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1. Lançados os Projetos Globais (Flagships)

Os projetos globais (flagships) são projetos que serão implementados a uma maior escala que os
normalmente financiados através do convite anual  á apresentação de propostas do OAD. No
início deste ano, o OAD identificou cinco temas principais que resumem a ideia de astronomia
para o desenvolvimento e com potencial para serem lançados globalmente. Dois desses temas
foram selecionados para implementação inicial:

a. Desenvolvimento Socioeconómico Local Sustentável Através da Astronomia
Este tema tem por base o uso da astronomia para fomentar vários benefícios socioeconómicos nas 
comunidades, como a criação de emprego e o fortalecimento da economia através do astroturismo, o
desenvolvimento de competências e de atividades educativas para as comunidades, o apoio a 
infraestruturas etc..

b. Diplomacia na Ciência Através da Astronomia: Celebrando a Nossa Natureza Humana Comum
O segundo  projeto  global  visa  usar  o  potencial  inspirador  da  astronomia  para  estimular  um
sentimento de tolerância e de uma natureza humana comum. Embora a astronomia já seja um
suporte  para  estas  atividades,  este  projeto  irá  conduzir  investigação  de  relevo,  desenvolver
diretrizes e aumentar os esforços já existentes.

Mais informações no site.

Amidou Sorgho e Amelia Henkel, membros do OAD, estão a realizar uma investigação de fundo
sobre os projetos globais e produziram recensões e diretrizes/ensinamentos para projetos futuros.
Contacte-nos se quiser dar a sua opinião ou se souber de projetos e iniciativas que possam ser
adicionados a estas Flagships.

http://www.astro4dev.org/
http://www.astro4dev.org/flagship-projects/


2. Workshop Ciência para o Desenvolvimento
O OAD e o International Science Council’s Regional Office for Africa vão organizar um workshop
interdisciplinar sobre Ciência para o Desenvolvimento, de 30 a 31 de janeiro de 2020, na Cidade
do  Cabo.  O  evento  reunirá  especialistas  das  áreas  das  ciências  e  do  desenvolvimento,  em
particular  de  toda  a  África,  para  estimular  colaborações  e  ideias  para  projetos.  Várias
organizações expressaram apoio a este workshop, incluindo o Observatório Astronómico da África
do Sul, Instituto de Física da África do Sul, Inter-University Institute for Data Intensive Astronomy,
Human  Sciences  Research  Council,  DataFirst,  Academia  de  Ciências  da  África  do  Sul,
Observatório  de  Radioastronomia  da  África  do  Sul,  Research  on  Socio-Economic  Policy,
Cosmopolitan  Karoo,  Agência  Espacial  da  África  do  Sul,  Development  in  Africa  with  Radio
Astronomy (DARA) Big Data e Universidade do Cabo Ocidental.

Website: http://science4dev.org/
Inscrições até 31 de outubro, 2019.

3. Relações Externas
O bolsista do OAD Tawanda Chingozha foi convidado para dar uma palestra no Cosmopolitan
Karoo Research Forum da Universidade Stellenbosch, organizado pelo DST/NRF SARChI Chair
em Sociologia da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Tawanda, Amidou Sorgho e a
Dra.  Vanessa  McBride  apresentaram  o  conceito  de  Desenvolvimento  Socioeconómico  Local
Sustentável através da Astronomia. A Dra. McBride apresentou também o trabalho do OAD no Dia
Aberto do International Science Council-Regional Office for Africa. Estas ações fazem parte dos
esforços  contínuos  realizados  pelo  OAD  para  um  maior  envolvimento  com  investigadores,
profissionais  e especialistas em várias áreas dos estudos de desenvolvimento e das ciências
sociais.

4. IAU100: Novidades
A União Astronómica Internacional (IAU) está a celebrar em 2019 o seu 100º aniversário. Para
assinalar este marco, a IAU está a realizar ao longo do ano um programa de comemorações que
pretendem chamar a atenção para um século de descobertas astronómicas, bem como apoiar e
melhorar  o  uso  da  astronomia  como  uma  ferramenta  para  educação,  desenvolvimento  e
diplomacia, sob o tema central “Debaixo de um mesmo céu”.

• Participe no Dia da astronomia nas Escolas 10-17 novembro 2019
• Veja a série de vídeos Astronomy Around the World que celebra a astronomia em vários 

países.
• Proponha nomes e vote no concurso IAU100 Name Exoworlds para dar um nome a um 

exoplaneta e à sua estrela.

Visite as páginas das competições nacionais

http://www.nameexoworlds.iau.org/get-involved
https://www.iau-100.org/under-one-sky-series
https://www.iau-100.org/astro-day-schools
http://science4dev.org/


5. Centro Regionais: Novidades

O OAD tem 10 Centros Regionais que partilham a mesma visão geral, mas com foco nas próprias
regiões.  As  “Regiões”  podem  ser  geográficas  (países  vizinhos)  ou  culturais  (com  língua  ou
culturas semelhantes, mas espalhadas por uma grande área geográfica). Estes centros regionais
levam  a  cabo  várias  atividades  para  divulgar  conhecimentos  em  astronomia,  desenvolver
recursos humanos e promover a investigação de modo a que a astronomia contribua para o
desenvolvimento. Seguem-se algumas atividades realizadas neste trimestre. Mais informações no
site.

