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MENSAGEM DA DIRETORA 

 
 
Embora com resultados financeiros e de visitação positivos e com manifesta tendência de 
melhoria, os desafios de gestão relativos ao ano 2018 estiveram fortemente condicionados 
pelos mesmos constrangimentos do ano anterior: um quadro financeiro apertado, 
subsídios ao financiamento transferidos no último trimestre; um recurso em tribunal de 
trabalho; um edifício com problemas estruturais e uma nova exposição permanente por 
criar. Neste ano celebrou-se o 20º aniversário do Centro de Ciência Viva do Algarve, o 
primeiro Centro de Ciência Viva a abrir em Portugal. Infelizmente, esta data que tanto 
nos honra, não tem ajudado a atenuar as limitações financeiras supramencionadas. 
No geral, cumpriram-se os objetivos propostos no plano de atividades do ano 2018, à 
exceção da introdução de atividades regulares para os jovens dos 10 aos 16 anos, e em 
parte na proposta de remodelação da exposição temporária que ainda se encontra numa 
fase muito preliminar. O número elevado de parcerias regionais e locais, bem como as 
solicitações para participar em projetos de diferentes áreas de saber, demonstram o 
reconhecimento da dinâmica e do trabalho de qualidade desenvolvido pela equipa.  
Muito já foi alcançado nestes últimos três anos e ainda muito fica por fazer, e sendo certo 
que o centro tem um rumo para apontar, precisa agora de ventos para avançar, ventos 
esses que só podem soprar na boa direção com o comprometimento e envolvimento de 
todos os seus associados 
 

 
Cristina Veiga-Pires 
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I – COLABORADORES E ORGANIZAÇÃO INTERNA  

O	Centro	Ciência	Viva	do	Algarve	(CCVAlg)	é	uma	associação	científica	e	técnica,	sem	fins	

lucrativos	 tendo	 como	 missão	 o	 exercício	 da	 divulgação	 científica	 e	 tecnológica	

mediante	a	promoção	de	ações	de	desenvolvimento	da	cultura	científica	e	tecnológica	

junto	da	população	e,	em	especial,	junto	da	comunidade	juvenil.	

Durante	o	ano	2018,	não	houve	qualquer	alteração,	relativamente	à	constituição	dos	

órgãos	estatutários,	mantendo-se	todos	os	membros	da	Assembleia	Geral,	do	Conselho	

Fiscal	 e	 e	 da	 direção,	 de	 acordo	 com	 as	 tabelas	 que	 se	 seguem.	 	 É	 de	 referir	 que	 a	

Diretora	Executiva	 continua	a	ocupar	o	 cargo	parcialmente,	 tendo	 somente	50	%	de	

dispensa	 de	 serviço	 letivo	 na	 Universidade	 e	 o	 vogal	 da	 direção	 não	 teve	 nenhuma	

dispensa	de	serviço	docente.	

Tabela	1:	Ocupação	dos	cargos	nos	órgãos	estatutários	

Assembleia-Geral Conselho Fiscal 
Presidente Secretário Presidente Vogais 

José Carlos Rolo Sílvia Barros 
Pereira 

Maria Antónia Martins 
Nascimento 

Ofélia Ramos  
Afonso Diz, representante de 
Diz, Silva & Duarte, SROC 

 
Direção  

Presidente Diretor(a) Executivo(a) Vogal 
Paulo Santos Cristina Veiga-Pires Rui Cabral e Silva 

   
Durante o ano de gestão 2018, manteve-se igualmente a estrutura orgânica interna 

implementada em 2015, que permitiu alcançar bons resultados tanto a nível dos 

resultados produtivos como da articulação interna.    
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Figura	1:	Organigrama	da	estrutura	orgânica	implementada	no	CCVAlg	desde	2015	
	
Os tipos de serviços internos e externos mantiveram-se semelhantes aos dos anos 

anteriores. 

	
Figura	2:	Organigrama	da	organização	do	CCVAlg	implementada	em	2015	
	
Durante o ano 2018, a direção continuou a reunir quase mensalmente para tratar dos 

assuntos estratégicos e de gestão, permitindo implementar um sistema gestão mais 

transparente. 
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A equipa do Centro manteve-se no geral igual à do ano 2017, tendo o IEFP concedido 

um estagiário para um período de 9 meses.  

. 

Os professores destacados do ano 2017/2018 foram reconduzidos em 2018/2019 e 

ambas as Bolsas de Gestão de Ciência e Tecnologia foram renovadas, permitindo a 

manutenção dos mesmos coordenadores na Comissão Coordenadora em 2016. 

Como se pode observar no quadro que se segue, a equipa contratada pelo Centro 

contava com 7 membros ao fim do ano 2018, uma vez que o membro da equipa 

associada ao projeto “Integra” terminou em agosto de 2018. 

