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Atividades em direto 

Horário Título Instituições Envolvidas 
14h00 Em Direto do Laboratório, 

com Raquel Queirós 
INL 

15h30 Em Direto do Laboratório, 
com Ana Isabel Bourbon 

INL 

15h30 Redução do Desperdício 
Alimentar 

INL 

16h00 Como pode ter uma dieta 
equilibrada de base vegetal e 
diminuir o impacto na 
mudança climática global? 

INSA 
Instituto Universitário Egas 
Moniz 

16h00 A Energia Solar, com Pedro 
Anacleto 

INL 

16h15 Nesta atividade, vamos 
explorar a perceção dos 
portugueses sobre os efeitos 
que o contexto de restrições 
imposto pela pandemia de 
COVID-19 trouxeram para o 
meio ambiente 

EnviHeB Lab, Instituto de 
Saúde Ambiental | FMUL 

16h30 Com as Alterações 
Climáticas, ser AFAVEL e 
Sustentável: Agricultura 
Familiar e Territórios Rurais 

IGOT-ULisboa 
ANIMAR; ADER SOUSA; 
CONFAGRI; Cooperativa Três 
Serras de Lafões; DRAP 
Norte; DRAP Centro; TRILHO. 

17h00 O impacto da alterações 
climáticas no olival estará 
muito dependente da 

LEAF - ISA 



capacidade de adaptação 
dos agricultores 

17h00 Quais os objetivos para o 
desenvolvimento 
sustentável que as 
coberturas verdes ajudam a 
alcançar? 

BLCS 
STOL, DB-ECUM, ANCV,  
CIIMAR e CITAB 

17h00 @ Cientista Regressa à 
Escola, ao vivo com Joana 
Moscoso 

INL 
 

17h15 Clima: um desastre nunca 
vem só 

CITEUC | UC 

17h30 Nosso lugar no mundo CFCUL 
CEDIS - UNL 

17h30 Vamos a uma corrida 
aquática subterrânea? 

CERENA | polo FEUP 

18h00 Vem conhecer o dia a dia de 
um micróbio agricultor! São 
minúsculos mas ajudam os 
vegetais a chegar à tua mesa 
todos os dias! 

CBFP - Departamento 
Biologia - ECUM 

18h00 Clones de videira que 
possam enfrentar as 
alterações climáticas 

LEAF – ISA - ULisboa 
PORVID 

18h00 Ciência – o duelo entre 
promessas e incertezas 

Museu de Farmácia 

18h15 Viagem 3D por uma 
paisagem rural 
multifuncional 

LEAF - ISA 

18h30 Como as universidades 
promovem a 
sustentabilidade dentro de 
portas? 

IDL  

18h30 "The Good Bottle” - a garrafa 
de água boa para o 
ambiente e para a saúde 

BLCS 
Mirpuri Foundation; UM; 
Fibrenamics; CVR; Águas de 
Monchique 

18h45 Bugalhos: Um condomínio 
muito animado! 

CEF 

19h00 Cidades Inteligentes e a 
Gestão do Trânsito 

Departamento de 
Matemática - ECUM 
Centro de Matemática da 
UM 

19h00 Venha conhecer as pistas 
que as rochas e os 
dinossauros nos dão sobre 
as alterações climáticas 

Associação Geoparque Oeste 
Grupo de Etnologia e 
Arqueologia da Lourinhã; 
Sociedade de História 
Natural 

19h00 Tempestade em órbita IA 



Observatório Geofísico e 
Astronómico da 
Universidade de Coimbra 

19h00 Sustentabilidade, saúde e 
equidade – o “triple-win” do 
projeto europeu INHERT 

CIS-Iscte 

19h15 Comunicar as alterações 
climáticas: cada vez mais 
urgente, mas como? 

Observa/Instituto de 
Ciências Sociais - ULisboa 

20h00 Acidificação e o 
aquecimento dos oceanos 

CMA - FCT NOVA 
Department of Mathematics 
- FCT NOVA 

20h15 Queres saber? Pergunta a 
um cientista 

MARE | Polo UC 

20h30 Gostavas de te apaixonar 
pela ciência e não sabes 
como?  

CT2N - IST 

20h45 Análise de extremos 
espaciais... uma visita! 

