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MENSAGEM DA DIREÇÃO
O exercício de 2013 fortaleceu a interacção do Centro Ciência Viva do Algarve (CCVAlg)
com a comunidade, através do reforço da dinamização de iniciativas e ações destinadas
a manter e estimular o interesse pela cultura científica e tecnológica da população, em
especial da comunidade juvenil. Em 2013, o CCVAlg recebeu 12783 visitantes, dos quais
3872 correspondem a público escolar. Quando comparado com 2012, o número de
visitantes aumentou em quase um milhar. Quando consideradas todas as iniciativas
dinamizadas pelo CCVAlg, o número de participantes supera os dezanove mil oitocentos
e sessenta.
Um aspeto menos positivo dos últimos exercícios prende-se com a baixa interação da
comunidade escolar da região com CCVAlg. O número de alunos que visitam
anualmente o CCVAlg fica aquém dos quatro mil, o que representa uma fração muito
pequena da população escolar dos três ciclos do ensino básico da região, ou mesmo dos
municípios associados. De facto, a comunidade escolar, particularmente a escola
pública, parece tirar pouco partido dos recursos físicos e humanos disponibilizados pelo
CCVAlg, embora esta interação tenha elevado potencial por proporcionar práticas e
experiências muito significativas, amigas da consolidação de conceitos técnicocientíficos difíceis de realizar/implementar em ambiente de sala de aula.
No âmbito da sua missão de difusão da cultura científica e tecnológica junto do público
geral, e em especial do público juvenil, o exercício de 2013 caracterizou-se pelo
lançamento de novas iniciativas e pela continuação da renovação dos espaços do
CCVAlg, em paralelo com a melhoria, em qualidade e em quantidade, da oferta de
módulos interativos e de atividades técnico-científicas experimentais.
As atividades como as oficinas de ciência para os mais graúdos, lançadas para atrair
públicos tradicionalmente arredados das iniciativas do CCVAlg, tiveram grande adesão.
A visibilidade do CCVAlg foi também melhorada com a renovação da página web, que
passou a ser mais dinâmica e a ter maior interactividade. Estas iniciativas, em paralelo
com as ações de divulgação, contribuíram para reforçar a adesão de novos públicos.
No exercício de 2013, manteve-se o esforço de interação e colaboração com entidades
públicas e instituições privadas (escolas, associações, instituições de solidariedade,
etc.), participando e disponibilizando recursos para a realização de iniciativas de
natureza lúdico-cientifica, com destaque para as atividades realizadas em parceria com
o Município de Faro e com a Universidade do Algarve, para além da interação
permanente, e sempre muito profícua, com a Ciência Viva – ANCCT.
A Direção agradece a todos os que trabalharam para reforçar a qualidade das iniciativas
e a imagem de utilidade púbica do CCVAlg.

José Figueiredo, Conceição Mateus e Rogério Bacalhau
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1
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2
Diz, Silva & Duarte, SROC

2

Até Abril; A partir de Maio;
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Presidente

Diretor Executivo

Vogal

Rogério Bacalhau

José Figueiredo

Maria Conceição Mateus

COORDENAÇÃO CIENTÍFICO-PEDAGÓGICA
Ana Ramos, Maria Conceição Mateus e José Figueiredo
EQUIPA DE MONITORES PERMANENTES, SECRETARIADO E RECEÇÃO
FORM. ACADÉMICA

RESPONSABILIDADE E PÚBLICO-ALVO

Eng. Materiais e Cerâmica

Escolas; público geral

Dout. Biologia

Projectos; público geral

Carlos Miguel

12.º Museografia

Manutenção; público geral

Filipe Dias

Engª Inf. e Comp.

Astronomia; escolas e público geral

Biologia

Aquariofilia; público geral

Jorge Oliveira

Biotecnologia

Estufa; escolas e público geral

Luís Gonçalves

Design - Comunicação

Produção gráfica; público geral

Ciências Geofísicas

Pré- e 1º ciclo; público geral

M Ensino Física

Escolas; público geral

NOME

Ana Machado
Ana Ramos

1

2

Gonçalo Silva

3

M.ª José Gatinho
Marco Quinteiro

4

Biologia Marinha

Aquariofilia; público geral

Clara Ferreira

Património Cultural

Secretariado e Recepção; público geral

Mónica Romão

Ensino Secundário

Recepção; público geral

Tiago Gomes

1

5

2

3

4

5

Professora destacada até agosto; Até novembro; Até outubro; Professor destacado a partir de setembro; A partir de novembro;

COLABORADORES EXTERNOS
Miguel Montes (Tarefeiro)

Boletim de Astronomia

1

Apoio às atividades de manutenção

Mário Freitas (UAlg)

Tarefeiros

Baukje Neuenschwander, Sara Lourenço, Nuno
Fonseca, Joana Dias, Licínia Gouveia, Pedro Madeira,
Sílvia Pereira, Maria Goretti Simões, Nelson Viegas,
Ana Rodrigues.

1

Presta serviço no CCVAlg um dia por semana, ao abrigo de protocolo entre a UAlg e o CCVAlg.

COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS CIÊNCIA VIVA NO VERÃO
Coordenação Geral

Ana Ramos

Biologia

Ana Ramos

Geologia

Ana Ramos

Astronomia

Filipe Dias
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ACÇÕES DE PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO
Durante o exercício de 2013 o Centro Ciência Viva do Algarve (CCVAlg) reforçou a
promoção de ações de divulgação da sua missão e de eventos, através dos meios
eletrónicos (“mailing list”, páginas “web” e “facebook”, RUA, notas de imprensa, etc.), e
das formas mais tradicionais de disseminação (cartazes, folhetos, faixas, etc.). Foi
aumentado o número de postos CCVAlg em locais de grande afluência de público e
aumentada a regularidade dos materiais disponibilizados. O CCVAlg marcou presença
com bancas de divulgação e de atividades nos eventos de destaque da região, como a
Feira do Livro e a Faro Mostra. Foram também colocadas faixas e outros materiais de
divulgação alusivos à missão e às actividades do CCVAlg nas fachadas do edifício sede.

REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS DA EXPOSIÇÃO PERMANENTE
Por forma a renovar os espaços da exposição permanente, e assim aumentar a
atratividade da exposição, prosseguiu-se o esforço de requalificação de alguns dos
espaços expositivos, reposicionando e recuperando materiais antigos, e conceberamse novos módulos, com destaque para as salas da física e química da luz e dos sentidos,
de que destacamos o moinho de luz, a bola de plasma, o astrolábio holográfico, o
pendulo gravítico (pertencente à rede mundial de pêndulos), as balanças planetárias e o
planetário (ainda em renovação). Melhorou-se a sinalética dos módulos (ação ainda em
curso). A receção/entrada foi transferida para a entrada original da primeira exposição
(zona mais central do edifício), e o espaço libertado foi transformado na sala de
aniversários e das tardes e oficinas de ciência para os mais novos.