 

Tabela	1:	Constituição	da	Comissão	Coordenadora	e	da	equipa	e	Lista	dos	membros	da	equipa	
com	contrato	sem	termo	(fundo	branco)	e	com	contrato	a	termo	certo	(fundo	cinza)	

  Comissão Coordenadora 
Emanuel Reis (BGCT) Coordenador Administrativo 

Luís Gonçalves (BGCT) Coordenador da Comunicação 

Ana Colaço (Prof. Dest.) Coordenadora pedagógica 

Miguel Rodrigues (Prof. Dest.) Coordenador Científico 

 
Membros da Equipa com contrato (sem termo ou a termo certo) 

Nome Form. Académica Posto	de	trabalho	

Carlos Miguel 12.º Museografia Téc. Manutenção 

Filipe Dias Lic. Engª Inf. e Comp. Monitor Astronomia 

Tiago Gomes Lic. Biologia Marinha Monitor Aquarista 

Jorge Oliveira Lic. Biotecnologia Monitor Biotecnologia 

Clara Ferreira Lic. Património Cultural Secretaria 

Mónica Romão Ensino Secundário Rececionista 

Aurora Coelho1 Mes. Educação Social Monitora Educação não formal 

Filipa Vargues2 Mes. Ciências do Mar Estagiária IEFP 
BGCT= Bolseiro Gestão da Ciência e Tecnologia; Prof. Dest. = Professor(a) Destacado(a);  
1 Contrato a termo e parcial com termo em agosto 2018; 2 Estágio IEFP com início em junho 2018 
 
 
De seguida apresenta-se a evolução do número total de pessoas*mês equivalente que 

trabalharam no Centro nos últimos cinco anos, em função do tipo de colaboração, mas 

sem contar com os serviços externos. Pode-se observar uma ligeira diminuição do 

número total de pessoas*meses equivalente em relação aos anos anteriores, que resulta 
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principalmente do facto dos recursos humanos, da exposição temporária patente no 

verão 2018, terem sido assegurados pela empresa proprietária da exposição. Por outro 

lado, a nova candidatura a estágio profissional do IEFP apresentada em 2018, foi 

autorizada, tendo dado início ao estágio em meados de junho.  

 
 

 

 

Figura	3:	Evolução	temporal	do	equivalente	pessoas*meses	dos	membros	da	equipa		(cima)	e	
horas	totais	equivalentes	dos	colaboradores	não	remunerados	(baixo)	
 

A contribuição dos elementos não remunerados manteve-se em relação ao ano 2017, 

mas principalmente a um aumento do voluntariado dos alunos da universidade, uma 
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vez que o número de estágios educacionais diminui devido à falta de verbas para o 

cabimento dos mesmos. 

 

Tabela	2:	Lista	dos	colaboradores	não	remunerados	por	tipo	de	participação	
Colaboradores Externos não remunerados 

Objeto da colaboração Nome Colaborador 

Estágios Escolas Secundárias Rúben Santos – Gestão e Programação de Sistemas 
informáticos 

Projeto/Estágio UAlg 
Catarina Contreiras e Rudolfo Tengarrinha  – Educação 

Básica 
Diogo Moedas Marques – Museologia 

Voluntariado  Diana Mateus, Renata Andrade, Rui Monteiro, Sara 
Lourenço, Simão Freitas 

Voluntariado UAlg Ana Luisa Santos, Débora Carmo, Freddy Faisca, Hugo 
Baptista, Jacira Ramos,  Sara Garcia Pozo 

Voluntariado SVE* Vaiva Kisarauské e Luisa Serrano 
* Sistema de Voluntariado Europeu através da participação do CCVAlg num projeto conjunto coma Associação 
ECOS 
 
Em síntese, em termos de horas de presença equivalente de trabalho, a atividade 

desenvolvida pelo centro é suportada a 45 % por pessoas que não são diretamente 

remunerados pelo Centro, nomeadamente através dos bolseiros de Gestão da Ciência 

e Tecnologia (BGCT 14 %), pelos Professores Destacados (15 %), Estágio Profissional 

do IEFP (4 %) e por voluntários e estagiários das escolas e da Universidade do Algarve 

(12 %). Note-se que, em termos salariais, a fração não suportada pelo Centro é 

consideravelmente maior, uma vez que os vencimentos dos professores destacados e 

dos boleiros são significativamente superiores aos dos membros contratados pelo 

Centro. 
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Figura	4:	Distribuição	relativa	do	esforço	de	trabalho	por	tipo	de	colaboração	
	
Finalmente, tal como nos anos anteriores, além dos membros da equipa acima 

apresentados, onde se incluem estágios de formação não remunerados e voluntários 

nacionais ou do Sistema de Voluntariado Europeu (SVE), o Centro também recorreu 

a colabores externos através de aquisição de serviços, tal como descriminado na tabela 

que se segue. 

Tabela	3:	Lista	dos	colaboradores	externos	prestadores	de	serviço	
Colaboradores Externos com aquisição de serviço 

Objeto da colaboração Nome Colaborador 
Design Luís Gonçalves 

Boletim de Astronomia Miguel Montes 
Serviço informático Rui Neves 

Apoio Jurídico Miguel Reis Cunha 

Ciência Viva no Verão em Rede 
Diana Mateus, Francisco Lopes, João Cordes, Paulo 

Gordinho, Nelson Viegas, Renata Andrade, Sérgio Correia, 
Stephan Rosendhal 

 

II – CONSERVAÇÃO E INTERVENÇÕES NAS 

INSTALAÇÕES  

Face aos constrangimentos financeiros e consequente falta de liquidez durante grande 

parte do ano 2018, não se realizou nenhuma intervenção de maior importância nas 

instalações do CCVAlg ao longo do ano em apreço. No entanto, face à constante 

Contrato
55%

Bolsa	BGCT
14%

Destacado
15%

Estágio	Prof.	
4%

N.	Remunerado
12%

Horas	de	Trabalho	no	CCVAlg	- 2018
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insistência da direção, relativamente à necessidade de conservação e restauro do edifício, 

foram realizadas várias visitas ao Centro por parte de técnicos da Câmara Municipal de 

Faro, com o objetivo de fazer um levantamento das obras de restauro e conservação mais 

urgentes. Infelizmente, até à data de elaboração do presente relatório, não houve nenhuma 

intervenção resultante destas visitas, a não ser a elaboração de um levantamento 

topográfico da zona exterior, do jardim e do acesso à estufa.  

