
Actividades em directo  
 
Às 15h00 
 
Oportunidades para os Jovens nos Meios Rurais: Factos em vez de Mitos 
Opportunities for youths in rural areas: Facts instead of myths   
Quais os problemas e soluções para os jovens nos meios rurais?  
What are the problems and solutions for young people in rural areas?     

 Centro de Investigação e Intervenção Social (CIS), Iscte – Instituto Universitário de Lisboa 
 Ciências Sociais e Humanas  
 Mais de 30 minutos  
 Jovens e Adultos 

 
 
Às 17h00 

Tertúlia "A falar é que a gente se entende" 
Roundtable “Speak the speech” 
Como pode a investigação contribuir para uma sociedade de conhecimento? Como podemos 
diluir a barreira entre a investigação e o dia-a-dia da sociedade? Nesta conversa informal, os 
investigadores vão falar sobre os desafios e oportunidades da comunicação da investigação 
para a sociedade civil. Junta-te ao Iscte e partilha a tua opinião! 
How can Research promote a knowledge-based society? How can we blur the barrier between research 
and society's daily life? In this casual conversation researchers will talk about the challenges and 
opportunities of the communication of research to the civil society. Join us and share your opinion! 

 Iscte - Instituto Universitário de Lisboa 
 Ciências sociais 

 Mais de 30 minutos 

 Adultos 

 
 
Às 17h30  

Quiz sobre transição energética: testa os teus conhecimentos! 
Energy Transitions Quiz: test your knowledge! 
Transição energética: um tópico de investigação interdisciplinar 
Energy transition: a topic for interdisciplinary research 

  Centro de Investigação e Intervenção Social (CIS), Iscte – Instituto Universitário de Lisboa 
 Ciências Naturais e do Ambiente, Ciências Sociais e Humanas 

 
 
Às 18h15 
 

Vídeo e Q&A - Comunidades auto-sustentáveis: participação pública em desafios 
ambientais e na transição sustentável  
Susana Batel - CIS-Iscte 
Luís Borges - Dinâmia-CET – Iscte 
 



Às 19h00  

Quem quer ser um especialista em Estudos Internacionais? 
Who wants to be an expert in International Studies? 
Quiz que te desafia a testares os teus conhecimentos em Estudos Internacionais  
Quiz that challenges you to test your knowledge in International Studies  

 Centro de Estudos Internacionais (CEI), Iscte – Instituto Universitário de Lisboa 
 Ciências Sociais e Humanas 

 10 a 30 minutos 

 Jovens e Adultos 

 
 
Às 20h00 
 
Vídeo e Q&A -  Preservação do Património Cultural e Natural 

Sofia Costa Macedo – CIES-Iscte | Observatório Português das Atividades Culturais 
 
 
 
Às 20h30  

Ver(de) Lisboa: ética e estética na capital verde europeia     
Green Lisbon: ethics and aesthetics in the European Green Capital  
Primeiro episódio do podcast “Desatar o Nó.” Dois investigadores da equipa vão ajudar a 
perceber melhor outras dimensões de sustentabilidade importantes na cidade 
First episode of the podcast “Untie the Knot.” Two researchers in the team will help to better understand 
other dimensions of sustainability important in the city 

 Centre for Socioeconomic and Territorial Studies (DINÂMIA'CET), Iscte – Instituto 
Universitário de Lisboa 
 Arquitectura, Artes e Design, Ciências Sociais e Humanas, Ciências da Saúde 
 10 a 30 minutos 
 Jovens e Adultos 

 
 
 

Actividades “em contínuo”/pré-gravadas 
 
Secção “Conversas & Controvérsias” 

 Normas sociais e a proteção de recursos naturais   
Social norms and the protection of natural resources  
Qual o papel dos outros nas nossas decisões para proteger a natureza e a biodiversidade?  
What is the role of others in our decisions about nature and biodiversity protection? 

 Centro de Investigação e de Intervenção Social (CIS), Iscte – Instituto Universitário de 
Lisboa 

 Ciências Naturais e do Ambiente, Ciências Sociais e Humanas 

 Até 10 min 



  Todas as idades 

 
 
Secção “Vídeos sobre Projetos em Curso” 

A viagem dos cabazes na Área Metropolitana de Lisboa  
The food basket journey in the Lisbon Metropolitan Area   
Sabes de onde vem e para onde vai a tua comida?  
Do you know where your food comes from and where it goes to? 