OBRAS DE CONSERVAÇÃO DO EDÍFICO
Com o objetivo de assegurar a conservação do edifício e a qualidade dos espaços do
Centro Ciência Viva do Algarve foram realizadas, no período em apreço, obras de
reabilitação e de melhoramento, nomeadamente a algumas reparações no telhado e na
açoteia (ainda em curso).
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ATIVIDADES DINAMIZADAS PELO CCVALG
Dando seguimento ao desempenho dos anos anteriores, o CCVAlg continuou a
promover um leque variado de ações. Foi criada uma nova iniciativa regular destinada
ao público mais crescido (jovens, adultos e famílias) designada Oficina de Ciência para
todos (público geral: jovens, adultos e famílias), que procura proporcionar aos
participantes actividades lúdico-científicas que atendam aos interesses dos públicosalvo.
Tardes e oficinas de ciência para os mais novos (< 12 anos)
Em 2013 foram dinamizadas tardes e oficinas de ciência destinadas a motivar os mais pequenos
para o gosto pela ciência, procurando estimular a sua imaginação e curiosidade através de
experiências realizadas pelos próprios. As tardes decorrem ao sábado e tem a duração até 3
horas, enquanto as oficinas realizam-se nos períodos de férias escolares e tem normalmente a
duração de 1h30min. Na programação das atividades procura-se que os temas abarquem
diversas áreas e conteúdos científicos. Foram tratados, entre outros, os seguintes temas: caça
ao tesouro, misturas coloridas, ciência na cozinha, construção de uma pequena estação
meteorológica, experiências com luz, experiências de eletricidade, experiência de mecânica,
reciclagem e educação ambiental, observações com lupa e microscópio. Participaram nestas
atividades cerca de 776 crianças.
Apresentação às estrelas - Observações astronómicas noturnas
Esta componente das atividades de astronomia decorreu na última sexta-feira de cada mês,
sempre que a meteorologia o permitiu, tendo-se realizado sete sessões. A atividade
compreende uma palestra sobre um tema relacionado com a astronomia. As observações
astronómicas noturnas permitem ao participante visualizar à vista desarmada, com binóculos e
telescópio a Lua, os planetas, e alguns objetos do céu profundo, nomeadamente enxames
globulares (M4, M13, M22), enxames abertos (M6, M7), Nebulosa Anelar de Lira (M57), Nebulosa
da Lagoa (M8) e Nebulosa Trífida (M20). Nesta componente participaram 101 visitantes.
Sessões de astronomia no CCVAlg dedicadas a eventos astronómicos
Acompanhamento do eclipse solar de 3 novembro: foi realizada uma sessão de observação
solar para acompanhar o eclipse solar parcial. Participaram 38 visitantes.
Observação do Cometa C/2011 L4 (PANSTARRS) a 13 de março, ao final da tarde, à qual
compareceram 24 pessoas.
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Observação do Sol – Descobrindo o Sol
As ações de astronomia dedicadas à observação do Sol decorreram no último sábado de cada
mês em função das condições meteorológicas. Nestas sessões os participantes podem
observar em segurança o Sol, bem como alguns dos fenómenos visíveis na sua “superfície”, e
ainda participar em atividades que ajudam a conhecer melhor o astro-rei, sempre que as
condições atmosféricas o permitem. Nesta componente, estima-se que tenham participado
cerca de 60 visitantes do Centro, dos quais sete deslocaram-se propositadamente só para esta
atividade, tendo sido realizadas 8 sessões.
Planetário nas Escolas
Em 2013 foi dada continuidade ao programa de sessões de Planetário nas Escolas do 2º, 3º Ciclo
do Ensino Básico e Secundário, em várias escolas do Algarve e Alentejo. Nas 5 saídas do
Planetário realizaram-se 22 sessões, envolvendo no total 550 pessoas. Numa das saídas ainda
se realizou observação Solar.
Sessões noturnas de astronomia realizadas fora do CCVALG
Foram realizadas deslocações à Escola no Município de S. Brás, 22 alunos; à Associação de
professores em Olhão, 43 professores; e ao CCV de Tavira, que incluiu palestra e observação em
Tavira, e contou com 18 participantes.
Observação de Eclipse lunar em Odemira
Sessões de planetário e observação de eclipse total lunar em Odemira nas comemorações do 25
de Abril. Realizaram-se 5 sessões de planetário, e observação solar em simultâneo durante o
dia. Observou-se o eclipse a alguns astros à noite. No total participaram cerca de 150 pessoas.
Festas de Aniversário no Centro
As “Festas de Aniversário”, destinadas a crianças dos 4 aos 11 anos, trouxeram ao Centro novos
visitantes. Esta actividade passou a disponibilizar novos serviços e conteúdos (fotos
personalizadas das festas, convites, pacotes de presentes para oferta) que tornaram a iniciativa
mais apelativa para as crianças e para os pais. As “Festas de Aniversário“ passaram a ser
realizadas na versão com lanche e sem lanche. Os temas científicos abordados de forma lúdica
foram renovados atraindo desta forma ainda mais público: i) dos 4 aos 6 anos: moinhos de vento;
hortas para pequeninos; helicópteros e aviões; ii) dos 7 aos 8 anos: caça ao tesouro I;
cromatografia; impressões digitais; iii) dos 9 aos 11 anos: agentes secretos; caça ao tesouro2;
extração de ADN; iv) todas as idades: pega monstros; sabonetes; vulcão; bolo na caneca. Em
2013 participaram nas festas de aniversário cerca de 440 crianças.
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Apalpário móvel
Em 2013, o apalpário móvel – aquário interactivo em que se dá a conhecer a fauna e flora
marinha da Ria Formosa - esteve no Centro Náutico de Faro, no âmbito do Programa Ciência
Viva no Verão, durante o mês de agosto.
Dinamização de atividades de enriquecimento curricular na área das ciências
Em 2013 o CCVAlg deu continuidade à colaboração nas actividades de enriquecimento
curricular por solicitação da associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica
do 1º ciclo de Vale Carneiros e em colaboração com a Empresa ”Tempos Brilhantes”. A
participação nas atividades de enriquecimento curricular têm como objetivo o apoio à formação
científica nas escolas do 1º ciclo do ensino básico. Estiveram envolvidos cerca de 200 alunos e as
atividades desenvolvidas foram de acordo com os programas curriculares de cada ano.
Apoio ao ensino experimental das ciências no Colégio Internacional de Vilamoura
O CCVAlg dinamiza, desde 2005, com o Colégio Internacional de Vilamoura actividades, em
contexto de sala de aula, abrangendo os alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico. Em 2013
realizaram-se atividades que contaram com a participação 100 alunos. As atividades têm como
objetivo consolidar as matérias dadas na disciplina de estudo do meio através da realização de
experiências que pretendem estimular a curiosidade, a observação e a criatividade para o
mundo que nos rodeia.
Participação na iniciativa Dia Europeu Sem Carros
O CCVAlg esteve presente no Jardim perto do Fórum Algarve no dia 22 de setembro,
continuamente entre as 10:00 e as 17:00. Realizou atividades de construção de carrinhos a
energia solar (cerca de 30 participantes), construção de origamis, e ofereceu bolachas
cozinhadas em forno solar (48 visitantes). Estima-se que cerca de 150 pessoas tenham tomado
contacto com o “stand” do CCVAlg.
Concurso "Mitose: Ciência a Sul"
O Concurso "Mitose: Ciência a Sul" é dirigido aos alunos das escolas secundárias do distrito de
Faro, esta iniciativa, organizada pela Universidade do Algarve e pela Associação Juvenil de
