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Na próxima sexta-feira, 30 de setembro, a Comissão Europeia convida cientistas e curiosos para uma noite
de discussão informal. Por cá, a Noite Europeia dos Investigadores (NEI) será celebrada em várias cidades
do país.
Desmitificar a imagem do cientista e quebrar as barreiras que separam os cidadãos da ciência; esta é a missão da
Noite Europeia dos Investigadores, uma iniciativa da Comissão Europeia, que terá lugar um pouco por todo o
continente nesta sexta-feira, 30 de setembro.

O evento consiste num convívio informal, uma troca de ideias que convida ao contacto espontâneo entre os
investigadores e o público geral. Em Portugal a data não irá ficar em branco e um pouco por todo o país realizarse-ão eventos para comemorar a efeméride.

Em Coimbra, o RÓMULO - Centro de Ciência Viva da Universidade de Coimbra organiza um debate intitulado
«Ciência, Tecnologia e Riscos». A discussão versará sobre temas prementes, como mudanças climáticas,
tempestades, cheias, sismos, e contará com a presença de docentes das áreas de Geografia, Sociologia,
Engenharia Civil e Física.

Também a Fábrica de Ciência Viva e a Universidade de Aveiro assinalam esta data na cidade dos moliceiros. Entre
as 10h e as 00h, está preparada uma grande festa gratuita dedicada a todas as famílias e que aglutina ciência,
tecnologia, arte e música. Workshops, laboratórios abertos, feiras e exposições interativas são alguns dos
ingredientes que poderás encontrar por lá.

Um pouco mais a norte, o Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto coordena várias
atividades relativas ao tema «Ciência no dia-a-dia». O programa, que irá consistir em jogos, visitas guiadas,
simulações e debates, desenrola-se até à meia-noite na Casa Andresen, no centro do Jardim Botânico do Porto.

No Minho, a ação desenvolve-se no Museu D. Diogo de Sousa, em Braga, a partir das 16h. A organização está a
cargo da Escola de Ciências da Universidade do Minho, que propõe um leque de experiências e demonstrações
relacionadas com distintas áreas científicas. Em paralelo, os podes usufruir livremente de ted talks, workshops e
observação de estrelas.

Por fim, em Lisboa, a Noite Europeia dos Investigadores vai subdividir-se entre o Jardim do Príncipe Real, o
Miradouro de São Pedro de Alcântara e o Museu de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa. No
dia 1 de outubro, cabe ao Planetário Calouste Gulbenkian sinalizar a data com um serão de atividades, que
ocorrerão entre as 20h e as 00h.
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