 Centre for Socioeconomic and Territorial Studies (DINÂMIA'CET), Iscte – Instituto 
Universitário de Lisboa 

 Ciências Sociais e Humanas 

 Até 10 min 

 Todas as idades 

 

Porque é que os peixes voam para longe?  
Pourquoi les poissons s'envolent  
Oiça a paisagem sonora "Pourquoi les poissons s'envolent" e perceba qual a causa da perda de 
biodiversidade no rio Saloum (Senegal, África). 
Listen to the sound landscape "Pourquoi les poissons s'envolent" and understand the cause of the loss of 
biodiversity in the Saloum River (Senegal, Africa). 

 Centro de Estudos Internacionais (CEI), Iscte – Instituto Universitário de Lisboa 

 Ciências Sociais e Humanas 

 Até 10 min 

 Todas as idades 

 
 
Secção “Demonstrações” 

Controlo do Ambiente em Casa: uma demonstração de Arduino e MatLab 
Home Environment Control: a demonstration of Arduino and MatLab  
Vem saber mais sobre a Internet das Coisas e como controlar o ambiente da tua casa à 
distância 
Find out more about Internet of Things and how to remotely control your home environment  

 Information Sciences and Technologies and Architecture Research Center (ISTAR), Iscte – 
Instituto Universitário de Lisboa 

 Tecnologias 

 Até 10 min  

  Adultos 

 

 
Secção “Podcasts” 
 



Podcast “EntreCampos” – Os Contributos da Antropologia para a Compreensão das 
Alterações Climáticas 
Podcast EntreCampos – Anthropology’s Contributions to the Understanding of 
Change(s) in the Climate 
Pode a Antropologia contribuir para a compreensão das Alterações Climáticas? 
Can Anthropology contribute to the understanding of Climate Change? 

 Centro em Rede de Investigação em Antropologia (CRIA)  
& Fundação para a Computação Científica Nacional (FCCN) / Iscte – Instituto Universitário de 
Lisboa / Faculdade de Ciências Sociais e Humanas NOVA / Universidade de Coimbra / 
Universidade do Minho 

 Ciências Sociais e Humanas, Ciências Naturais e do Ambiente 

 Mais de 30 minutos  

  Jovens e Adultos 

 

 
Secção “Jogos, Apps e Desafios” 

À descoberta dos meus valores  
Discover your values  
Gostávamos de te convidar a jogar um jogo sobre os valores mais e menos importantes para ti. 
Não há respostas certas ou erradas. O que interessa é o que tu pensas e sentes. Não há 
respostas certas ou erradas. O que interessa é o que tu pensas e sentes.   
We would like to invite you to play a game on values to discover which ones are most and least 
important to you 

 Instituto de Ciências Sociais, Universidade de Lisboa 
& Iscte - Instituto Universitário de Lisboa 
 Ciências Sociais e Humanas 
 Até 10 min  
 Todas as idades 

Recomendação Inteligente de Apps Móveis  
Smart App Recommendation  
Navegue até às melhores Apps de Ciência e Natureza nos oceanos de informação  
Navigate the information oceans to the best Science & Nature Apps  

 Caixa Mágica Software 
& Iscte – Instituto Universitário de Lisboa 

 Tecnologias 

 Até 10 min  

  Todas as idades 

 
 
Secção “Quizzes” 

SECCLASS QUIZ  
SECCLASS QUIZ  
Vem descobrir os tesouros escondidos nas nossas casas!  



Discover hidden treasures at home!  

 Information Sciences and Technologies and Architecture Research Center (ISTAR), Iscte – 
Instituto Universitário de Lisboa 
& A Lab Architects / Laboratório Nacional de Engenharia Civil / Marta Campos Arquitectos 

 Tecnologias, Arquitectura, Artes e Design 

 Até 10 min   

 Jovens e Adultos 

 

À Roda do Património Cultural 2.0  
Around cultural heritage  
Melhor que Kahoot e melhor que Mentimeter, este quiz interativo desafia os conhecimentos 
dos jogadores sobre o património cultural nos seus vários domínios. Não importa se és 
iniciado, conhecedor ou perito, o que importa é que entres nesta aventura da Preservação do 
Património Cultural e Natural. Os internautas, miúdos e graúdos, vão ser desafiados a testar os 
seus conhecimentos sobre o património cultural, a sua preservação e valorização num quizz 
interativo em que todos ficam a ganhar! 
Visitors of all ages will be challenged to test their knowledge of cultural heritage and its preservation and 
enhancement in a quizz, where everyone wins! 

 Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (CIES), Iscte – Instituto Universitário de 
Lisboa 
& Observatório Português das Atividades Culturais (OPAC) 

 Ciências Sociais e Humanas  

  Até 10 min  

 Todas as idades 

 