Ciência, que visa proporcionar aos melhores concorrentes um estágio científico num dos
Centros de Investigação e Desenvolvimento da UAlg. O CCVAlg associou-se pelo segundo ano
consecutivo a esta iniciativa participando no júri e contribuindo para os prémios. Em 2013
participaram 12 concorrentes.
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CICLO DE OFICINAS DE CIÊNCIA PARA TODOS
Em 2013, o CCVAlg deu início a um ciclo de oficinas de ciência para o público geral,
particularmente para jovens, adultos e famílias, visando a abordagem de conceitos
científicos relevantes para os interesses destes públicos e a demonstração dos aspetos
tecnológicos e/ou práticos associados aos conceitos. A iniciativa foi muito bem acolhida
pelos públicos-alvo. Algumas das oficinas tiveram várias sessões em resultado do
grande interesse, neste aspeto são de realçar as oficinas “Hortas de Varanda” e
“Cozinhar com Flores”. As oficinas decorreram ao sábado à tarde e foram avaliadas
pelos participantes. Durante o exercício de 2013 realizaram-se 11 oficinas, a saber:
“Cozinhar com Flores”, “Esculpir Matemática”, “Da Uva à Garrafa”, “As Múltiplas Faces
da Luz”, “Oficina da Figueira”, “Construção de Instrumentos Musicais”, “Oficina do
Medronho”, “Controlo Biológico de Pragas e Doenças nas Plantas”, “Aquariofilia para
todos”, “Visitas ao Mercado” e “Da Laranja ao Licor”. No total, estas oficinas contaram
com 284 participantes.
“Cozinhar com flores” 12.01.2013
A oficina foi dinamizada pela Equipa CCVAlg. Numa primeira parte contou com a uma breve
descrição das flores que são comestíveis, para que servem e como se tratam. Contou com a
presença de uma Chef de cozinha (Inês Fernandes), com a degustação de uma salada, um chá de
rosas e uma sobremesa (panacota de lavanda). Contou com cerca de 24 participantes.
“Esculpir geometria” 19.01.2013
A oficina foi dinamizada pelas professoras Graça Marques e Marília Pires da Universidade do
Algarve. A atividade pretendeu apresentar algumas técnicas, pouco divulgadas, que
motivadoras para a abordagem de temas de geometria, entre estas incluíram-se: a modelagem
de balões com ligação à geometria, permitiu, de um modo muito atrativo e lúdico, fazer uma
ligação entre grafos e poliedros; a técnica origami modular que consistiu na criação de
poliedros convexos e não convexos com técnicas de origami múltiplo, permitindo a explorados
conceitos de área e volume nos poliedros construídos; planificação de sólidos "pull-up", uma
abordagem motivadora ao tema da planificação de sólidos, usando técnicas que permitem a
montagem instantânea dos sólidos planificados. A metodologia seguida foi “hands-on”, ou seja,
pretendeu-se que os participantes construíssem por eles próprios os modelos propostos em
cada atividade. Isso foi feito em todos os casos, com uma pequena apresentação prévia e
demonstrativa das técnicas envolvidas. Contou com a participação de 43 pessoas.
“Da Uva à Garrafa” 09.02.2013
A oficina foi dinamizada pelo Enólogo Rúben Pinto da Adega do Cantor. Numa primeira parte
contou com a uma apresentação sobre a produção de vinho e em seguida uma prova de vinhos. A
oficina contou com 26 participantes.
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“As múltiplas faces da Luz” 02.03.2013
A oficina foi dinamizada pela Equipa CCVAlg. Numa primeira parte contou com a demonstração
de reações químicas que produzem luz ou mudança de cor e de seguida os novos módulos de
óptica e luz. Esta oficina contou com 13 participantes.
“Figueira” 16.03.2013
A oficina foi dinamizada pelo professor Amílcar Duarte da Universidade do Algarve. Decorreu
com uma apresentação teórica sobre a figueira, propriedades, germinação, etc. Terminou com
um pequeno “lanche” com bolos de figo e licor de figo. A oficina teve a participação de 9 pessoas.
“Do mar para a mesa” 23.03.2013
A oficina foi dinamizada pela Equipa CCVAlg. Organizou-se uma visita ao mercado para explicar
o tipo de alimentos de origem marinha que podemos encontrar nas superfícies comerciais, qual
a sua origem e o modo de captura. Foi abordado o tema da sustentabilidade dos recursos e
foram dados alguns conselhos para que as pessoas consumam mais barato e mais saudável, e
ao mesmo tempo assegurem a sustentabilidade dos recursos marinhos. Participaram nesta
atividade 11 pessoas.
“Hortas de varanda” 13.04.2013, 27.04.2013 e 18.05.2013
A oficina foi dinamizada pela Equipa CCVAlg. As hortas de varanda são pequenos jardins que se
enquadram em qualquer varanda de casa. Além de excelente decoração, podem ser uma fonte
de inspiração para as refeições. A atividade consistiu em construir uma horta de varanda com as
plantas que integram a dieta mediterrânica. As três oficinas contaram a presença de 71
participantes.
“Medronho” 11.05.2013
A oficina foi dinamizada pela professora Ludovina Galego da Universidade do Algarve. Decorreu
com uma apresentação sobre o medronho, características do fruto, estado de maturação, etc.
Os participantes aprenderam a fazer melosa e compota de medronho e a atividade terminou
com a prova. Contou com 11 participantes.
“Vamos construir instrumentos musicais” 25.05.2013
A oficina foi dinamizada pelo biólogo-marinho e musico Vasco Fialho. A partir de materiais
recolhidos da natureza ou do “lixo” que produzimos, podemos construir instrumentos musicais,
e aprender como funcionam. Miúdos e graúdos juntaram-se no CCVAlg para dar som a uma
nova orquestra. Participaram 9 crianças.
“Controlo biológico de pragas e doenças nas plantas” 29.06.2013
A oficina foi dinamizada pelo Eng. Dinarte Pereira. Decorreu com uma apresentação sobre os
diferentes tipos de parasitas, pragas e doenças das plantas assim como formas de combate dos
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mesmos. Os participantes observaram á lupa e à vista desarmada exemplos de pragas e
doenças. A oficina teve a participação de 19 pessoas.
“Aquariofilia para todos” 22.06.2013
A oficina foi dinamizada pela Equipa CCVAlg. Decorreu com uma apresentação sobre
aquariofilia: o que é um aquário, que tipos de aquário existem, que equipamento necessitamos,
como controlar a qualidade da água, o ciclo do azoto, que organismos podemos/devemos ter,
manutenções e quais os alimentos que devemos dar. Os participantes aprenderam os princípios
básicos da aquariofilia, visitaram e conheceram os aquários do CCVAlg através de uma
explicação teórica seguido de um jogo de identificação do equipamento, realizaram alguns
testes à qualidade da água e por fim montaram um aquário. Participaram nesta oficina 10
pessoas.
“Minijardins” 13.07.2013
A oficina foi dinamizada pela Equipa CCVAlg. Aos participantes foi-lhes Construção de
minijardim e formar pequenos cenários alegres e convidativos enquanto se aprende a cuidar
das plantas.
“Flores: do jardim para a mesa” 28.09.2013
A oficina foi dinamizada pela Doutora Sandra S. Soares, doutorada em Biologia pela
Universidade do Algarve. Apresentação sobre flores comestíveis e suas propriedades seguida
de preparação de flores e pétalas cristalizadas, pataniscas de flor de abóbora, cupcakes de
lavanda, geleia de rosas, gelo aromatizado cm flores comestíveis. A oficina teve 16
participantes.
“Da Laranja ao Licor” 23.11.2013
A oficina foi dinamizada Professora Ludovina Rodrigues Galego (ISE) e Eng.ª Conceição Santos
(Quinta do Freixo - Benafim). As atividades enquadraram-se no Ciclo da Laranja que se iniciou
em novembro e passaram pela explicação do processo de fermentação para a produção de