 
Figura	5:	Levantamento	topográfico	do	espaço	jardim,	realizado	pelo	topógrafo	da	Câmara	
Municipal	de	Faro	
 

Paralelamente, o Centro Ciência Viva do Algarve associou-se ao projeto TUR4All 

(https://www.tur4all.pt/), tendo beneficiado da visita de uma técnica profissional sobre 

acessibilidade e do consequente relatório de Acessibilidade que demonstra a necessidade 

de se trabalhar mais esta vertente tal como demonstra o gráfico resumo do total dos 

elementos analisados. Como se pode verificar, o CCVAlg apresenta 53 % de 

acessibilidade autónoma (somatório dos itens avaliados como “Acessível”), a qual 

somada àquela parte dependente de ajuda, resulta numa avaliação geral positiva. 
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Figura	6:	Resultado	global	da	avaliação	de	acessibilidade	do	Centro	Ciência	Viva	do	Algarve,	tal	
como	consta	do	relatório	de	Acessibilidade	Básico	realizado	pela	“accessible	Portugal”.		
 

III - AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E PROMOÇÃO DO 

CENTRO  

De acordo com a sua missão, o Centro Ciência Viva do Algarve participou não só em 

várias mostras e exposições (ver Cap. V) mas também em eventos sob convite de 

entidades parceiras de forma a dar o seu testemunho e partilhar a sua experiência na 

ocasião de fóruns ou encontros regionais. Estes convites permitem promover, junto das 

entidades parceiras e/ou regionais, a qualidade e mérito do trabalho e das atividades 

desenvolvidas pelo centro.  São de destacar os seguintes convites: 

• Universidade	do	Algarve	para	o	Dia	aberto	no	dia	22	de	fevereiro;	

• Águas	do	Algarve	para	os	Desafios	da	Água,	nos	dias	-	1	e	2	de	março	de	

2018;		

• Associação	Juvenil	de	Ciência	e	Universidade	do	Algarve	para	a	6.a	Edição	

do	 concurso	 “Mitose:	 Ciência	 a	 Sul”	 com	entrega	de	prémios	 a	 14	 de	

abril;	

• Associação	Sciaena	no	debate	sobre	os	Novos	Exploradores	do	Mar,	na	

Escola	João	de	Deus	a	19	de	abril;		

• Centro	Ciência	Viva	de	Lousal	para	a	inauguração	da	exposição	LUMINAR	

desenvolvida	em	consortium,	no	dia	3	de	maio;	
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• Parque	Natural	da	Ria	Formosa	para		uma	mesa	redonda	sobre	o	Turismo	

Científico	a	4	de	maio;	

• Escola	Secundária	de	Loulé	como	“mentor”	no	hackathon	“Fenix	Hack”	a	

17	de	julho;	

• Universidade	do	Algarve	para	o	2º	Laboratório	sobre	o	turismo	científico	

na	Região	do	Turismo	do	Algarve	a	21	de	novembro;	

• São	Brás	de	Alportel	 para	participar	 numa	Sessão	de	projeção	debate	

sobre	o	documentário	“Albatross”	a	7	de	dezembro.	

 

	
Figura	7:	Cartaz	da	6a	Edição	do	Concurso	“Mitose:	Ciência	a	Sul”	

Em 2018, além de continuar como membro externo do Conselho Geral do Agrupamento 

de Escolas Pinheiro e Rosa, em Faro, o Centro Ciência Viva do Algarve também foi 

convidado a ser membro externo do Conselho Geral do Agrupamento João da Rosa, em 

Olhão.  

Finalmente, como resultado da sua envolvência com a comunidade e a região, o Centro 

Ciência Viva do Algarve integra várias redes além da Rede de Centros Ciência Viva, 

nomeadamente: a Rede de Museus do Algarve, a Rede Ambiental para os Serviços dos 

Ecossistemas REASE, a Rede MOVE – a mover a juventude do Algarve, e a Rede 

Internacional ECSITE. 
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IV – FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS   

A formação de recursos humanos, sejam eles internos ou externos ao centro ciência viva, 

continua a fazer parte das prioridades da atual direção. No que diz respeito aos recursos 

humanos internos, i.e. à própria equipa do CCVALg, foram apoiadas as participações em 

ações de formação e em reuniões de trabalho ou workshop. Quanto aos recursos humanos 

externos, o centro continuou a proporcionar as condições necessárias para permitir a 

existência de formandos, i.e. de estagiários nas suas instalações.  

