
INESC PREMEIA INOVAÇÃO CIENTÍFICA

À conversa com o Oeiras Valley, o Chairman da Sharing Foundation, Miguel Ladeira
Santos, deu a conhecer o trabalho da fundação no desenvolvimento de novas
metodologias de ensino tendo em vista a promoção de um ensino internacional,
multilingue e multicultural nas escolas. No decorrer da conversa deu ainda destaque ao
trabalho realizado na International Sharing School em Oeiras.

José Pereira Leal, o Rosto da Ciência que lidera o desenvolvimento da
Biotecnologia em Portugal. Leia a entrevista na íntegra

#ROSTOS DA CIÊNCIA

WWW.OEIRASVALLEY.COM

OEIRAS ACOLHE 7º ENCONTRO GELAVISTA
Oeiras recebe o VII encontro anual GelAvista que terá lugar nos dias 10 e 11 de outubro, no auditório
do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), em Algés. Pela primeira vez, a iniciativa terá
uma componente dedicada à apresentação de trabalhos científicos.

OEIRAS PROMOVE LITERACIA EM SAÚDE: SEGUNDO VÍDEO DA
SÉRIE ‘EXPLICANIMADO’ É DEDICADO ÀS VACINAS 
Com o apoio do município de Oeiras, no âmbito da aposta em iniciativas para promover a literacia em
saúde, o segundo episódio da série de vídeos ‘Explicanimado’ desenvolvida pelo investigador Fredilson
Melo, do Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier da Universidade Nova de Lisboa 
(ITQB Nova), demonstra a importância das vacinas e encontra-se disponível no Youtube e no P3.

Leia a entrevista na íntegra.

# APOIOS

# DESTAQUES

# ACONTECEU

# MARQUE NA AGENDA

EM OUTUBRO, OS CAMINHOS DA CIÊNCIA VÃO DAR A OEIRAS 
Oeiras recebe, pelo segundo ano consecutivo, o FIC.A - Festival Internacional de Ciência que terá
lugar, entre 10 e 16 de outubro, em Porto Salvo, com a finalidade de aproximar a população dos mais
recentes desenvolvimentos científicos.

 Ler mais

27 DE SETEMBRO
CERIMÓNIA DE ENTREGA DOS ANTÓNIO COUTINHO SCIENCE AWARDS
No dia 27 de setembro, vai celebrar-se a entrega dos prémios António Coutinho na Fundação Calouste
Gulbenkian com o objetivo de impulsionar carreiras científicas e a diversidade nas Ciências, de modo a
dinamizar percursos de investigação de excelência e criando as condições para o aparecimento de
novas soluções para os problemas da humanidade.

ATÉ 22 DE OUTUBRO
CONTRAST - DURÃES-WEST EXPLORA COMO O CONTRASTE PERMITE MEDIR
A EXPERIÊNCIA
A exposição “Contrast” do artista contemporâneo Durães-West disponibiliza uma coleção de obras
marcadas pela influência da “Lisboa urbana”, da cultura do oceano e da praia, estando disponível no
Tagus Park até dia 22 de outubro. 

Ler mais

FESTIVAL ‘COGITO – IDEIAS QUE TRANSFORMAM’ REGRESSA A
OEIRAS 
O Município de Oeiras volta a receber, entre 21 de setembro e 25 de novembro, a iniciativa ‘Cogito –
Ideias que transformam’, subordinada ao tema “Tudo é Energia”. Ler mais

O prémio ‘Vencer o Adamastor’, instituído pelo INESC tem por objetivo distinguir um trabalho inovador
e de excecional qualidade científica, desenvolvido em Portugal, há pelo menos três anos. 

OEIRAS RECEBEU O MELHOR DA BIOTECNOLOGIA E BIOINDÚSTRIA NO
BIOMEET 2022
No âmbito das comemorações da Semana Europeia de Biotecnologia 2022, o Ministro da Economia e
do Mar, António Costa Silva, e a Presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia, Madalena
Alves, participaram no BIOMEET 2022 que reuniu, no Parque dos Poetas, em Oeiras, nos dias 19 e
20 de setembro, os maiores especialistas em biotecnologia e bioindústria.

Ler mais

Ler mais

Ler mais

Ler mais

Ler mais

Ler mais

OEIRAS ASSOCIA-SE A MAIS UMA EDIÇÃO DO LAB IN A BOX 
Com o propósito de reforçar a aproximação dos jovens à ciência, a edição do ano letivo 2022/2023 do
Lab in a Box está prestes a começar em Oeiras. Este ano conta com várias novidades como a
formação acreditada de docentes Lab in a Box e novas atividades científicas destinadas à
comunidade escolar e famílias. Ler mais
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