vinhos e licores de laranja, pela confeção de licor de laranja, saladas e sumos de laranja,
compotas, gelatinas com as cascas da laranja e pela cristalização da casca da laranja. Abordouse também as razões químicas pelas quais não se pode congelar qualquer tipo de laranjas sem
fazer branqueamento (choques de calor), alterando o sabor do sumo ou a cor no caso de não se
fazer esse processo, ou ainda a importância das enzimas ou do pH na confeção das compotas.
Foram também abordadas a elevada concentração de pesticidas na casca da laranja,
principalmente nas que consumimos no inverno. Participaram nesta atividade 22 pessoas.
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EXPOSIÇÕES, MOSTRAS E PALESTRAS REALIZADAS NO CCVALG
No período em apreço os espaços do CCVAlg foram palco de diversas exposições,
mostras e palestras nas temáticas da sua missão.
EXPOANIMALIA - Mostra de Repteis vivos – junho e julho 2013
O CCVAlg recebeu a coleção privada de Répteis da EXPOANIMALIA, proporcionando o contacto
do público em geral e das crianças em particular com animais exóticos, nomeadamente répteis
e artrópodes. A mostra esteve patente de nos meses de junho e julho. A exposição foi visitada por
1954 pessoas.
Exposição “Ajude já antes que derreta”, no âmbito da Semana da Água
No âmbito da comemoração do Dia Mundial da água (01.10.13) esteve patente no CCVAlg a
exposição AJUDE JÁ ANTES QUE DERRETA sobre a temática do Aquecimento Global e suas
consequências no Planeta, recomendando, também, algumas medidas preventivas. Exposição
patente de 01.10.2013 a 06.10.13.
Sciaena: Beneath the Waves – Festival de Cinema | Film Fest – Faro, 05.10.2013
O Centro associou-se ao festival pretendendo desta forma facilitar a comunicação científica
sobre o mundo marinho, promovendo uma discussão aberta, criando uma oportunidade para
investigadores, estudantes, realizadores interessados em filmes e meios de comunicação
discutirem em conjunto os assuntos do mar e estimulando-os.
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PROGRAMA CIÊNCIA VIVA NO VERÃO
O Centro Ciência Viva do Algarve, no seguimento do trabalho desenvolvido nos anos
anteriores, manteve a sua participação ativa no Programa Ciência Viva no Verão da
CIÊNCIA VIVA - ANCCT, diversificando e consolidando as acções de divulgação científica
concebidas para um público indiferenciado, que inclui sobretudo famílias de férias no
Algarve. As ações incluíram actividades experimentais, passeios guiados e observações
astronómicas. As atividades do programa Ciência Viva no Verão a cargo do CCVAlg
contaram o patrocínio da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade do
Algarve.
BIOLOGIA NO VERÃO 2013
No âmbito da Biologia no Verão foram realizadas 54 ações com um total de 564 participantes
nomeadamente:
a) Biodiversidade – desafios e ameaças numa Ria em permanente mudança, UALG, Centro
de Ciências do Mar (CCMAR), Centro Náutico da Praia de Faro, CM-Faro
No âmbito do tema Biodiversidade e alterações climáticas em ambientes marinhos foram
desenvolvidas as seguintes atividades: monitorização e observação microscópica dos
organismos invisíveis da água e nas areias e vasas da Ria Formosa, monitorização de
parâmetros ambientais (temperatura, salinidade, pH e oxigénio) num ponto fixo (cais do Centro
Náutico da praia de Faro), interpretação da cadeia trófica nomeadamente identificação de
peixes, crustáceos, algas, plantas marinhas e outros invertebrados, análise e observação de
vértebras de tubarão. Foram realizadas 16 sessões no Centro Azul do Centro Náutico da praia de
Faro.
b) Na rota da Salinas Centenárias, Necton - Companhia Portuguesa de Culturas Marinhas,
Lda
Foram realizados 2 percursos interpretativos às salinas tradicionais da empresa Necton
(Companhia Portuguesa de Culturas Marinhas S.A.), em Belamandil, concelho de Olhão, na
área do Parque Natural da Ria Formosa. Nestas saídas foi possível observar o processo de
produção de sal marinho e flor de sal assim como a biodiversidade destes habitats (p.ex. microalgas, flora halófita e avifauna). Foi entregue aos participantes um folheto sobre a história da
utilização do sal e métodos de produção de sal tradicional e industrial.
c) Seja “birdwatcher” por um dia - observação de aves na Ria Formosa, CCMAR,
BIRDWATCHING - ALGARVE
O percurso da ação realizada na zona pedestre do Parque Natural da Ria Formosa (Ludo - Quinta
do Lago) a 04.09.2013 permitiu aos participantes a observação e identificação da avifauna local,
nomeadamente aves especializadas em ecossistemas intermareais (sapal, salinas) e outras
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aves típicas do Algarve. Os participantes foram também alertados para os impactos associados
à degradação dos ecossistemas e a importância da avifauna existente na Ria Formosa. Foi
distribuído aos participantes um guião sobre a atividade.
d) Projecto Salvar os nossos Cágados, Projeto LIFE+ Cágados - Centro de Recuperação e
Investigação de Animais Selvagens (RIAS)
A atividade decorreu no Centro de Ciência Viva do Algarve a 03.09.2013 possibilitando aos
participantes descobriram as diferentes espécies de cágados nativos e invasores na região do
Algarve. Nesta atividade foi demonstrada a problemática dos cágados invasores e a necessidade
de conservação das espécies autóctones.
e) À descoberta das nossas aves, Centro de Recuperação e Investigação de Animais
Selvagens (RIAS)
A atividade decorreu no Centro de Ciência Viva do Algarve a 21.08.2013 e os participantes
ficaram a conhecer as principais espécies de aves da região Algarvia e respetivas adaptações
aos diversos habitats, recorrendo a vídeos e materiais biológicos tais como penas, asas, crânios
e patas das diferentes espécies. Para além disto foi também evidenciado o impacto da
degradação dos ecossistemas e diversos fatores de risco para a conservação da avifauna local.
f) À descoberta dos fundos marinhos – snorkeling - pradarias marinhas na Ria Formosa,
CCMAR, Centro Náutico da praia de Faro, CMFaro
Foram dinamizadas 32 sessões no Centro Náutico da praia de Faro; nesta atividade foram
realizados passeios de snorkeling para observar as pradarias marinhas e as diferentes
espécies que constituem o ecossistema da Ria Formosa. Esta atividade pretendeu também
sensibilizar os participantes para a importância das ervas marinhas e as ameaças a que estão
sujeitas. Foi entregue um guião aos participantes.
g) O peixe que comemos? Visita ao Mercado Municipal de Faro, CCVALG, Mercado Municipal
de Faro
Nesta visita guiada ao Mercado Municipal de Faro a 24.08.2013 foi possível identificar as
diferentes espécies de peixes, moluscos, crustáceos, bivalves capturadas na nossa costa e
noutros locais. Os participantes aprenderam também quais os modos de captura das diferentes
espécies e foram indicados conselhos para aquisição de produtos de origem marinha
(qualidade, preço, sustentabilidade). Foi entregue um guião aos participantes.
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GEOLOGIA NO VERÃO 2013
No âmbito da Geologia no Verão foram realizadas 24 ações com um total de 506 participantes.
a) As barras também migram, Centro Náutico da praia de Faro, e Centro de Investigação
Marinha Ambiental (CIMA)
O principal objectivo desta atividade foi demonstrar a importância do grande dinamismo do
sistema de ilhas barreira participantes da Ria Formosa e foram realizadas as seguintes