Recursos	Humanos	internos	
Durante o ano 2018, a formação dos membros da equipa incluiu algumas formações 

específicas e a participação nas IIas Jornadas da Rede de Museus do Algarve e no 

congresso Scicom.PT 2018, em Figueira de Castelo Rodrigo, com as seguintes 

comunicações: 

1) “Do Saber ao Criar: experiências tecnoromanas na Villa de Milreu”, 

apresentado por Ana Colaço, coordenadora educativa, nas II jornadas da Rede 

de Museus do Algarve, http://doi.org/10.5281/zenodo.2581085; 

2)  “REASE – Rede regional de sensibilização dos serviços prestados pelos 

ecossistemas das pradarias de ervas marinhas e sapais na região do Algarve”, 

apresentado por Emanuel Reis, coordenador da equipa, no congresso 

Scicom.PT 2018, http://doi.org/10.5281/zenodo.1470613”;  

3)  “Atividade "Tinkering" uma ferramenta para a inclusão social”, apresentado 

por Luís Gonçalves, coordenador da comunicação, no congresso Scicom.PT 

2018, http://doi.org/10.5281/zenodo.1469692”. 

 

As formações específicas realizadas ao longo do ano, permitiram não só a aquisição de 

novos conceitos e/ou metodologias mas igualmente o reforço da ligação entre os membros 

da equipa. Estes são: 

- “Via Algarviana – Mais que uma ROTA, um Percurso Pedagógico” formação realizada 

pela Almargem onde participaram Tiago Gomes, Filipe Dias, Jorge Oliveira e Carlos 

Miguel; 

- “Tinkering” formação realizada por Ryan Jenkins no Centro Ciência Viva de Lagos 

onde participaram Aurora Coelho, Jorge Oliveira e Luís Gonçalves;   
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- “Shows de Ciência” organizada pela Universidade de Coimbra, onde participou Jorge 

Oliveira; 

- Formação de Monitores organizada pelo Pavilhão do Conhecimento em Lisboa, onde 

participaram Carlos Miguel e Filipe Dias; 

- Formação pela Empresa de higiene e segurança no trabalho, dada pela empresa 

Vivamais, para toda a equipa. 

 

Recursos	Humanos	Externos	
No presente ano, a formação de recursos externos ao Centro Ciência Viva do Algarve 

contemplou somente a realização de estágios no espaço do Centro, não tendo havido 

nenhum projeto de desenvolvimento de trabalhos académicos, principalmente práticos, 

que permitam melhorar a atuação do Centro. Neste sentido, durante o ano em apreço, o 

Centro Ciência Viva do Algarve recebeu 6 alunos estagiários cuja distribuição, por 

número e área de formação, encontra-se exposta a seguir: 

- um estágio da Escola Secundária João de Deus, Faro, em contexto de trabalho para o 

Curso profissional técnico multimédia, 12.° ano, Rúben Santos; 

- dois estágios da Licenciatura em Ensino Básico da Universidade do Algarve, Catarin 

Contreiras e Rudolfo Tengarrinha; 

- um estágio da Licenciatura em Património Cultural da Universidade do Algarve, no 

quadro de um estágio em Museologia, Diogo Moedas dos Ramos; 

- um estágio voluntário em Gestão, Hugo Baptista e 

- um estágio profissional do IEFP, Filipa Vargues.  

Durante o ano 2018, o Centro continuou a receber como estagiário em Atividade 

Socialmente Útil (ASU), Simão Freitas, cliente da Associação de Saúde Mental do 

Algarve (ASMAL), que tem assumido o papel de especialista em Vulcanologia junto da 

equipa. 

O número de estagiários no ano 2018 é o mais baixo dos últimos quatro anos, 

principalmente, porque o centro não tem nem o espaço físico e nem a equipa ajustada 

para acompanhar mais estagiários, durante o mesmo período de tempo ao fim do ano 

letivo.   
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Figura	8:	Caracterização	do	nível	de	estudo	dos	estagiários		nos	últimos	4	anos	

V – ATIVIDADES DINAMIZADAS PELO CCVALG  

 Cumprindo com a sua missão e dando seguimento ao desempenho dos anos anteriores, 

o CCVALG continuou a promover um leque variado de ações na sua programação e 

oferta mensal, proporcionando igualmente em paralelo algumas iniciativas pontuais 

durante o ano.  

Oferta	e	programação	mensal	
 
Tardes, manhãs e oficinas de ciência para os mais novos (5 -10 anos)  

Tal como no plano de atividades para 2018, foi alterado a faixa etária destas atividades 

de forma a permitir uma maior homogeneidade dos grupos nestas atividades. Assim, as 

manhãs e oficinas de ciência passaram a oferecer atividades para os mais jovens dos 5 

aos 10 anos ao sábado (manhãs de ciência) e durante as férias escolares (oficinas). As 

oficinas ocorreram durante as pausas letivas do Carnaval, da Pascoa, do Verão (não 

incluindo o período de 15 de julho a 31 de agosto) e de Natal. Na programação das 

atividades continuou-se a procurar, sempre que possível, que os temas abarcassem 

diversas áreas e conteúdos científicos, e se tentassem relacionar com as exposições 

temporárias em exibição no centro. Participaram nestas atividades cerca de 947 crianças, 
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valor muito semelhante ao ano anterior (1061), e que pode ter a ver com a restrição etária, 

uma vez que no ano 2018 foi estabelecida uma parceria com a empresa Make’n’do, para 

levar a cabo atividades de robótica com legos. 

