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A Noite Europeia dos Investigadores acontece desde 2005 em vários países europeus e Israel. A ideia é que
haja interação entre a comunidade científica e o público
Observações astronómicas, exposições científicas, workshops, jogos. Tudo para aproximar a ciência dos cidadãos.
Esta sexta-feira à noite, a Noite Europeia dos Investigadores será celebrada em 18 localidades de norte a sul do
País, com um programa repleto de animação, conversas com cientistas e desafios.
Com a colaboração de centenas de investigadores, as atividades vão mostrar "o que é ser cientista e como se faz
ciência". De acordo com o comunicado da organização, serão abordados diversos temas, entre os quais a saúde,
o envelhecimento saudável, o melhoramento cognitivo, as alterações climáticas e a poluição, a segurança
alimentar e a nanotecnologia.
No Planetário do Porto, por exemplo, há conversas informais com investigadores que explicam a sua paixão pela
ciência, um workshop sobre poluição luminosa, uma exposição de meteoritos, entre outras atividades. Já em
Lisboa, o Pavilhão do Conhecimento estará aberto até às 02.00 com espetáculos musicais, vários workshops,
palestras de investigadores, jogos, observações astronómicas.
Mais a sul, em Tavira, destacam-se sessões de observação astronómica, um workshop para famílias de construção
de foguetes e recolha de lixo de microplásticos na Formosa. No Expolab - Centro Ciência Viva De São Miguel Açores, está previsto um momento de "Trocas de Saber", com o neuropsicólogo João Ribeira, que irá partilhar a
sua experiência e conhecimento nas temáticas do cérebro, envelhecimento saudável e melhoramento cognitivo.
Além destes quatro locais, a Noite Europeia dos Investigadores será assinalada em Alcanena, Aveiro, Bragança,
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Coimbra, Constância, Estremoz, Faro, Guimarães, Lagos, Lousal, Porto Moniz, Proença-a-Nova, Sintra e Vila do
Conde. O programa completo pode ser consultado site da iniciativa.
A "European Researchs' Night" é uma iniciativa que surgiu em 2005, financiada pela Comissão Europeia, para
quebrar as barreiras que separam a ciência dos cidadãos. Todos os eventos acontecem ao mesmo tempo, em 250
cidades espalhadas por toda a Europa e países vizinhos.
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