actividades: a) Entre ondas e marés: demonstrar e explicar os principais mecanismos que estão
na origem da formação das ondas e da maré. Explicação de alguns dos efeitos hidrodinâmicos e
sedimentares na ria Formosa resultantes da interação entre as ondas, a maré, e o vento,
designadamente na produção de correntes na ria, na formação de bancos de areia (os deltas de
enchente e de vazante), e na migração cíclica da “barras livres” das ilhas barreira. b) O vento que
sopra, na praia e na água da Ria: demonstrar e explicar a ação do vento na formação dos
sistemas dunares das ilhas barreira, bem como, na formação de correntes superficiais na Ria e
consequente acumulação de água nos sectores a sotavento. c) Espreitar e conhecer a “areia”
onde nos deitamos: observar e aprender a identificar diferentes tipos de areias e seus
constituintes clásticos, tendo por base o seu estudo granulométrico e composicional,
recorrendo para o efeito à utilização de um sistema de crivos portátil, a lupas binoculares, e a
fichas de identificação de alguns minerais. Foram realizadas 16 sessões no Centro Azul do
Centro Náutico da praia de Faro.
b) O que é uma Barra de Maré”, FCT–UAlg; Centro de Investigação Marinha Ambiental
(CIMA)
Dinamizaram-se duas ações (24.07.13 e 29.08.13) de barco até às imediações da barra de São
Luís e percurso pedestre ao longo do cordão dunar da Península do Ancão para observação do
litoral arenoso. Foram discutidos aspetos relativos à importância das barras de maré, causas e
consequências da sua migração, como afetam o transporte sedimentar e a necessidade (ou não)
de relocalizar barras de maré.
c) Um outro olhar sobre o litoral oeste de Albufeira, Associação de Defesa e Divulgação do
Património Geológico do Alentejo e Algarve (DPGA); Agrupamento de Escolas Albufeira
Poente
Realizou-se uma ação a 28.07.13, tendo o percurso sido efetuado de barco entre a Ponta da
Baleeira e a Galé para observação dos aspetos geomorfológicos e geológicos do litoral oeste de
Albufeira.
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d) Na rota das nascentes do Algarve Central, Centro de Ciências e Tecnologias da Água
(Universidade do Algarve) do Centro de Geosistemas - CVRM (Instituto Superior
Técnico/Universidade do Algarve)
Realizaram-se duas sessões (23.08.2013, 30.08.2013) tendo-se efetuado um percurso
Querença - Alte - Paderne para visitar as principais nascentes que drenam os aquíferos do
Jurássico médio e Inferior do Algarve Central com o objetivo de ilustrar os fatores que estão na
origem da definição da sua localização. Foi entregue aos participantes um guião sobre o
aquífero e nascentes do Algarve Central.
e) Praia dos Arrifes – uma praia com história, Associação de Defesa e Divulgação do
Património Geológico do Alentejo e Algarve (DPGA); Agrupamento de Escolas Albufeira
Poente
Dinamizou-se uma sessão a 27.07.13, efetuado um percurso para observação das diferentes
camadas geológicas que se formaram no passado através da interpretação das rochas e
estruturas geológicas existentes na área. Foi entregue aos participantes um guião sobre a
história geológica da Praia dos Arrifes.
f) Esculpir a Geometria do planeta, FCT-UAlg
Realizaram-se duas sessões (20.07.13 e 14.09.13) no âmbito da aprendizagem sobre as formas
geométricas e dos grafos através da construção dos mesmos com balões de modelagem,
cartolinas coloridas e posterior observação e comparação dos mesmos na natureza.
ASTRONOMIA NO VERÃO 2013
As atividades âmbito da Astronomia no Verão foram dinamizadas pelo Núcleo de Astronomia do
CCVAlg (NA-CCVAlg). Foram realizadas 22 ações com um total de 574 participantes.
a) Observação Astronómica Noturna, CCVAlg
As observações astronómicas noturnas realizaram-se na Açoteia do Centro e em várias
localidades: Praia de Faro, Albufeira, S. Brás de Alportel, Lagoa, Silves e Portimão. As
observações astronómicas noturnas permitiram aos participantes vislumbrar o céu à vista
desarmada, com binóculos e telescópio. A observação a olho nu versa identificar constelações e
dar conhecimento da posição no céu de outros objetos posteriormente observáveis com
binóculos ou telescópio. Estes outros objetos foram, dentro das possibilidades de visibilidade, a
Lua, Saturno, Vénus, objetos de céu profundo (enxames de estrelas fechados e abertos,
nebulosas de emissão, nebulosas planetárias) e outros. A todo o momento esta observação era
dinamizada acompanhada de explicações sobre o que se observava.
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b) Observação solar e construção de relógios solares, CCVALG
Atelier de construção de instrumentos de medida da hora solar e sua utilização prática no
exterior. Construção de um relógio de sol simples, que obriga a ter consciência do movimento
aparente do Sol pela esfera celeste e dos movimentos que a Terra faz durante um dia e um ano.
Utilização prática no exterior do instrumento de medição de tempo construído, e comparação
com outros relógios de sol lá existentes. Observação solar com telescópio apropriado, onde se
podem ver as manchas solares e alguns outros fenómenos presentes na fotosfera da nossa
estrela.
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PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS E PROGRAMAS CIÊNCIA VIVA – ANCCT
PAIS COM CIÊNCIA
O programa Pais com a Ciência (Ciência Viva - Agência Nacional para a Cultura Científica e
Tecnológica, ANCCT, em colaboração com a CONFAP – Confederação Nacional das Associações
de Pais) destina-se a apoiar projetos de promoção da cultura científica e de educação para a
ciência e a tecnologia nas escolas do ensino básico. O CCVALG participa como entidade parceira
com a Associação de Pais e Encarregados de Educação de Vale Carneiros (envolve 10 turmas do
1º ao 4º ano); Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de
Almancil (66 turmas do pré escolar ao 9ºano) e a Associação de Pais e Encarregados de
Educação do Bom João (escolas EB1 de São Luís, EB1 do Bom João e EB1 da Culatra envolvendo
cerca de 34 turmas do 1º ao 4º ano).
NOITE EUROPEIA DOS INVESTIGADORES (NEI) 2013, UALG, 27.09.2013
A Noite Europeia dos Investigadores é uma iniciativa da Comissão Europeia e da Comunidade
Científica e decorre na Europa e em diferentes regiões do país. O principal objetivo da NEI 2013
foi aproximar o público em geral da comunidade científica e desmistificar o papel dos
investigadores na sociedade, tendo sido o tema escolhido para esta edição a relação entre
Desporto e Ciência. O Centro participou na NEI 2013 com as seguintes atividades:
a) Atividades mãos na massa no Ria Shopping
Realizaram-se atividades experimentais, para o público em geral, aplicada à segurança
alimentar e agricultura sustentável, tais como hortas para “pequeninos”, determinar a
existência do amido nos alimentos, bolo na caneca e origamis de alimentos.
b) “Café Oceano” (CIMA)
Conversa sobre Mitologia. A iniciativa contou com 18 participantes.
c) Palestra com o tema “Poluição Luminosa” pelo Dr. Raul Lima (ESTSP)
Palestra e observação astronómica, onde o impacto da poluição luminosa estará em destaque.O
objetivo da observação era identificar constelações, planetas (Júpiter e Úrano) e outros objectos
(estrelas múltiplas, enxames, etc.), E também comparar zonas do céu mais e menos afectadas
pelo fenómeno em apreciação.
Não foi possível realizar a observação astronómica devido ao mau tempo. Contou com 4
participantes.

