
À conversa com o Oeiras Valley, o Presidente do Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ),
Pedro Matias, falou sobre a construção de um reator de energia nuclear limpa, um projeto
no qual o ISQ está envolvido e que é “provavelmente o maior projeto de inovação do
mundo”.

AGÊNCIA ESPACIAL PORTUGUESA PREPARA A SEGUNDA EDIÇÃO DA
INICIATIVA ZERO-G PORTUGAL - ASTRONAUTA POR UM DIA
Este projeto consiste numa competição nacional, onde os vencedores poderão vivenciar de forma única
uma experiência de microgravidade, simulando a sensação de viajar no espaço. Ler mais

INVESTIGADORES PORTUGUESES DESENVOLVEM PLATAFORMA
QUE ANTECIPA FUTURAS PANDEMIAS
A iniciativa visa criar uma plataforma que irá possibilitar a criação de novos biofármacos que impedirão a
infeção do vírus e melhorar o controlo de ameaças virais. 

Leia a entrevista na íntegra 

# APOIOS

# DESTAQUES

# ACONTECEU

# MARQUE NA AGENDA

MINISTRA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR ESTÁ ENTRE
OS "20 HIDDEN INVENTORS"

INAUGURAÇÃO A 30 DE JANEIRO
EXPOSIÇÃO "OEIRAS PELA SUA SAÚDE"
Até ao final do ano, é possível visitar a exposição "Oeiras pela Sua Saúde", que enuncia os
principais recursos em saúde existentes no território e evidencia o trabalho realizado pela
autarquia em colaboração com os múltiplos parceiros na área da Saúde. Ler mais

O relatório "Hidden Inventors: 20 European Inventors You Should Know" apresenta os 20 inventores
europeus, cujas conquistas trouxeram transformação e inovação ao dia-a-dia da sociedade.

Ler mais

Os Rostos da Ciência que ganharam uma bolsa para financiar os seus
projetos científicos inovadores. Leia a entrevista na íntegra

#ROSTOS DA CIÊNCIA

EDUCATION DATA SCIENCE É O NOVO CURSO MOOC TÉCNICO
Este é um curso online para profissionais ou estudantes formados no setor educacional. Ler mais

ANTÓNIO GUTERRES É UMA DAS DEZ PERSONALIDADES QUE
IMPACTARAM A CIÊNCIA EM 2022
António Guterres é distinguido devido ao trabalho que desenvolveu no combate às crises climáticas e
alimentares.

Ler mais

WWW.OEIRASVALLEY.COM

GONÇALO CORREIA PREMIADO POR LIVRAR A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
DE COISAS SUPÉRFLUAS
O prémio não só revela excelência científica, como destaca desenvolvimentos que podem beneficiar a
sociedade. Ler mais

MONTAGEM DE NANO-SATÉLITES É AGORA POSSÍVEL NO TAGUSPARK

Com classificação ISSO-70 ou classe 10000, a sala limpa é constituída por um sistema de filtragem,
ventilando, assim, o ar com pressão positiva para o interior da sala. Ler mais

Ler mais

https://pt.linkedin.com/company/oeiras-valley/
https://www.youtube.com/channel/UCzjWYUOG886rhOds_RIwr0A
https://twitter.com/OeirasValley?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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