
Cientistas em Casa ao Vivo 

18.30 > 19.30

Episódio especial da websérie “Cientistas em Casa” em direto com a participação de 
investigadores do ITQB NOVA e IGC, e convidados especiais. Os cientistas vão partilhar 
ideias de experiências científicas com materiais do dia-a-dia, que vão proporcionar 
momentos divertidos e educativos para miúdos e graúdos. 

O passado e o presente dos desafios ambientais 

21.00 > 21.45

Numa viagem pelo tempo dos desafios ambientais, passando pela descoberta e evolução 
dos gases de efeito de estufa, o Professor Doutor Alexandre Quintanilha, investigador na 
área da física, professor catedrático jubilado do ICBAS e atual deputado da Assembleia 
da República, presenteia-nos com uma palestra sobre o que a Europa, incluindo Portugal, 
se propõe a fazer para mitigar os efeitos das alterações climáticas que já se fazem sentir. 
Nesta sessão ficaremos a par do conhecimento acumulado durante décadas e que 
originou, nos dias de hoje, ao Pacto Ecológico Europeu, tema central desta edição da 
Noite Europeia dos Investigadores.

O Barco Salva Vidas 

22.00 > 23.00 

Imagina que a Humanidade falhou na sua autopreservação perante as várias ameaças 
das alterações climáticas. Já está? Não é difícil, infelizmente. Após um período de 
calamidade que dizimou grande parte da população, os sobreviventes tentam agora 
reconstruir a sociedade. Para isso, vão partir para uma ilha outrora inóspita, mas agora 
com condições ideais para a vida humana. No barco salva-vidas sobra um lugar e os 
sobreviventes estão dispostos a ouvir alguns cientistas e recompensar aquele que 
demonstre contribuir mais para a reconstrução social com um remo. Neste debate 
estruturado és tu que decides quem queres salvar.

Histórias de Terror 

23.00 > 00.00

O nosso planeta encontra-se assustadoramente ameaçado. Num registo informal, 
especialistas de diferentes áreas contam histórias de terror reais que nos dão a conhecer 
os fantasmas que assombram a subsistência da vida na Terra.

1. Um mundo sem tubarões: João Correia (IPL/Flying SHarks)

2. Lixo Assassino: Tomás Santos (Oceanário de Lisboa) 
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Este ano a NEI realiza-se a 24 de Setembro e é dedicada ao Pacto Ecológico Europeu. 

Fique a par da programação digital que preparámos para si, num grande evento, 

em formato híbrido, onde equipas de investigação das mais diferentes áreas da 

ciência se unem para dar a conhecer os avanços científicos que nos permitirão viver 

de forma mais responsável no planeta. Assista ao streaming no canal do youtube.
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