35

RELATÓRIO
DE GESTÃO
2013

36

A noite do professor 18.10.13
O CCVAlg, a convite da Ciência Viva e do Pavilhão do Conhecimento, associou-se “A Noite do
Professor”, um evento onde os educadores e professores do Ensino Básico e Secundário
descobriram as ofertas educativas para o ano lectivo 2013/2014. O evento realizou-se a 18.10.13,
e contou com a participação de mais de mil professores.
Semana da Ciência e da Tecnologia, CCVAlg
Durante a Semana da Ciência e Tecnologia, onde se destaca o Dia Nacional da Cultura Científica
a 24 de novembro, o Centro de Ciência Viva abriu, uma vez mais, as suas portas aos alunos dos
ensinos pré-escolar, básico e secundário, bem como ao público em geral, com o intuito de dar a
conhecer ao público mais e menos jovem que Ciência de faz em Portugal, como é que trabalham
os nossos cientistas e que resultados obtêm, e debater temas atuais da Ciência, despertandolhes o interesse por esta área.
A iniciativa teve lugar do dia 19 a 24 de novembro de 2013 e incluiu atividades laboratoriais,
demonstrações e palestras, sujeitas a inscrição prévia. As entradas foram gratuitas para as
atividades específicas da semana C&T e todo o dia 24 de novembro para visitas normais. Cada
um dos dias foi dirigido a um público específico: dia 19/pré-escolar e1º ciclo, dia 20/2º, dia 21/3º
ciclos, dia 22/secundário e dias 23 e 24 para o público em geral. Participaram cerca de 508
pessoas.
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COLABORAÇÃO EM ATIVIDADES DE OUTRAS INSTITUIÇÕES
Durante o ano de 2013, o CCVAlg correspondeu ao convite de várias entidades para
participar nas suas iniciativas socioculturais.
Faro Mostra, Câmara Municipal de Faro
Integrado nas Festas do Concelho realizou-se de 7 a 10 de Setembro a 3ª edição da Faro Mostra,
Feira de Associações Culturais e de Solidariedade do Concelho. O CCVAlg participou com um
stand onde dinamizou-se origamis, vulcão, bolhas de sabão gigantes e experiências de
eletricidade. O “stand” do CCVAlg foi visitado por mais de 1000 pessoas.
Feira do Livro, Câmara Municipal de Faro
No âmbito da Feira do Feira do Livro do Município de Faro, de 19 de julho a 4 de Agosto, o CCVAlg
realizou no espaço cedido pela CMF as atividades cromatografia, vulcão, peixe a nadar,
helicópteros de papel, relógios de sol, origamis e esculpir geometria. Esta última actividade foi
dinamizada pelas Professoras Maria da Graça Marques e Marília Pires, do Departamento de
Matemática da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve.
Encontros Ciência e Cultura, Câmara Municipal de Faro
Os Encontros Ciência e Cultura são uma organização do Município de Faro em colaboração com
o Centro Ciência Viva do Algarve e a Universidade do Algarve, e decorreram mensalmente até
abril de 2013. O CCVAlg acolheu as conferências: março (“Alterações Climáticas – os possíveis
efeitos no Algarve”, Professora Cristina Veiga-Pires da Universidade do Algarve), abril
(“Geologia no Algarve – uma história com 360 milhões de anos contada pelas rochas”, Professor
Paulo Fernandes da Universidade do Algarve).
Atividades realizadas em parceria com a Divisão de Bibliotecas e Arquivos de Faro
O CCVAlg, a convite da Divisão de Bibliotecas e Arquivos colaborou com atividades
experimentais nas seguintes atividades:
- sábados em família – atividades realizadas no último sábado de cada mês na Biblioteca. Foram
realizadas atividades em janeiro e março. Depois da hora do conto realizamos a atividade
experimental relacionada com a história, “fases da lua” e “cabeçudo”.
- gabinete de bairro do Alto de Santo António - colaboração na hora do conto e construção de
“cabeçudos”. Participaram 12 pessoas (dos 7 aos 70 anos).
- hora do conto no CIMFARO – atividade realizada na hora do conto para idosos e realização da
atividade experimental “bolo na caneca”. Contou com a participação de 20 idosos.
- dia mundial do ambiente, 5 de junho – oficinas de ciência com a construção de fornos solares
no espaço da Biblioteca Municipal. Contou com cerca de 60 alunos do 1º ciclo.
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Atividades realizadas em parceria com a Divisão do Ambiente, Energia e Mobilidade
O CCVAlg, a convite da Divisão do Ambiente, Energia e Mobilidade colaborou com atividades
experimentais, construção de fornos solares, na EB1 de Alto Rodes. Contou com a participação
de 46 crianças do 2º ano.
Concurso Mitose – “Ciência a Sul”
O Centro associou-se à ao concurso Mitose – “Ciências a Sul”, este projeto permitiu a realização
de vários estágio nos Centros de Investigação e Desenvolvimento da Universidade do Algarve, a
alunos do ensino secundário da região do Algarve e premiou as melhores comunicações
audiovisuais daí resultantes. A iniciativa resultou de uma parceria entre a Universidade do
Algarve e a Associação Juvenil de Ciência, com o apoio do Instituto Português do Desporto e
Juventude e do Centro Ciência Viva do Algarve.
Sciaena: Beneath the Waves – Festival de Cinema | Film Fest – Faro 05.10.2013
O Centro associou-se ao festival pretendendo desta forma facilitar a comunicação científica
sobre o mundo marinho, promovendo uma discussão aberta, criando uma oportunidade para
investigadores, estudantes, realizadores interessados em filmes e meios de comunicação
discutirem em conjunto os assuntos do mar e estimulando-os.
Tertúlia fotográfica da ALFA 18.1.2013
O Centro associou-se a associação ALFA e promoveu uma tertúlia sobre impressão “Fine Art” e
preservação de imagens com Jorge Teles.
Prova regional das olimpíadas de astronomia 2013
O CCVAlg acolheu, no dia 10 de abril, a prova regional das Olimpíadas de Astronomia 2013, da
Sociedade Portuguesa de Astronomia.
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COMEMORAÇÕES DE EVENTOS E DE EFEMÉRIDES
Durante o ano de 2013, o CCVAlg participou nas comemorações de vários eventos e
efemérides associados às temáticas da sua missão
Dia da Criança e Dia do Ambiente, CMF