CMA - FCT NOVA 
Department of Mathematics 
- FCT NOVA 

21h00 Com perguntas e desafios, 
conduzidos por jovens 
investigadores do Instituto 
de Astrofísica e Ciências do 
Espaço (IA), vamos percorrer 
o Sistema Solar e ir ainda 
mais além, apenas pelo 
prazer de sentir o alívio de 
regressar à Terra 

IA 

21h00 Qual a ligação entre a 
Poluição e a Doença 
Cardiovascular 

NOVA Medical School 
CEDOC 

21h00 Sabias que a física de 
partículas estuda o limite do 
infinitamente pequeno, 
usando tecnologia de ponta 
que pode também ser usada 
no dia a dia e procura tornar 
o nosso mundo mais 
sustentável? 

LIP 

21h30 Alterações Climáticas: o 
Futuro vem aí 

Centro de Ciência Viva 
Rómulo de Carvalho | UC 

21h45 Webinar sobre floresta, 
qualidade do ar e recursos 
hídricos com a Universidade 
do Minho 

Município de Braga 
UM 

22h15 A Matemática no estudo dos 
níveis elevados do mar 

CMA - FCT NOVA 
Department of Mathematics 
- FCT NOVA 

 



 

 

Atividades disponíveis durante todo o evento 

Título Instituições Envolvidas 
A história ambiental e as alterações 
climáticas: o exemplo da Caparica 

Projecto DUNES 

Diz-me em quê acreditas e te direi quem és UM 
CECS 

Vem desafiar o teu conhecimento e jogar 
com o CBIOS para responder a algumas 
questões desafiantes na área da valorização 
de resíduos para aplicação na saúde e 
alimentação 

CBIOS 
 

Conhecer os riscos é essencial para estarmos 
preparados. Neste jogo vais aprender a 
conhecer os alertas e o que fazer para estar 
preparado e responder em caso de sismo e 
tsunami 

IST / CERIS e INESC-ID 

Vem ajudar os AquaKids a combater a 
poluição dos oceanos! 

NOVA LINCS 

Joga para descobrir os segredos de um 
manuscrito medieval 

CH-ULisboa 
FL-CEC, CHSC-UC, IFUP 

Vem descobrir o que fazemos no Laboratório 
HERCULES para prevenir e reduzir o impacto 
das alterações climáticas sobre o 
Património! 

UÉvora, Laboratorio HERCULES 

Vamos descobrir o que sabes sobre vidro VICARTE - FCT NOVA 
DCR - FCT NOVA 

Viva os Objetivos! A mudança começa 
connosco! 

Projeto PISTA – UÉvora 
CIDEHUS - UÉvora  

O papel do CO2 Atmosférico nas Alterações 
Climáticas 

UÉvora - Instituto de Ciências da Terra - 
Hercules 

A ciência da vinha, estás preparado? GPSLab – BioISI 
FCUL 

Vem descobrir o que sabes sobre as 
alterações climáticas! 

Cis-Iscte 

A história e a ecologia de grandes baleias e 
seus arrojamentos em Portugal 

CHAM 
OMA 

Testa os teus conhecimentos sobre ecologia 
e biodiversidade dos ecossistemas aquáticos 
e como eles são afetados e ajudam na 
prevenção das alterações climáticas 

MARE 
UÉvora 

Clima social & mudança Ispa 
Associação Europeia de Psicologia 
Comunitária 

Conhecer o potencial do solo como agente 
mitigador das alterações climáticas: o papel 
do carbono como elemento fundamental 

BioISI - FCUL; cE3c – FCUL 
LEAF - ISA; FAO - Guiné-Bissau 



Vista a bata e participe neste jogo de pistas 
que combina a interatividade de um role-
playing game com a aquisição de 
conhecimentos e desafio de um quiz. Será 
capaz de chegar ao fim do seu "primeiro dia 
no laboratório"? 

CCUL 

Uma aplicação interativa, que através da 
realidade aumentada, dá a conhecer o 
sistema cardiovascular, as suas principais 
doenças e como preveni-las 

CCUL 
Ciência Viva / Lisbon Labs / COLA 

Uma atividade de exploração prática que 
investiga a influência de factores externos 
no batimento do coração 

CCUL 

Testa o teu conhecimento e diverte-te ao 
mesmo tempo com este quizz preparado 
para conheceres melhor os desafios das 
alterações climáticas e a transição para um 
mundo mais sustentável!   

ICS - ULisboa/OBSERVA 

A acidificação do nosso mar: uma realidade 
perto de si? 

IPMA 

Laser pulsado e nanomateriais CFUM 

Venha conhecer os antigos habitantes da 
região de Lisboa! 

CML - Centro de Arqueologia de Lisboa 

Aumentando a eficiência por captura da luz 
solar 

IDL - FCUL 

HOME SWEET GLOBE – desafio de ilustração 
da Terra! 