 
Apresentação às estrelas - Observações astronómicas noturnas  

Tal como nos anos anteriores, esta componente das atividades de astronomia teve lugar 

na primeira ou última sexta-feira de cada mês (Lua em Quarto Minguante), sempre que a 

meteorologia o permitia. A atividade compreende sempre pelo menos uma palestra sobre 

um tema relacionado com a astronomia, seguida de observações à vista desarmada, com 

binóculos e/ou telescópio. Nestas sessões participaram cerca de 26 indivíduos, 

sensivelmente um quarto do número do ano anterior, sobretudo devido ao cancelamento 

de várias sessões por causa do mau tempo. 

	

Ciclo de Passeios Científicos 

Em	2018,	a	oferta	para	o	público	em	geral	relativa	aos	“Passeios	Científicos”	teve	uma	

melhor	participação	do	que	no	ano	anterior,	tendo-se	conseguido	realizar	somente	5	

passeios,	 devido	 a	 vários	 tipos	 de	 contratempos	 (meteorologia,	 disponibilidade	 dos	

investigadores).	O	número	de	participantes	durante	o	ano	duplicou	em	relação	ao	ano	

anterior	passando	de	34	participantes,	em	2017,	para	71	em	2018.	

	

Visitas acompanhadas  

As	visitas	acompanhadas	são	visitas	normalmente	solicitadas	por	grupos,	escolares	ou	não,	e	

podem	ser	temáticas,	mais	genéricas	ou	ainda	acompanhadas	por	uma	pequena	atividade	mãos-

na-massa	relacionada	com	o	tema	da	visita.	Durante	o	ano	2018,	um	total	de	5162	visitantes,	

divididos	por	191	grupos,	usufruíram	deste	tipo	de	programação	(ver	secção	sobre	O	Centro	em	

números	para	obter	mais	detalhes),	contra	cerca	de	6066	no	ano	anterior	em	189	grupos.		

	

Noites de Jogos de tabuleiros  

Durante	o	ano	2018,	implementou-se	as	“Noites	de	Jogos	de	Tabuleiro”,	a	cada	2a	quinta-feira	

do	 mês,	 dinamizadas	 pela	 colaboradora	 e	 youtuber	 Aurora	 Coelho	 (#namira, #namirajogos, 

#jogosdetabuleiro).	 As	 11	 sessões	 realizadas	 neste	 primeiro	 ano	 da	 atividade,	 tiveram	 a	

participação	de	134	jogadores.		
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Figura 9: Jogos de Tabuleiro, cedidos temporariamente uma noite por mês pela Aurora 
Coelho 
	

Programação	pontual	–dentro	e	fora	de	portas	
 
Observação Astronómica do Sol e Noturnas  

Tal como nos anos anteriores, as ações de astronomia dedicadas à observação 

astronómicas fora de portas, tanto diurnas como noturnas, decorreram esporadicamente 

durante todo o ano 2018, em ocasiões pontuais associadas principalmente a dias de 

celebração ou de fenómenos astronómicos específicos (eclipses). Nestas sessões, 

incluindo as que ocorreram durante a Ciência viva no Verão, participaram cerca de 994 

pessoas, sensivelmente igual ao ano anterior.  

 
Planetário móvel  

O planetário móvel tem sessões no centro, nas escolas ou mesmo em sítios de feira ou de 

exposição em espaços públicos ou privados. Através destas atividades, foram realizadas 

sessões totalizando a participação de 1018 indivíduos no exterior. Durante o verão 2018, 

o planetário móvel esteve patente em 13 sessões, totalizando 134 participantes, num hotel 

em Olhos de Água, através de uma prestação de serviços desenvolvida para esse efeito. 

 
Apalpário móvel 

Tal como referido no plano de atividades para 2018, o apalpário móvel – aquário 

interativo em que se dá a conhecer a fauna e flora marinha da Ria Formosa –  não foi 

colocado na oferta do centro, de forma a repensar como assegurar o bem-estar animal 

neste tipo de condições. 
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Festas de Aniversário  

As	 “Festas	 de	 Aniversário”,	 destinadas	 a	 crianças	 dos	 4	 aos	 11	 anos,	 realizam-se	 no	

centro	 sempre	 sob	 solicitação	 e	 reserva	 prévia,	 tratando-se	 assim	 de	 uma	 atividade	

pontual.	 Durante	 o	 ano	 2018,	 os	 aniversários	 permitiram	 manter	 sensivelmente	 o	

mesmo	 número	 de	 crianças	 abrangidas	 para	 um	 total	 de	 446,	 contra	 502	 no	 ano	

anterior,	para	um	número	de	festas	de	aniversário	ligeiramente	inferior	em	relação	ao	

ano	anterior,	23	e	30	aniversários	respetivamente.		

 
Apoio ao ensino experimental das ciências no Colégio Internacional de Vilamoura 

Reconhecendo o trabalho, o mérito e qualidade do trabalho desenvolvido pelo 

CCVALG no ano letivo anterior, o Colégio Internacional de Vilamoura solicitou 

novamente várias sessões de apoio ao ensino experimental das ciências, sob forma de 

uma prestação de serviços para o pré-escolar e o 1.° ciclo, para ambos os percursos em 

português e em inglês, deslocando-se em média dois dias por mês às instalações do 

colégio. Em 2018, foram cerca do equivalente de 2440 alunos que estiveram presentes 

nas atividades resultantes desta prestação de serviço, isto sobretudo devido ao facto do 

CCVAlg ter voltado a incluir um show de ciência na festa de fim do ano. 