Região dos Andes

• Está a decorrer o planeamento do 4º Workshop Astronomia en los Andes, que será realizado 
no Equador até o final de 2020.

Mundo Árabe e Centro de Língua Árabe

• Inauguração oficial do campus permanente do Centro Regional das Nações Unidas para as
Ciências Espaciais e Educação Tecnológica para a Ásia Ocidental-Jordânia (RCSSTE), sob o
Alto Patrocínio de Sua Alteza Real a Princesa Sumaya bint El Hassan, representando Sua
Majestade o Rei Abdullah bin Al-Hussein.

• A 1ª escola de verão RCSSTE-AUASS (Arab Union for Astronomy and Space Sciences) em 
Astrofísica e Ciências Espaciais foi realizada em colaboração com a Sociedade de Astronomia
da Jordânia, o ROAD do Mundo Árabe e o Observatório Astronómico Kottamia, em Amã, 
Jordânia.

África Oriental

• O Dr. Solomon Belay recebeu o prémio de alto-nível e reconhecimento dado pelo Abyssinia
International  Award,  pelo  desenvolvimento  das  ciências  espaciais  na  Etiópia  e
desenvolvimento em investigação em astronomia na África Oriental.

• O ROAD da África Oriental juntamente com a Sociedade de Ciências Espaciais da Etiópia e o
Instituto Etíope de Ciências Espaciais e Tecnologia (ESSTI) organizaram e celebraram o 50º
aniversário da chegada do Homem à Lua.

• O  ROAD  da  África  Oriental  está  associado  à  organização  do  Encontro  de  Ciência  da
Sociedade  de  Astronomia  Africana,  e  também  do  Simpósio  IAU356  e  do  African  Space
Leadership  Congress  (ASLC),  todos  a  serem  realizados  em  Addis  Abeba,  em  outubro  e
dezembro de 2019.

Ásia Oriental

• Foi realizado na Universidade de Zhejiang, Haining, China, de 26 a 28 de agosto, o Workshop 
de Líderes Emergentes - Saúde Global e Mudanças Climáticas.

• Foi realizada em Guangzhou, China, uma feira de astronomia na rua.

Europa

• Está a decorrer o planeamento do projeto Pale Blue Dot, alinhado com a Flagship: Diplomacia 
na Ciência Através da Astronomia. 

http://www.astro4dev.org/regional-offices-activities/


Grupo Lusófono

• O programa Eddington@Sundy foi apresentado em diversos eventos: XXIX Encontro Nacional
de Astronomia e Astrofísica – ENAA 2019 e no encontro conjunto do Congresso Europeu de
Ciências Planetárias e da Divisão de Ciências Planetárias.

Sudoeste Asiático e Ásia Central

• Foi realizado na Arménia o III Workshop Astronómico Regional do Sudoeste Asiático e da Ásia
Central,  com  25  participantes  da  Arménia,  Geórgia,  Irão,  Turquia,  Cazaquistão,  Rússia,
Polónia e EUA.

• Foi realizado o Workshop Astro Tourism, com 25 participantes da Arménia, Geórgia, Irão,
Turquia, Cazaquistão e Polónia.

Sudeste Asiático

• A 4 de julho de 2019, foi inaugurado em Chiang Mai, Tailândia, o Centro Internacional de 
Formação em Astronomia, com o patrocínio da UNESCO.

• De 12 a 18 de agosto de 2019, foi realizado em Chiang Mai o Workshop de Verão NARIT-
EACOA, sobre Astrostatística e Astroinformática.

• Em setembro de 2019, foram organizados o Workshop GCRF Big Data and Digital Technology
e o ITCA Colloquium 2019 – Big Data for Southeast Asian Development (imagem abaixo: 
NARIT).

África do Sul

• De 18 a 22 de novembro de 2019, será realizado na África do Sul o workshop de formação
Astrolab, para tutores de astronomia. O Astrolab é um tutorial de pesquisa de baixo custo que
utiliza  telescópios  remotos,  acessíveis  através  da  Internet,  para  ensinar  aos  alunos  as
principais etapas da investigação em astronomia.

África Ocidental

• De 21 de outubro a 2 de novembro, terá lugar em Abuja, Nigéria, a Escola Internacional de 
Verão para Jovens Astrónomos da África Ocidental.
Foram organizadas na Universidade da Nigéria, Nsukka, comemorações do 50º aniversário da
chegada à Lua.



6. Projetos: Novidades

Novidades de alguns projetos financiados pelo OAD.