A convite da Câmara Municipal de Faro o CCVAlg associou-se às comemorações do Dia Mundial
da Criança e do Dia do Ambiente no dia 5 de junho, dinamizando as seguintes atividades: circuito
elétrico simples, vulcão e bolas de sabão. As atividades decorreram no Jardim da Alameda, em
Faro, tendo contado com a participação de 200 crianças das escolas do 1º ciclo.
16º Aniversário do Centro Ciência Viva do Algarve, CCVAlg
No dia 3 de Agosto, o Centro Ciência Viva do Algarve comemorou o seu 16º aniversário. As portas
estiveram abertas a partir das 10h convidando todo o público que quisesse a visitar-nos. Além
do espaço expositivo houve observação solar, bolachas cozinhadas no forno solar, efeito da
capilaridade na estufa e no final do dia cantámos os parabéns. Participaram ativamente nas
iniciativas 187 visitantes.
Dia Internacional dos Museus 18.05.2013
O Centro associou-se a este evento internacional proporcionando entradas gratuitas a todos os
seus visitantes. Visitaram os espaços CCVALG 109 pessoas.
Semana da Água 01.10.2013 a 06.10.13
No âmbito da comemoração do Dia Mundial da água (01.10.13) esteve patente no CCVAlg a
exposição AJUDE JÁ ANTES QUE DERRETA sobre a temática do Aquecimento Global e suas
consequências, e contendo a recomendação de medidas preventivas.
Dia Nacional da Cultura Científica 24.11.2013
O Centro associou-se ao Dia Nacional da Cultura Científica, em homenagem a Rómulo de
Carvalho, professor, metodólogo, investigador e autor de manuais escolares, de livros de
divulgação científica e de poesia, estes últimos sob o pseudónimo de António Gedeão.
Noite Europeia dos Investigadores 27.09.2013
O CCVAlg juntou-se novamente a esta iniciativa da Comissão Europeia, procurando aproximar o
público da ciência e dos cientistas. Este ano, a ciência saiu à rua com atividades para todas as
idades, subordinadas ao tema O Futuro.
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Dia Europeu sem Carros 22.09.2013
O Centro associou-se a comemoração do Dia Europeu sem carros e desenvolveu atividades
diversas no Relvado junto ao Fórum Algarve - em parceria com a Divisão de Ambiente, Energia e
Mobilidade Câmara Municipal de Faro.
Dia da Mãe 05.05.2013
O Centro celebrou o dia da Mãe com a temática: A minha Mãe é a melhor Mãe do Mundo! Entrada
foi gratuita para as Mães.
Dia do Pai, de 17 e 19.3.2013
O Centro celebrou o dia da Pai com a temática: O meu Pai é o melhor pai do Mundo! Entrada foi
gratuita para os Pais.
“Semana da leitura dedicada ao MAR", de 12 a 17.3.2013
O Centro Ciência Viva do Algarve associou-se à 7ª edição da Semana da Leitura, que celebrou a
Leitura e o Mar, promoveu atividades de leitura para mostrar a relevância histórica e cultural do
mar na construção da identidade dos povos.
“Namoriscando” 14.2.2013
O Centro comemorou o Dia dos Namorados e ofereceu visitas guiadas especiais,
proporcionando que os visitantes descobrissem como “namoram” e se reproduziam as
espécies dos nossos aquários e estufa.
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COLABORAÇÃO COM INSTITUIÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL
O CCVAlg colabora activamente com várias instituições de solidariedade social através
da realização de acções nas respectivas instalações ou nos nossos espaços expositivos,
e facultando, a título gracioso, as instalações e os recursos técnicos para a preparação e
realização de atividades adequadas às necessidades dos utentes destas instituições.
Fórum Sócio Ocupacional da ASMAL
Em 2013 deu-se continuidade ao Protocolo de colaboração com a Associação de Saúde Mental
do Algarve, ASMAL. A ASMAL promove a inserção social e profissional de indivíduos com
problemas de saúde mental. Foi realizada em 2013 uma sessão, tendo participado cerca de 15
pessoas, tendo sido intitulada “Os átomos e as estrelas”.
Refúgio Aboim Ascensão, Faro
Deu-se continuidade ao protocolo com o Refúgio Aboim Ascensão, disponibilizado às crianças
do Refúgio um pacote de actividades científico – pedagógicas, a título gratuito, e visitas ao
espaço expositivo do Centro e Oficinas de Ciência. Estas actividades contaram com a
participação de 100 crianças.
APATRIS 21 – Associação de Portadores de Trissomia 21 do Algarve
A Associação APATRIS 21 realizou algumas visitas e oficinas de ciência durante este ano onde o
CCVAlg disponibilizou um conjunto de atividades cientifico – pedagógicas, a título gratuito.
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ESTÁGIOS PROFISSIONAIS
Escola Profissional Dom Francisco Gomes d`Avelar, Faro
Foi estabelecido um protocolo com a Escola Profissional Dom Francisco Gomes d`Avelar/Santa
Casa Misericórdia de Faro, com vista à realização de estágios de formação em ambiente de
trabalho do 2º ano do curso de “Animador Sociocultural”. O CCVAlg recebeu na totalidade
dezanove estagiários. O estágio teve como objetivo dar a conhecer o funcionamento do Centro de
Ciência Viva do Algarve tais como acompanhamento de visitas, rotinas na estufa (preparação da
solução hidropónica, limpeza e manutenção,…), rotinas de aquariofilia (alimentação dos peixes,
limpeza de filtros e escumador, limpeza de aquários, teste de água), planetário, saídas à Ria
Formosa, acompanhamento de palestras e oficinas de ciência, preparação de atividades
associadas aos módulos.
Centro de Emprego e Formação Profissional de Faro – Sitio do Areal Gordo, Faro
Foi estabelecido um protocolo com o Centro de Emprego e Formação Profissional de Faro – Sítio
do Areal Gordo, com vista à realização de estágios de formação em ambiente de trabalho. O
estagiário cumpriu um horário completo no CCVAlg de novembro a janeiro de 2013 (220 horas).
Escola Secundária Pinheiro e Rosa, Faro
Foi estabelecido um protocolo com a Escola Secundária Pinheiro e Rosa, com vista à realização
de um estágio para a Formação em Contexto de Trabalho, de um aluno que frequentava o 2º ano
do curso CEF de Instalação e Operação de Sistemas Informáticos. O estagiário cumpriu um
horário completo no CCVAlg de junho a julho de 2013.