FAUL 

Queres saber o que são proteínas e como 
estas podem salvar o planeta? As proteínas 
andam por aí e nós vamos espreitá-las com 
raios-X! 

Laboratórios de Cristalografia de Proteínas - 
UCIBIO-FCT-NOVA 

A Ciência ao serviço da sustentabilidade CQB 

O que são terrenos etnográficos? Como 
podem contribuir para a reflexão em torno 
das questões climáticas? 

CRIA 

Uma simbiose com futuro UÉvora 

Que alterações estão a acontecer no ciclo 
anual normal das chuvas e temperaturas em 
Portugal? Qual o impacto que essas 
alterações estão a ter na produção de vinho 
na região vitivinicula do Alentejo? Será que 
podemos introduzir outras castas de vinho 
(vinhas) mais adaptadas ao novo clima? 

CMA - FCT NOVA 
Departamento de Matemática - FCT NOVA 

Um robô para estimar a quantidade de uva 
na vinha 

ISA 
LEAF 

Descubra a evolução da imagem do Estreito 
de Magalhães entre 1520 e 1671 através de 
cerca de 70 mapas, cartas náuticas e outras 
representações visuais! 

FCUL; CIUHCT 



Vamos todos aprender sobre Resistência aos 
Antimicrobianos com o Projeto 
MicroMundo/SAFE 

FFUP; FCNUP 
Laboratório Associado i4HB, FFUP; UCIBIO; 
Laboratório de Microbiologia, Departamento 
de Ciências Biológicas, REQUIMTE, FFUP 

Sabias que os açúcares são importantes para 
as células conseguirem comunicar? E para a 
saúde humana? Vêm conhecer mais sobre 
estas moléculas  

Laboratório de Glicobiologia Funcional da 
UCIBIO - FCT NOVA 

Descubra o Guião de Boas Práticas para 
Monitorização e Registo de Dados de 
Mortalidade de Fauna por Atropelamento e 
participe na resolução deste problema 
ambiental 

LIFE LINES 
UBC; MED 

Queres conhecer o que fazemos no Centro 
de Engenharia Biológica da Universidade do 
Minho? Então embarca connosco nesta 
visita virtual 

CEB 

História analítica das águas que se misturam 
com o azeite e que se tingem de preto com 
galhas! 

ULisboa – IST 
UC - COI (Herbarium) 

Venha connosco numa viagem sobre a 
Genética Humana, a Genómica, e como elas 
se relacionam com as alterações climáticas. 
Teste os seus conhecimentos e diga-nos o 
que gostaria de saber mais 

INSA 

Um voo pelo Estuário do Tejo: até quando se 
juntarão das corujas-das-torres na lezíria? 

UÉvora/MED-LabOr 

Quais as dinâmicas internas de produção 
metalúrgica e mineira e qual o impacto do 
estado Romano nas paisagens e sociedades 
locais do Noroeste Peninsular? 

CENIMAT/i3N, FCT NOVA 
Department of Archaeology, University of 
Exeter; FCUP 

Que histórias nos contam os povos da Idade 
do Ferro? Um olhar detalhado através das 
representações de caçadas onde se 
conjugam figuras humanas, armas e animais 

CENIMAT/i3N, FCT NOVA 
UM 

O que é que a batata e o tabaco têm em 
comum? 

STOL / Dep Biologia, UM 

Quais objetos representam uma era 
humana? Cientistas e Artistas refletem sobre 
objetos relacionados à sua prática 
profissional e sua relação com o 
Antropoceno 

IHC-NOVA | CEHFCi-UÉvora 
IHA-NOVA 

Nesta atividade, vamos explorar a perceção 
dos portugueses sobre os efeitos que o 
contexto de restrições imposto pela 
pandemia de COVID-19 trouxeram para o 
meio ambiente 

EnviHeB Lab, Instituto de Saúde Ambiental, 
FMUL 

Sabias que os drones são um recurso 
inovador na investigação de cetáceos? 

AIMM Portugal 

O período pós-parto é desafiante e exigente. 
Vamos contribuir para a promoção de 

CINEICC | UC 



competências parentais e redução do stress 
parental das mães que se encontrem neste 
período! 

Azeites que nos falam sobre paisagens, 
ambientes e climas 

MED 
CEPAAL; Esporão 

Mergulho Virtual 360° MARE | Polo UC 

Poças para que te quero!? MARE | Polo UC 

O que sabemos sobre os incendiários? 
Tipologias criminais dos autores de 
incêndios florestais 

CINEICC | UC 

 


