
			 																									
	
	
			

 

EXPOLAB 
CENTRO CIÊNCIA VIVA 
29 SETEMBRO 16H00 > 00H00 
ENTRADA LIVRE 

 

OPEN NIGHT 

16H00 > 00H00 
 
EXPOLAB 
CENTRO CIÊNCIVA VIVA 
 
Acesso livre e visitas guiadas às 
exposições do ExpoLab: Florestas –  
refúgios de biodiversidade; Mar de 
plástico; Ciência a brincar; Os Arco-
íris do Mar; Ambiente laboratorial 
ontem e hoje; Ver para crer - A 
imagem como veículo de ciência. 
 
 
 

CIÊNCIA AO VIVO 

17h00 > 22h00 
 
EXPOLAB 
CENTRO CIÊNCIVA VIVA 
 
Atividades hands-on nos 
laboratórios, dinamizadas pelos 
investigadores: 
17:00 - Joaninhas: soldados em 
defesa das plantas (Isabel Borges, 
FCT-UAç) 
17:30 - Ver para crer (Frias Martins, 
SAC) 
18:00 | 19:00 - Expira e provoca uma 
reação química (Ana Seca, FCT-
UAç). 
19:30 - Espécies não-indígenas 
marinhas (Ana Costa,  
FCT-UAç). 
20:00 - Materiais de fibra (Helena 
Vasconcelos e Gabriela Meirelles, 
FCT-UAç). 
21:00 - Atividades bioativas das 
macroalgas (Lisete Paiva e José 
Baptista, FCT-UAç). 
22:00|23:00 - Biodiversidade de 
macroalgas nos Açores (Eva 
Cacabelos, FCT-UAç). 
 
 
 

CSI: CIENTISTA SOB 
INVESTIGAÇÃO  

16h00 > 00h00 
 
EXPOLAB 
CENTRO CIÊNCIVA VIVA 

 
Jogo quebra-gelo para promoção da 
interação informal e divertida entre 
os investigadores e o público mais 
jovem. 
 
 
 

PASSAPORTE PARA A 
CIÊNCIA 

16h00 > 00h00 
 
EXPOLAB 
CENTRO CIÊNCIVA VIVA 
 
Desafio com etapas, incentivando à 
exploração dos diferentes 
espaços/atividades presentes na 
Noite. (Com distribuição de 
passaportes e atribuição de brindes 
no final). 
 
 
 

CHAIN REACTION 

17h00 > 23h00 
 
EXPOLAB 
CENTRO CIÊNCIVA VIVA 
 
Engenho coletivo de causa-efeito, em 
que cada grupo, partindo de um 
objeto obrigatório, deverá construir 
uma sequência de eventos que 
termina desencadeando a secção 
construída pelo grupo seguinte. “As 
nossas ações no presente têm uma 
consequência no futuro…” 
 
 
 

CAFÉ DE CIÊNCIA 

20h00 > 21h00 
 
CENTRO DE CIÊNCIA DE 
ANGRA DO HEROISMO 
 
Sessão em que os investigadores 
falarão sobre a sua área de estudo 
e/ou projetos de uma forma 
descontraída e em contacto muito 
próximo com o público, como se 
estivéssemos todos num café à 
conversa com amigos. 

 

OBSERVAÇÕES 
ASTRONÓMICAS  

16h00 > 19h00 
21h00 > 00h00 
 
NONAGON 
 
Observação do sol e do céu noturno 
com recurso a telescópios. Em 
colaboração com o Observatório 
Astronómico de Santana. 
 
 
 

HUMOR COM CIÊNCIA 

21h30 
 
EXPOLAB 
CENTRO CIÊNCIVA VIVA 
 
Momento de humor, com 
representação de pequenos sketches 
protagonizados pelos Tunalhos e 
Helfimed. 
 
 

UM FUTURO ESPACIAL 
PARA OS AÇORES? 

22h30 
 
EXPOLAB 
CENTRO CIÊNCIVA VIVA 
 
Palestras proferidas por 
investigadores ou especialistas em 
diferentes áreas, tendo por base o 
tema da Noite: 
Por Luís Ramalhais dos Santos 
 
 

TELESCÓPIOS, LENTES E 
ENGENHOCAS  

16h00 > 22h30 
 
NONAGON 
 
Exploração de várias aplicações, 
jogos e atividades que procuram 

elucidar sobre o uso dos telescópios, 
a sua construção e funcionamento, e 
incentivar à utilização e à exploração 
do céu a partir de casa. Pelo OASA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECHROOM 

16h00 > 00h00 
 
EXPOLAB 
CENTRO CIÊNCIVA VIVA 
 
Espaço dedicado às tecnologias e 
informação: realidade virtual e 
aumentada, impressão 3D, domótica, 
robótica, programação. 
 
