
À conversa com o Oeiras Valley, o Diretor da Direção de Faróis, o capitão de Mar e Guerra,
Pedro Miranda de Castro, explicou-nos o trabalho que é realizado por este organismo, a
importância dos Faróis como património comum, científico, tecnológico e como meio de
assinalamento marítimo, assim como a sua relação umbilical com as comunidades locais.

OEIRAS PREMIADA MAIS UMA VEZ COMO UM MUNICÍPIO VERDE
Na atribuição deste galardão máximo, Oeiras destacou-se pelas suas boas práticas de sustentabilidade
em seis indicadores de avaliação, obtendo uma pontuação de 84,7% (um aumento de 2,7% face à
percentagem obtida em 2021). Ler mais

QUARTEL DE PAÇO DE ARCOS É A SEDE DO NOVO ESPAÇO DE
INOVAÇÃO CRIADO PELO EXÉRCITO
O Exército Português instalou em Oeiras o novo Centro de Experimentação e Modernização
Tecnológica do Exército (CEMTEx). Desde 20 de outubro que o quartel de Paço de Arcos é a sede
deste espaço de inovação e modernização criado por este ramo das Forças Armadas. Ler mais

OEIRAS JÁ TEM TROTINETES E BICICLETAS ELÉTRICAS
PARTILHADAS POR TODO O CONCELHO
As trotinetes e bicicletas elétricas partilhadas serão disponibilizadas através de uma rede articulada por
todo o território do concelho de cerca de 200 pontos de estacionamento, os “ponto.move”. Ler mais

Leia a entrevista na íntegra.

# APOIOS

# DESTAQUES

# ACONTECEU

# MARQUE NA AGENDA

IPMA MARCA PRESENÇA NA CONFERÊNCIA ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
O objetivo da participação do IPMA enquanto representante nacional da OMM, passou por prosseguir
um conjunto de prioridades determinantes, por exemplo, a criação de sistemas de alerta precoce para
todos até 2027.

A PARTIR DE 7 DE NOVEMBRO 2022
GIRAFA LAVOISIER NO TAGUSPARK
São 5200 chinelos retirados do Índico que estão na origem da mais nova atração da Cidade do
Conhecimento: uma escultura superdimensionada, representativa de uma girafa. Ler mais

Ler mais

Catarina Pimentel, a Rosto da Ciência que investiga como prevenir e tratar
infeções graves provocadas por leveduras. Leia a entrevista na íntegra

#ROSTOS DA CIÊNCIA

APRESENTAÇÃO GUIA – “SUSTENTABILIDADE NA PRÁTICA”
Este Guia pretende dar exemplos de boas práticas em empresas que já estão a implementar políticas
de sustentabilidade, mas também apresentar recomendações para outras empresas que estejam a
iniciar este processo. Ler mais

PORTUGAL É O SEGUNDO PAÍS EUROPEU COM MAIOR PERCENTAGEM
DE MULHERES INVENTORAS
Portugal tem 26,8% de pedidos de patentes apresentados por mulheres. Esta percentagem representa
mais do dobro da média europeia. Portugal só é ultrapassado pela Letónia, onde 30,6% dos pedidos de
patentes foram apresentados por mulheres. Ler mais

JÁ ESTÃO ABERTAS AS INSCRIÇÕES DA 5ª EDIÇÃO DA PÓS-
GRADUAÇÃO STARTUP RESEARCH NOVA
Ao longo de cerca de três meses, os cientistas aprendem a transformar o conhecimento e as ideias em
produtos e serviços com valor acrescentado para a sociedade e a reconhecer uma boa oportunidade
de negócio quando estas surgem em ambiente de laboratório. Ler mais
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