DEBATES COVID
NÃO, NÃO VAMOS FALAR DO SARS-COV-2 I COVID – 19
MAS HÁ UM ELEFANTE NA SALA
Todos os dias das 12:00 às 13:00
Celebrar a Semana da Ciência e da Tecnologia em tempo de pandemia é mais necessário do que nunca.
É também um desaﬁo usar a palavra celebrar num contexto tão exigente e tão dramático. Mas o conhecimento
é a nossa maior esperança e a ciência o terreno mais fértil para construir o que a humanidade precisa.
Estes debates, sendo curtos, devem trazer as palavras que precisamos para superar o ﬁm da segunda década
deste século e lembrar-nos que ﬁcam a faltar mais oito. E nesta semana, em Portugal, vão nascer 600 crianças
que esperam a 80 anos do virar do século, um Planeta que continue a girar assegurando a sobrevivência
de uma sociedade com mais engenho, ciência e cultura.

2ª feira, dia 23, Lisboa
12:00
de Cultura
On-line a partir do Pavilhão do Conhecimento – Ciência Viva, Lisboa

Com a crescente complexidade das sociedades, o conhecimento é cada vez mais transversal
a todos os setores da atividade humana. Qual o papel da cultura na sociedade de hoje e que contributos
poderá dar à ciência e a inovação?
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Pedro Gadanho · Arquitecto e Programador Cultural
Emília Ferreira · Diretora do Museu Nacional de Arte Contemporânea
Luís Castro · Encenador, Diretor Artístico da Karnart
Moderação: Rosalia Vargas · Ciência Viva

3ª feira, dia 24, Lisboa, Vila Nova de Gaia e Porto
Dia Nacional da Cultura Cientíﬁca
12:00
de Observatório
On-line a partir do Pavilhão do Conhecimento – Ciência Viva, Lisboa
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Luísa Schmidt . Investigadora, ICS
Eduarda Marques da Costa · Investigadora, IGoT
João Barros · Diretor e Fundador, Veniam
Moderação: Ana Noronha, Ciência Viva
14:30 · 25 anos do MCTES
Sessão comemorativa no Parque Biológico de Gaia, Vila Nova de Gaia, com a entrega de exemplares
da “Coleção Ciência & Conhecimento” para distribuição a bibliotecas

19:00 · 25 anos do MCTES
Vivaldi e Mozart: O Tempo das Estações
Mosteiro S. Bento da Vitória

Concerto comentado inserido no ciclo O Tempo na Música e na Ciência comissariado por Luís Filipe Ribeiro

4ª Feira, dia 25, Coimbra e Lisboa
12:00
de Verdade
On-line a partir do Pavilhão do Conhecimento – Ciência Viva, Lisboa

As redes sociais são hoje a forma mais rápida e mais eﬁcaz de trocar informação. Informação? Nem sempre.
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Ana Delicado · Investigadora, ICS
Felisbela Lopes · Investigadora, Universidade do Minho
Nicolau Santos · Jornalista, Presidente da Agência Lusa
Moderador: Bruno Navarro · Ciência Viva

5ª feira, dia 26, Lisboa
12:00
de Inovação
On-line a partir do Pavilhão do Conhecimento – Ciência Viva, Lisboa

As tecnologias digitais têm-no nos permitido dar azo à nossa necessidade de comunicar uns com os outros.
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Hugo Silva · Investigador, Instituto de Telecomunicações e criador do BITalino
Sandra Almeida · Directora da APDC - Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações
Vasco Pedro · Diretor e co-fundador da Unbabel
Moderação: Ana Noronha · Ciência Viva

6ª feira, dia 27, Lisboa
12:00
de Desenvolvimento Sustentável
On-line a partir do Pavilhão do Conhecimento – Ciência Viva, Lisboa
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Alexandre Quintanilha . Investigador, Deputado
Paula Antunes · Investigadora, FCT-NOVA
Susana Peralta · Investigadora, NOVA SBE
Moderação: Ana Noronha · Ciência Viva
15:00 . Cerimónia de entrega dos Prémios Ciência Viva 2020
Pavilhão do Conhecimento – Ciência Viva, presencial com transmissão on-line

SEMANA DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA

23 › 29

NOVEMBRO

PORQUE A CIÊNCIA
É PARA TODOS