• Formação de Professores na Mongólia: em junho de 2019, foi realizado na Universidade 
Nacional da Mongólia um workshop para professores, no qual foi criada uma plataforma para 
astrónomos profissionais, cientistas espaciais e professores onde é possível conhecer e 
partilhar materiais de ensino, metodologias de investigação e experiências no âmbito do 
ensino da astronomia e das ciências.

• Astronomia IDP: iniciativa com o objetivo de usar a astronomia como uma ferramenta para 
aconselhar, tratar e educar crianças em campos de deslocados internos (IDP) na Nigéria. A 
equipa visitou um acampamento em Kuchingoro, onde realizou uma sessão de 
aconselhamento com as crianças, seguida de atividades de astronomia. Foi instalado no 
campo um centro de aprendizagem com uma TV inteligente alimentada por painéis solares 
e com material educativo.

• Amanar: o projeto visa facultar aos alunos e professores da comunidade Saharawi uma 
educação científica de qualidade e aumentar a sua resiliência através do desenvolvimento 
de novas capacidades. Numa primeira fase, as crianças Saharawi, que visitaram as Ilhas 
Canárias no âmbito de um programa de verão, tiveram introdução às atividades educativas 
em astronomia e visitaram observatórios nas ilhas. A segunda fase irá começar em outubro, 
quando a equipa viajar para os campos de refugiados em Tindouf, na Argélia, para realizar 
atividades com alunos e professores, bem como fazer o registo do conhecimento indígena 
Saharawi sobre o céu.

• AHLC (Astronomy for Himalayan Livelihood Creation): AHLC lançou as suas primeiras Astro-
Stays  na  vila  de  Maan,  no  norte  da  Índia.  Astro  Homestays  é  um  novo  conceito  de
astroturismo em que os visitantes ficam nas casas dos habitantes locais e experienciam o céu
noturno com a ajuda de membros da comunidade com formação especial, contribuindo para a
economia da região. O projeto gerou cerca de US$ 1250 ao longo de 3 meses (numa região
onde o rendimento médio anual é de US$ 1000-2000).

Mais informação sobre projetos financiados: http://www.astro4dev.org/project-search/

(Esquerda) Crianças no campo de deslocados internos participam num dia de atividades de astronomia. Sob a

supervisão da administração do campo, terão acesso ao centro de aprendizagem. Poderão também entrar em

contacto remoto com a equipa do projeto. (Direita) Membros da comunidade local em frente ao seu AstroStay,

visitado por mais de 300 turistas em 2 meses, gerando uma fonte substancial de rendimento para a vila.

http://www.astro4dev.org/project-search/


7. Pessoas

• Teboho Moloi juntou-se ao OAD como estagiário durante 3 meses para trabalhar no portal de 
voluntários do OAD.

• Amelia Henkel ingressou como bolseira do OAD para conduzir pesquisas de base para a 
Flagship “Diplomacia na Ciência Através da Astronomia”. Amelia é formada em Física e 
Direitos Humanos pela Universidade de Connecticut, nos EUA.

• Amidou Sorgho continua como bolseiro do OAD trabalhando na Flagship “Desenvolvimento
Socioeconómico  Local  Sustentável  Através  da  Astronomia”.  Concluiu  recentemente  o  seu
doutoramento em Astrofísica pela Universidade da Cidade do Cabo.

• Estefany San Andres está em vista ao OAD do Equador, pondo ao serviço de várias tarefas as
suas competências em antropologia social.

• Tawanda Chingozha continua como bolseiro do OAD, contribuindo com sua experiência para
os  procedimentos  do  convite  à  apresentação de  propostas,  flagships  e  outras  atividades.
Entregou  recentemente  o  seu  doutoramento  em  Economia  do  Desenvolvimento  na
Universidade Stellenbosch.

• Anke van Dyk, estudante de mestrado na Universidade da Cidade do Cabo, irá investigar de
que modo podem ser usados os métodos da bioestatística para compreender populações de
transientes astrofísicos.

• Asma Sahli, do Qatar, ingressou no OAD em outubro como voluntária autofinanciada. Está a
desenvolver  um  projeto,  possivelmente  relacionado  a  uma  das  flagships,  que  espera
implementar no Qatar, em novembro, quando regressar.

8. Próximos Eventos

IAUS358: Astronomy for Equity, Diversity and Inclusion (Astronomia para a Equidade, 
Diversidade e Inclusão) — um roteiro para a ação no âmbito do centenário da IAU
12 - 15 novembro de 2019
Tóquio, Japão
https://iau-oao.nao.ac.jp/iaus358/

African Space Leadership Congress and Youth Forum (Congresso Africano de Liderança 
Espacial e Fórum da Juventude)
2 - 4 dezembro de 2019
Addis Ababa, Etiópia
http://aslc.essti.gov.et/

Science for Development workshop – Workshop Ciência para o Desenvolvimento
30 - 31 Janeiro de 2020
Cidade do Cabo, África do Sul
http://science4dev.astro4dev.org/registration/

South African Astronomical Observatory, 1, observatory road, Cape Town, South Africa.
info@astro4dev.org

www.astro4dev.org/emaillists
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