 

CANSAT-SATÉLITE NUMA 
LATA 

16h00 > 22h30 

22:00-Apresentação 
 
NONAGON | EXPOLAB 
CENTRO CIÊNCIVA VIVA 
 
Espaço divulgativo e de promoção do 
projeto CanSat, com o exemplo do 
trajeto desenvolvido ao longo de 3 
anos pelos alunos da ENTA. 
Apresentação por Duarte Cota  
 
 
 

NONAGON –> ENTER 

16h00 > 22h30 
 
NONAGON 
 
Espaço divulgativo com stands onde 
as empresas, sediadas no Parque de 
Ciência e Tecnologia de São Miguel, 
terão demonstrações de produtos, 
aplicações, novas tecnologias… e 
estarão disponíveis para esclarecer 
todas as dúvidas do mais curiosos. 
 

TECNOLOGIA 

ASTRONOMIA 



			 																									
	
	
			

 

EXPOLAB 
CENTRO CIÊNCIA VIVA 
29 SETEMBRO 16H00 > 00H00 
ENTRADA LIVRE 

 

A CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
DOS AÇORES NO MUNDO 

21h00 
 
EXPOLAB 
CENTRO CIÊNCIVA VIVA 
 
Espaço divulgativo dos projetos 
europeus com participação do Fundo 
Regional Para a Ciência e 
Tecnologia. 
 
 

HORA PROG 

20h30 / 21h30 
 
Espaço dedicado à programação, 
onde será possível construir 
pequenos programas de computador, 
através da combinação de blocos 
gráficos de código numa sequência 
de problemas simples. Pelo NESTI 
 
 
 
 

 

A ENERGIA DO INTERIOR 
DA TERRA 

16h30 | 17h30 | 20h30 | 21h30 
 
EXPOLAB 
CENTRO CIÊNCIVA VIVA 
 
Laboratório com atividades práticas 
sob o tema das Energias Renováveis, 
com especial enfoque na energia 
geotérmica. Em colaboração com 
EBI Canto da Maia. 
 
 

A MÉTRICA DA  
PRÉ-HISTÓRIA 

16h00 > 00H00 
 
EXPOLAB 
CENTRO CIÊNCIVA VIVA 
 

Atividade em que com o apoio de 
uma régua de 2 metros, se mostra, à 
escala, a evolução da vida na Terra, 
partindo da sua formação. Serão 
colocados exemplares Fósseis na 
“medida” correspondente ao seu 
aparecimento e cada participante 
poderá “fabricar” um fóssil para 
levar consigo.  Pelo OVGA 
 
 

VAMOS DESCOBRIR A 
BIODIVERSIADE  

20h00 > 21h00 
 
JARDIM DUQUE DA 
TERCEIRA  
 
Atividade exterior com especialistas 
em artrópodes onde o participante 
poderá experimentar o trabalho de 
campo, e testar métodos de procura 
de captura de artrópodes. 
 
 
 

ORIGEM E HISTÓRIA DOS 
AÇORES 

16h00 > 00h00 
 
EXPOLAB 
CENTRO CIÊNCIVA VIVA 
 
Exposição itinerante do Museu 
Móvel centrada no papel histórico 
das várias indústrias que marcaram a 
vida açoriana e refletir sobre o seu 
futuro. Pelo Museu Carlos Machado. 
 
 
 

+ ENDÉMICAS 

18h00 | 23h00 
 
EXPOLAB 
CENTRO CIÊNCIVA VIVA 
 
Dinâmica relacionada com a 
conservação de espécies endémicas e 
nativas dos Açores. O objetivo 
principal é a preservação do material 
genético de cada espécie, 
principalmente as mais raras e que se 
encontram em perigo de extinção. 
Pelo Parque Natural S. Miguel. 

 

MÃOS: HABITAT INVISÍVEL 

18h00 > 23h00 
 
EXPOLAB 
CENTRO CIÊNCIVA VIVA 
 
Com recurso a um Kit de verificação 
de higienização das mãos, os 
participantes examinam as próprias 
mãos e, através do uso de luz negra, 
detetam as potenciais zonas onde é 
possível encontrar maior quantidade 
de micróbios. Pelo OMIC 
 
 
 
 

 
 

PÉROLA NO MAR DE 
PLÁSTICO 

16h00 | 20h00 
 
NONAGON 
 
Peça de teatro, produzida pela ESAP 
para a Campanha Ocean Action, 
recria a história da pequena sereia, 
numa aventura repleta de perigos 
devido ao lixo que chega ao mar em 
quantidades cada vez maiores. Em 
colaboração com a Escola Superior 
Artística do Porto. 
 
