Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

CIÊNCIA 2007
o

12 -13 Abril, 5-6ªf, 9h30-17h30, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa
Ciência 2007 - Encontro público com os 25 Laboratórios Associados portugueses (principal rede de
investigação científica nacional). Apresentação e debate de actividades científicas actuais e
respostas a novas oportunidades e necessidades.
Sessão de abertura: 5ªf, 9h30-10h30, presidida pelo Primeiro-Ministro, onde será anunciado o
conjunto de novas iniciativas para a Ciência.

o

14 de Abril, Sábado, Pavilhão do Conhecimento em Lisboa e nos restantes 13 Centros “Ciência
Viva” em todo o país
Encontros de investigadores de Laboratórios e Centros de Investigação com o público em geral,
sobre a Ciência em Portugal, promovidos pela Agência Ciência Viva.

o

16 de Abril, 2ªf, no Pavilhão do Conhecimento, Lisboa
Harvard - Portugal: Lançamento do programa de cooperação entre a Universidade de Harvard
(Harvard Medical School), todas as Faculdades de Medicina portuguesas e os principais Laboratórios
de investigação da área biomédica.
Sessão pública de lançamento do Programa e de assinatura do Memorando de Cooperação Portugal
- Harvard: 12h00-13h00, com a participação do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

o

16 e 17 de Abril, 2ª-3ªf: 2 sessões públicas (Lisboa e Porto)
Participação portuguesa nos programas europeus de I&D: sessões públicas sobre modelos de
participação (com intervenção da Comissão Europeia).
Intervenção do Secretário de Estado da Ciência, tecnologia e Ensino Superior

o

18 de Abril, 4ªf, 9h30-17h00, Alfandega, Porto
Valorização económica do conhecimento científico
Apresentação de 107 novas empresas de base tecnológica criadas em 2006 com apoio da Agência
de Inovação e lançamento das Iniciativas CiênciaVALOR, para a valorização económica do
conhecimento científico.
Fraunhofer – Portugal: Apresentação e Assinatura do Memorando de Cooperação com a
Fraunhofer Gesellshaft, (rede nacional de Laboratórios de Investigação Aplicada da Alemanha)
incluindo acordo para a instalação de um Instituto Fraunhofer em Portugal, assim como a
apresentação de acordos bilaterais para investigação aplicada entre instituições portuguesas e
Institutos Fraunhofer.
Sessão Pública de Apresentação das Iniciativas e Assinatura do Acordo, 12h00-13h00, com a
presença do Presidente da Fraunhofer Gesellshaft, H. Bullinger, e do Secretário de Estado Alemão
para a Educação e Investigação, Frieder Meyer Krahmer, com a participação do Ministro da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior.

o

20 de Abril, 6ªf, 11h00-12h30, Lisboa
Lançamento dos Concursos internacionais para o recrutamento competitivo de 1000 novos
investigadores doutorados para instituições de investigação científica portuguesas.

