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Oeiras, 25.01.07 

 
Convite dos investigadores do ITQB 
Conhecer os bastidores da investigação científica  

 
 
À semelhança dos anos anteriores, no próximo sábado, dia 27 de Janeiro, os cerca de 
300 investigadores do Instituto de Tecnologia Química e Biológica convidam o público a 
visitar os laboratórios e conhecer as pessoas por trás de descobertas científicas e das 
suas aplicações.  
 
Como funciona um instituto de investigação? Quem nele trabalha? Como é que a 
ciência é financiada e como progride para gerar conhecimento e inovação? Estas são 
algumas das perguntas que veremos respondidas neste dia. 
 
Este ano, o Dia Aberto ITQB concentra-se no importante papel da Ciência no campo da 
Saúde, apenas uma das facetas da investigação científica realizada neste instituto. 
Vamos ouvir falar de bactérias de que precisamos para viver, de outras que nos 
causam de doenças, e de como se distinguem e se estudam. Vamos saber como se 
vêem, constroem e produzem moléculas e aprender como nasce um medicamento.  
 
E como já é hábito, vai haver espaço para que os mais novos testem o seu talento 
como cientistas: o mundo microscópico, a química colorida das minhocas, experiências 
para repetir em casa e muito mais. 
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Como chegar ao ITQB: 

 

Acesso A5 No sentido Lisboa-Cascais A5 sair no Nó 

de Carcavelos. Seguir as indicações para Oeiras, ao 

chegar à rotunda sair na 3 saída (Av. da República). 

Seguir em frente cerca de 1000m, depois das bombas 

de combustível sair na primeira à esquerda. Ficará em 

frente do portão da Estacão Agronómica Nacional 

(EAN). Seguir a sinalética até ao ITQB. 

Acesso Marginal No sentido Lisboa-Cascais sair em 

Oeiras depois do restaurante de fast-food. Contornar 

a primeira rotunda e seguir na 3 saída, passar por 

baixo do viaduto e seguir sempre pela direita até aos 

primeiros semáforos. Virar á esquerda e após 300m 

virar na primeira à direita seguir sempre em frente ( 

800m ) até chegar à Av. da República. Depois da 

curva à esquerda subir cerca de 100m, entrar à direita 

no portão da Estacão Agronómica Nacional (EAN). 

Seguir a sinaléctica até ao ITQB. 

 