 
 

MAR DE PLÁSTICO 

16h00 > 00h00 
 
EXPOLAB 
CENTRO CIÊNCIVA VIVA 
 
Exposição itinerante, organizada pela 
Campanha Ocean Action, pretende 
incentivar a reflexão crítica sobre o 
problema do lixo marinho e a 
necessidade da adoção de 
comportamentos ambientalmente 
responsáveis pela população. Em 
colaboração com o Centro 

Interdisciplinar de Investigação 
Marinha e Ambiental. 
 
 

OCEAN ACTION 

20:45 
 
EXPOLAB 
CENTRO CIÊNCIVA VIVA 
 
Apresentação sobre princípios 
essenciais da Literacia do Oceano e o 
impato da poluição no mar, e de 
promoção de boas práticas aplicáveis 
à conservação do ecossistema 
marinho. Por José Teixeira, 
CIIMAR. 
 
 

OS CORAIS SÃO PLANTAS? 

18H30 | 19H30 | 22H30 
 
EXPOLAB 
CENTRO CIÊNCIVA VIVA 
 
Laboratório onde poderão observar 
as características dos corais, perceber 
as suas especificidades e fragilidade 
dos ecossistemas onde habitam. Pelo 
OMA 
 
 

NO MAR QUEM COME O 
QUÊ? 

16h00 > 00H00 
 
EXPOLAB 
CENTRO CIÊNCIVA VIVA 
 
Actividades hands-on de descoberta 
do ecossistema marinho, das 
interações entre os seus habitantes, 
das cadeias tróficas.... Pelo OMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANETA TERRA 

POLUIÇÃO 
AQUÁTICA 



			 																									
	
	
			

 

EXPOLAB 
CENTRO CIÊNCIA VIVA 
29 SETEMBRO 16H00 > 00H00 
ENTRADA LIVRE 

 

 
 
 
 

PSICOLOGIA 3G 

16h00 > 00h00 
 
EXPOLAB 
CENTRO CIÊNCIVA VIVA 
 
Jogos de descoberta e exploração de 
psicoterapias cognitivo 
comportamentais de 3ª geração, por 
uma equipa de investigação em 
Psicologia da Universidade dos 
Açores. 
 
 

DESCOBRINDO O 
ENDOFENÓTIPO DA 
ESQUIZOFRENIA 

16h00 > 00h00 
 
EXPOLAB 
CENTRO CIÊNCIVA VIVA 
 
Estudo das variáveis 
neuropsicológicas e da cognição 
social em amostras açorianas de 
diferentes graus de risco genético. 
 
 

SELFCARE TO CARE 

16h00 > 00h00 
 
EXPOLAB 
CENTRO CIÊNCIVA VIVA 
 
Características e necessidades 
sentidas pelos familiares/cuidadores 
informais de indivíduos com 
transtornos psiquiátricos crónicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PREVENDO O FUTURO DA 
TERRA 

18h00 > 23h00 
 
EXPOLAB 
CENTRO CIÊNCIVA VIVA 
 
Espaço no âmbito da previsão 
meteorológica e vigilância sismica, 
dinamizado pelo Instituto Português 
do Mar e da Atmosfera-Açores. 
 
 

CONHECER OS NOSSOS 
VULCÕES 

16h00 >22h00 
 
EXPOLAB 
CENTRO CIÊNCIVA VIVA 
 
Apresentação de caraterísticas dos 
complexos vulcânicos da ilha de São 
Miguel. Tipos de erupções, tipos de 
rochas, e respetivos exemplos. 
Simulação de erupção vulcânica 
terrestre do tipo efusivo. Pelo 
Geoparque Açores 
 
 

POLUIÇÂO VULCÂNICA: 
VÊ-SE NOS GENES? 

21h00 >00h00 
 
EXPOLAB 
CENTRO CIÊNCIVA VIVA 
 
Estudo os efeitos dos gases 
vulcânicos no sistema respiratório, 
numa prespetiva toxicogenomica. Por 
Ricardo Camarinho  

 
 
 
 
 
 
 
 

METEOROLOGIA 

NEUROCIÊNCIAS 