	

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, além de ter organizado uma exposição 

temporária fora de Portas.  

Exposições e mostras 
• Exposição “Insectos", produzida pela TAGIS e adaptada pelo CCVAlg, patente de 

03/01/2018 a 22/03/2018; 

• Exposição “Águas Vivas”, produzida pelo fotógrafo João Rodrigues e apoiado 

pelo CCVAlg, patente de 25/03/2018 a 06/05/2018; 

• Exposição “Luminar”, coproduzida pelo consorcio dos Centros Ciência Viva de 

Lousal, Tavira, Algarve, Planetário de Lisboa e Açores, patente a partir de 

03/05/2018, no espaço do Centro Ciência Viva de Lousal; 



	
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	

	

16       
 

• Exposição “O Mundo Fascinante das Aranhas”, produzido pela Araneus, patente 

de 01/06/2018 a 03/01/2019; 

• Exposição “ First Lego League Junior”, produzida pela Make’n Do e pela Oficina 

Divertida, 21/07/2018; 

•  Exposição fotográfica “ Ao Olhos do CCMAR”, produzida pelo CCMAR, de 

16/11/2018 a 24/11/2018. 

 

  
Figura	10:	Fotografias	da	1a	Expo	Lego	League	Junior	que	se	realizou	no	CCVAlg	

 
Palestras, Debates e ações de Formação 

No	ano	2018,	foram	iniciadas	atividades	de	formação,	a	maioria	integradas	em	projetos,	

e	 realizadas	 várias	 palestras	 e	 debates	 dos	 quais	 é	 de	 destacar	 a	 palestra	 debate	

associada	ao	último	evento	das	comemorações	dos	20	anos	do	Centro	Ciência	Viva	do	

Algarve	que	contou	com	a	presença	do	Professor	Alexandre	Quintanilha.		

	

• Palestra das comemorações dos 20 anos do CCVAlg proferida pela Professor 

Alexandre Quintanilha, seguida por um Café concerto com a banda Feel Good 

Band, 10/03/2018; 

• Palestra e debate “Novos Exploradores do Mar” com a participação de André 

Pacheco (CIMA-UAlg), Gonçalo Carvalho (Sciaena), João Rodrigues (Fotógrafo) 

e Pedro Lufinha (Lufinha School Tour), 19/04/2018;  

• Palestra "Águas vivas - Cavalos Marinhos" pelos investigadores Miguel Correia e 

Jorge Palma do CCMAR-UAlg, 03/05/2018; 

• Palestra “Águas Vivas” pelo autor da exposição temporária do mesmo nome por 
João Rodrigues, 04/05/2018; 
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• Ação de formação “ Pensamento e planeamento estratégico”, 13/10/2018; 

• Oficina de formação “Caminhos de adaptação às alterações climáticas”, pelo 

investigador Luís Dias da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, 

10/11/2018; 

• Oficina de formação “Evolução da bacia de drenagem da Ribeira do Carcavai”, 

pela Professora Delminda Moura da Universidade do Algarve, 17/11/2018; 

• Palestra “Projeto InMOZ – Como contar uma história sobre a evolução do 

ambiente?”, proferida pela investigadora Ana Gomes Ichareb-UALG, 23/11/2018. 

 

VI – CANDIDATURAS A PROJETOS   

Além dos projetos enquadrados na ação da Agência Nacional para a Cultura Científica – 

Ciência Viva detalhados no próximo capítulo, o CCVAlg também se candidatou a vários 

projetos, tanto como instituição proponente como parceiro em vários programas que a 

seguir se descrevem. 

 

ERASMUS+	
• KA1+	 Candidatura	 a	 “Activating	 Youth	 9th	 -	 EVS”	 –	 Instituição	 proponente:	

Associação	ECOS,		aprovada	em	junho	2018.	

• KA2+	 Candidatura	 a	Mobilidade	 Individual	 para	 fins	 de	 Aprendizagem	 com	 o	

Projeto	 “Educar	 e	 Comunicar	 para	uma	 Sociedade	 Sustentável	 e	 Inclusiva”	 	 –	

Instituição	 proponente:	 Centro	 Ciência	 Viva	 de	 Tavira,	 aprovada	 em	 agosto	

2018.	

Horizonte	2020	
Não foi efetuada nenhuma nova candidatura a este programa no ano 2018.  

Fundação	para	a	Ciência	e	Tecnologias	
Não foi efetuada nenhuma nova candidatura a este programa no ano 2018. 
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Fundo	Azul	
• Projeto	“20	anos	|	20	temas:	Um	Oceano”	-	Instituição	proponente:	Centro	Ciência	

Viva	do	Algarve,	aguarda	avaliação.	

• Projeto	 “ALIMAR-Ação	 Lixo	Marinho”-	 Instituição	 proponente:	 Centro	 Ciência	

Viva	de	Tavira,	aguarda	avaliação	

• Projeto	 “iTurtle”	 -	 Instituição	 proponente:	 Centro	 Ciências	 do	 Mar,	 não	

aprovado.		

