Oeiras, 07.06.05

Ciência de Oeiras recebe medalha de ouro
Medalha Municipal de Mérito atribuída ao ITQB pela C âmara Municipal de Oeiras

No âmbito to 246º aniversário do Concelho de Oeiras, o Instituto de Tecnologia Química e
Biológica (ITQB) foi condecorado pela Câmara Municipal de Oeiras. A Medalha
Municipal de Mérito – Grau Ouro – foi entregue ao Director do ITQB, Peter Lindley, pela
Presidente da Câmara Municipal, Teresa Pais Zambujo numa cerimónia oficial que teve
lugar hoje, dia 7 de Junho, no Auditório Municipal Eunice Muñoz, em Oeiras
O ITQB, sedeado em Oeiras, foi fundado em 1989 como um centro dedicado à investigação
científica nas áreas da química e da biologia. Mais tarde, o ITQB foi incorporado na
Universidade Nova de Lisboa, e é hoje um instituto científico de referência no País, onde
mais de uma centena de investigadores doutorados desenvolvem o seu trabalho. O ambiente
multidisciplinar e a vertente tecnológica do ITQB fazem também deste instituto um pólo
privilegiado no ensino científico avançado para os ma is de 200 licenciados que neste
momento aqui fazem investigação.
Desde sempre, o ITQB procurou envolver a sociedade, em particular os mais novos, na sua
investigação e nos últimos dois anos, o ITQB tem promovido diversas iniciativas no
Concelho de Oeiras que visam dar a conhecer à sociedade em geral, a ciência que se faz
todos os dias no ITQB e como esta está afinal tão próxima do nosso mundo quotidiano.
Estas iniciativas incluíram um concurso de desenho para os mais novos, a realização do Dia
Aberto ITQB, a iniciativa A Ciência vai ao Cinema, entre outras que pretenderam estimular
o gosto pelo conhecimento e mostrar que afinal é possível fazer investigação em Portugal.
De acordo com Peter Lindley, director do ITQB “com a atribuição desta medalha, o ITQB
vê reconhecido o seu trabalho ao longo destes anos e espera agora poder continuar a
desenvolver uma investigação de qualidade e ao mesmo tempo promover a Ciência e a
Tecnologia junto do público”.

