confiança na Ciência, impulsionando a abertura
do sistema de Investigação e Inovação à participação e ao pensamento
coletivo da sociedade.
A Biblioteca Municipal de Oeiras vai apresentas diversos espaços de
debate e reunião destinados a cientistas, a cidadãos cientistas e a todos
os interessados em saber mais sobre as temáticas de Ciência Cidadã.
Saiba mais sobre o ENCC2021.
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