• Projeto	 “GLOBAL	 CHALLENGE,	 LOCAL	 IMPACT:	 A	 REVOLUTIONARY	 APPROACH	 TO	

MONITOR	 PLASTIC	 CONTAMINATION	 IN	 PORTUGUESE	 MARINE	 PROTECTED	 AREAS	

THROUGH	 THE	 USE	 OF	 MODELS,	 DRONES	 AND	 MACHINE	 ALGORITHMS	

LEARNING”-	Instituição	proponente:	Centro	Ciências	do	Mar,	aguarda	avaliação	

• Projeto	“PLASTICSEA	:	IMPACT	OF	MICROPLASTICS	IN	THE	OCEAN,	SEA	SALT	AND	

AQUACULTURE”-	 Instituição	 proponente:	 Centro	 de	 Investigação	 Marinhae	

Ambiental,	aguarda	avaliação	

• Projeto	“SymbioReactor	-	Sustainable	production	of	bioactive	metabolites	from	

microbial	 symbionts	 of	 marine	 sponges	 and	 corals”-	 Instituição	 proponente:	

Instituto	de	Bioengenharia	e	Biociências	do	Técnico	de	Lisboa,	aguarda	avaliação	

 

Outros	
O Centro Ciência Viva do Algarve também concorreu a outro prémios ou candidaturas a 

projeto dos quais: 

• BPI	 Solidário:	 Projeto	 “Crianças	 C	 com	 Ciência	 e	 Criatividade	 –	 C5”	 -	 Instituição	

proponente:	Centro	Ciência	Viva	do	Algarve,	não	aprovado.	

• Fundo	Ambiental	2018:	Projeto	“Carcavai	Greenway”	-	Instituição	proponente:	

Associação	 Almargem,	 aprovado	 em	 julho	 2018	 com	 financiamento	 de	 8500	

euros.	
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• Fundo	Ambiental	2018:	Projeto	“Rio	Acima”	-	 Instituição	proponente:	Agência	

Ciência	Viva,	aprovado	em	julho	2018	com	financiamento	de	4200	euros.	

• DIVaM	2018:	Projeto	““Do	Saber	ao	Criar:	experiências	tecno	romanas	na	Villa	

de	Milreu”	–	Instituição	proponente:	Centro	Ciência	Viva	do	Algarve,	aprovado	

com	financiamento	total	de	4500	euros.	

• Orçamento	 Participativo	 Portugal:	 Projeto	 “A	 minha	 Praia”	 –	 Instituição	

proponente:	 Centro	 Ciência	 de	 Tavira,	aprovado	 com	 financiamento	 de	 7000	

euros	par	o	CCVAlg.	

• Orçamento	 Participativo	 Portugal:	 Projeto	 “Ecoscience”	 –	 Instituição	

proponente:	 Centro	 Ciência	 de	 Lagos,	 aprovado	 com	 financiamento	 de	 5000	

euros	par	o	CCVAlg.	

	

VII -  PROJETOS EM EXECUÇÃO EM 2018  

Participação	em	projetos	da	Rede	Ciência	Viva	–	ANCCT		
 
Exposição LUMINAR  

A exposição Luminar é o resultado de um projeto que se iniciou em 2014, através de um 

programa de financiamento da ANCCT para co-criação de exposições temporárias 

itinerantes. Os centros envolvidos neste projeto são o Planetário de Lisboa, os Açores (em 

substituição da Madeira, presente no consorcio original), Tavira, o CCVAlg e Lousal, que 

liderou o processo. No Ano 2018, foi possível realizar a inauguração da exposição cujo 

primeiro módulo sobre o Sol ficou a cargo do CCVAlg com o apoio científico do 

investigador Dário Passos, membro da comissão de acompanhamento científico do 

CCVAlg.  

 
Programa Ciência Viva no Verão em Rede 

Tal como definido no próprio programa, as atividades do Projeto Ciência Viva no 

Verão em Rede destinavam-se a divulgar, transferir e comunicar conhecimento científico 

através de atividades científicas, tanto demonstrativas como aplicadas, de tipo mão-na-

massa. Estes objetivos foram atingidos nomeadamente nas áreas da geologia, biologia 
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marinha, do ambiente, da geologia marinha, da astronomia, da aquacultura, da engenharia 

e da segurança. No total foram 57 atividades/ações para 1029 participantes, ou seja em 

média um pouco mais de 18 participantes por ação e cerca de 1 ações por dia durante os 

2 meses do programa. Várias destas atividades foram desenvolvidas em parceria com 

outras entidades, nomeadamente: APA, Europe-Direct, CCDR, RIAS, Geonauta, 

Acipenser, Almargem, CRPMS, SPEA, Geowalk and Talks, CUF, ALGAR e Parque 

Natural da Ria Formosa. 

É de referir que, pela primeira vez este ano, o Centro Ciência Viva do Algarve 

conseguiu propor atividades pagantes, e que as mesmas tiveram uma boa adesão.  