Escola Secundária Tomás Cabreira, Faro
Protocolo de Formação em Contexto de Trabalho estabelecido entre o CCVAlg e a Escola
Secundária Tomás Cabreira. Neste âmbito, o centro acolheu, novamente, dois estagiários do
Curso Profissional de Técnico de Análises Laboratorial. Aos estagiários foi-lhes dada formação
prática, em ambiente de trabalho. No final do estágio os formandos apresentaram um relatório
de estágio, avaliado pelo Centro e pela escola.
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PARTICIPAÇÃO EM PROJECTOS DE IC & DT DA FCT E EUROPEUS
O CCVAlg associou-se a sete candidaturas de projectos de IC & DT da FCT durante o ano
de 2012, tendo três obtido financiamento. O CCVAlg faz parte das entidades parceiras
dos seguintes projetos:
- MOSES - Moving Sands- Equilibrium State of Crenulated Coasts, coordenado pela
professora Delminda Moura do CIMA, Universidade do Algarve;
- Ocean acidification effects on seagrass productivity, coordenado pelo doutor João Silva do
CCMAR, Universidade do Algarve;
- SEPIAWELL – Determining stress-responsiveness of anaesthesia euthanasia agents
through refined animal welfare methodologies in European cuttlefish, coordenado pelo
doutor António Sykes do CCMAR, Universidade do Algarve.
No exercício de 2013,o CCVAlg dinamizou actividades de divulgação do projecto europeu
“PHARMATLANTIC”, coordenado na Universidade do Algarve pela professora Custódia
Fonseca. A rede de transferência de conhecimentos para a prevenção de enfermidades mentais
e do cancro no espaço atlântico PHARMATLANTIC é um projecto nascido da necessidade de
oferecer às indústrias implicadas que estão situadas ao largo da costa atlântica, todos os
avanços na investigação, inovação e na prevenção de enfermidades mentais e cancerosas,
desenvolvidos pelos centros mais especializados neste campo a nível Europeu. As iniciativas de
divulgação do projeto incluíram a produção de cartazes, desdobráveis e de outros elementos
promocionais, para além de palestras e tertúlias dirigidas aos alunos do ensino secundário e ao
público em geral, atividades experimentais na temática do projecto, e ainda a produção de um
vídeo sobre a temática e as atividades desenvolvidas na Universidade do Algarve.

51

ESTATÍSTICA

52

53

54

55

56

57

58

59

Rua Comandante Francisco Manuel
8000-250 Faro
Telefone: 289 890 920
Fax: 289 890 929
Telemóvel: 962 422 093
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