Ciência junta comunidade na 1ª Assembleia Cidadã em Oeiras

Oeiras, 5 de fevereiro de 2020 - Melhorar Oeiras através da ciência é o objetivo central
que leva à organização da 1ª Assembleia Cidadã no concelho, uma iniciativa que se
enquadra na «Estratégia Oeiras Ciência e Tecnologia: 2020-2025» do município de
Oeiras e que decorre nos dias 8 e 9 de fevereiro, entre as 09h00 e as 18h00, no Palácio
Marquês de Pombal. Este é um modelo inovador e inclusivo que envolve a sociedade
civil, cientistas, decisores políticos e peritos na identificação de ações e projetos que
aproximem a ciência e os cidadãos.
A Assembleia Cidadã é parte do Programa de Cidadania Ativa, desenvolvido em parceria
com o Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC), o Instituto de Tecnologia Química e
Biológica da Universidade NOVA de Lisboa (ITQB NOVA) e a Câmara Municipal de Oeiras
(CMO). Vem dar início a uma interação aberta e colaborativa que vai permitir dar voz
aos cidadãos e envolvê-los ativamente no desenvolvimento de projetos de ciência e do
futuro do Concelho de Oeiras, garantindo que todos participam de uma forma ativa na
construção de uma sociedade mais informada, coesa e participativa.
Primeiro, os munícipes foram convidados a apresentar as suas ideias, através de um
concurso lançado nas redes sociais e em que toda a comunidade podia apresentar ideias
e projetos para desenvolver no concelho. Lançado o mote e recolhidos os contributos,
na Assembleia, vão estar 30 cidadãos, selecionados aleatoriamente, para discutir os
projetos e deliberar sobre as melhores formas de aproximar a ciência dos cidadãos.
Durante os dois dias de evento, vão marcar presença peritos nacionais e internacionais
para dinamizar e apresentar iniciativas de comunicação de ciência a decorrer em
Portugal e noutros países. No segundo dia, os participantes vão elaborar propostas para
responder a este desafio que serão apresentadas aos representantes das três entidades
promotoras: Instituto Gulbenkian de Ciência, ITQB NOVA e Câmara Municipal de Oeiras.
Mais informações:
https://gulbenkian.pt/ciencia
https://www.itqb.unl.pt/

