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OBJETIVO 
“Aproximar os investigadores do público em geral 
e aumentar a consciência sobre as 
actividades de investigação e inovação, com vista ao 
reconhecimento público dos investigadores, 
generalizando um entendimento sobre o impacto 
do trabalho dos investigadores na vida diária e 
incentivando os jovens a enveredar por carreiras 
científicas " 

Noite Europeia dos Investigadores (NEI) 
What is the European Researchers' night all about? 

 

O que é?  
  

Uma acção Marie Curie (MSCA) 
do Programa específico H2020 
“Ciência de Excelência” 

Evento pan-europeu que acontece na última 
Noite de 6ªf, de Setembro  

(Varsóvia,7 Novembro 1867 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Vars%C3%B3via
http://pt.wikipedia.org/wiki/7_de_Novembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1867


Consórcio associação 2 ou mais entidades para um objectivo comum… 

ganhar dimensão e impacto junto dos cidadãos             
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www.noitedosinvestigadores.org  

http://www.noitedosinvestigadores.org/


              

            

        

Organiza Lisboa NEI_2015  

Estruturar, organizar, mobilizar e colaborar 



Não é apenas uma questão de aspecto, mas de fortalecer uma relação… 

Cidadão & Ciência  
 



UNIVERSIDADE lugar de conhecimento 

empírico - teórico – prático –  

fenómenos – observação – análise - 

interpretação – conclusões - prospectiva - outros 

CIDADE lugar de concentração 

 

população – edificação – serviços – 
cultura – arte – sociedade - religião -  

infra-estruturas – consumo - fluxos - 

actividades – ciência - politica - outras 
  

 
 

Um Objectivo partilhado => uma Rede Colaborativa 



A aposta deste consórcio foi a de 
fortalecer ligações entre a 
INVESTIGAÇÃO e a SOCIEDADE 
em Portugal, através da 
PARTICIPAÇÃO    
 

O conceito para esta aposta é a 
Ciência Cidadã | Citizen Science    
 

 

PARTICIPAR 



  Objectivos? goals… 

O que é 
isto?  

. Dar a conhecer o papel da investigação no quotidiano dos cidadãos; 

. Compilação e difusão mais ampla do que está a ser feito em termos de 
Ciência Cidadã em Portugal; 

. Incentivar a participação directa e activa dos cidadão em actividades de 
pesquisa e em projectos, promovendo o seu interesse pelo pensamento 
criativo e pelo debate crítico; 



  como? how?????? falar de casos concretos ! daily facts…     

morde ?  
é importante para a minha saúde?  nome 
científico? e se apanho isto em 

Lisboa… 

experiências hands-on, ajuda do investigador -  ajudar o investigador – demonstrações científicas e shows – filmes 
científicos – debates -  simulações – prototipos – jogos – quizzes – competições com investigadores (topicos cientificos, 
desporto, gastronomia, musica, dança, pintura..) – rallies baseados em enigmas e resolvidos com a ajuda de 
investigadores especialistas – encontros com investigadores (dating); escavações (arqueologia) 
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Cidadão & Ciência  
factos de Lisboa ligados  à Investigação em Portugal 
Citizenship based research activities in Portugal & Lisbon facts 
 
 

Dois programas de Doutoramento FCT em 
Ambiente Empresarial “sediados” em 
Lisboa – UL e UNL 
Envolvidos Centros de Investigação e 8 
Empresas Parceiras, entre grandes 
(Autoeuropa; Merk) e pequenas 
(consultoria, diagnóstico) 
Informação sobre os projectos financiados 
pela FCT e relevantes para Lisboa   

Envolver a comunidade científica, organizações não governamentais, empresas, 
autoridades municipais e cidadãos em geral na comunicação de ciência e em 
actividades de compreensão pública da ciência  

Aumentar a discussão sobre o papel que os cidadãos podem e devem ter no 
desenvolvimento científico. 



              

            

                

foco no investigador - deve aparecer tanto 
como profissional como ser humano 

“Bringing the researchers closer to the general public" 

actividades - devem dirigir-se a todas as 
dimensões do público em geral, seja qual for a 

idade, formação cientifica ou, condição social 

• investigadores estão entre nós, são pessoas normais com 
um emprego extraordinário  

• investigação é fascinante e divertida 
a tua vida seria muito mais difícil sem investigação 
(mostrando casos concretos do dia-a-dia) 

• a investigação é uma orientação de carreira interessante 
e desafiante    

o investigador  



              

            

                

apresentação e explicação dos resultados 
seja qual for o tópico, desde a investigação fundamental à aplicada 
à industria  

ilustração clara dos resultados 
através de exemplos que digam alguma coisa aos  visitantes e mostre 
a influência na sua vida diária  

ilustração da influência potencial do trabalho de 
investigação e interação investigador&orientações 
estratégicas da gestão territórios 
no planeamento território, politicas saúde; gestão urbana; ambiente 

ilustração da possibilidade de transferência dos 
resultados para processos ou produtos industriais 
evidenciando a contribuição dos investigadores para o crescimento 
económico, emprego e progresso tecnológico  

 

              

"Increasing awareness of the research and innovation activities with a view to supporting the  public 
 recognition of researchers, creating an understanding of the impact of researchers' work on daily life" 

o público  



              

            

        

              

        

(di)fusão  
atividades dirigidas a jovens 
em particular os que estão para escolher a sua orientação de 
carreira  

testemunhos diretos de investigadores 
mostrando o que tem de fascinante no seu trabalho, assim 
como a possibilidade de combinar carreira com vida privada 

ilustrar as diversas possibilidades oferecidas 
aos cientistas nos circulos académico e industrial  

a difusão e compressão da mensagem numa comunicação forte, assertiva e continuada 

Encouraging young people to embark on scientific careers" 



DIFUSÃOOnline 



DIFUSÃOhands on 



DIFUSÃOevents 

BIOBLITZ Lisboa 

10 Junho 



envolvimento alargado de entidades conscientes e interessadas  

é obrigatório um "European corner“  
já reservou a sua presença?..  

ponto de encontro com informação 
sobre os programas europeus e de 
apoio aos investigadores, politicas e 
projetos, resultados e descobertas 
importantes   



Rede de PARCEIROS 
saiba como se juntar a esta Rede em www.noitedosinvestigadores.org  



      
 
 
 
 

participe, divulgue, proponha! 