  

      
Figura	11:	Fotografias	da	Ciência	Viva	no	Verão	em	Rede	2018”	
	
 
Semana Ciência e Tecnologia 2018 

No ano 2018, a Semana da Ciência e Tecnologia ocorreu na semana de 19 a 25 de 

novembro, correspondendo igualmente à Semana Europeia da Robótica, e ficando 
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dedicada à comunicação e divulgação dos projetos de investigação ou comunicação de 

ciência nos quais o CCVAlg colabora ou participa. Os projetos foram apresentados pelos 

investigadores das várias instituições responsáveis pelos projetos de uma forma simples 

e acessível para todo o público, através de uma apresentação e de uma pequena 

experiência ilustrativa do tema. O diversificado leque de projetos e investigadores 

implicados permite abordar temas desde a evolução costeira (Projeto ENLACE da 

investigadora Susana Costas, CIMA-UAlg) e alterações ambientais (Projeto InMOZ da 

Investigadora Ana Gomes, IChaReb-UAlg) à biotecnologia (Projeto OSTEOMAR do 

Investigador Vincent Laizé, CCMAR-UAlg), passando pelo Turismo criativo (Projeto 

Creatour com a Associação de Professores de Matemática) ou pela Educação ambiental 

(Projeto A Minha Praia do Cento Ciência Viva de Tavira). Além da apresentação destes 

projetos a decorrer no Centro Ciência Viva do Algarve, o público pode ainda participar 

no 2.o  Laboratório de Turismo Científico, na sede da Região do Turismo do Algarve, 

para discutir esta modalidade de turismo para a região do Algarve, e na tertúlia “Ciência 

Imperial”, de forma conhecer de uma forma descontraída a investigação realizada no 

Algarve, no Clube Farense. 
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Figura	12:	Fotografias	da		Semana	C&T	2018 

	
	

Execução	de	projetos		
 

De entre os projetos aprovados em 2018 (ver cap. VI), cinco projetos tinham execução 

programática e financeira a iniciar no ano 2018 pelo só esses é que constam deste capítulo, 

juntamente com aqueles que já estavam aprovados em anos. 

Assim, em 2018, foram executados parcialmente ou totalmente os projetos que se 

encontram a seguir discriminados: 

 
Crianças C. Com Ciência – C4 – Projeto Integra 2016  

O Projeto teve inicio no final do ano 2016 e fim em agosto de 2018, e pode contar com a 

contratação a termo certo em regime parcial de 50 %, de março a agosto, da facilitadora 

com experiência adquirida no ano anterior durante o primeiro ano do projeto, Aurora 

Coelho. 

O projeto envolveu 2 turmas de 1º ano da Escola da Lejana, no ano letivo 2017/2018, 

bem como três grupos de jovens do Centro Comunitário da Horta da Areia e da 

comunidade do Cerro em atividades contínuas aos sábados. Foram realizadas cerca de 20 

atividades tinkering diferentes e dinamizadas atividades fora de portas onde as crianças 

ciganas tinham o papel de facilitadoras. O Projeto contou com a colaboração do Centro 

Ciência Viva de Tavira, da Fundação Francisco Leal e da Associação Algarvia de Pais e 

Amigos de Crianças Diminuídas Mentais e pode ser seguido através da sua página 

facebook @criancasccomciencia.  
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Figura	13:	Fotografias	das	atividades	do	projeto	C4	
 

 
Do saber ao criar: experiências tecno-romanas na Villa de Milreu – Projeto DiVaM 2018 

Este projeto realizado em dois dias diferentes, dedicados ao público escolar e ao público 

em geral respetivamente foi desenvolvido no âmbito do programa DiVaM 2018 pelo 

Centro Ciência Viva do Algarve (CCVAlg) com a colaboração de diversas entidades 

parceiras, nomeadamente a Direção Regional da Cultura do Algarve, a Universidade do 

Algarve, e as empresas Barroca e Requinte Turqueza. Esta iniciativa surge na sequência 

de atividades já realizadas em anos anteriores intituladas “Do saber ao sabor: uma bio-

experiência romana” (Setembro de 2015), “Do saber ao bem-estar: uma nova bio-

experiência romana" (Setembro de 2016) e “Do saber ao fazer: bio-experiências romanas 

no labor e no ócio” (Setembro e Outubro de 2017). 

O evento organizou-se em estações temáticas pelas quais os visitantes são encaminhados, 

que consistiram em: i) Apresentação do evento, ii) Defumadouros e fragrâncias, iii)  

Técnicas de representação gráfica do período romano, iv)  A Geologia romana de Milreu, 
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v) A paisagem romana de Milreu, vi) “Merellus” o jogo de moinho, vii) “Campus Ludi” 

para os mais pequenos, e vii) Tabernae com uma mostra de produtos regionais.  

 

  

  
 

Figura	14:	Fotografias	das	atividades	do	projeto	DiVaM	2018	
 
Carcavai Greenway  – Projeto do Fundo Ambiental 2018  

Este projeto liderado pela associação Almargem, em colaboração com o centro Ciência 

Viva do Algarve a Escola Secundária João de Deus de Faro, a associação Geonauta e os 

centros de Formação do Algarve, decorreu entre setembro e novembro. O projeto 

consistiu principalmente em desenvolver uma lógica local de educação ambiental assente 

no envolvimento dos cidadãos e na valorização do território. Centrado na rede 

hidrográfica da Ribeira de Carcavai, o projeto pretende, além de ações de monitorização, 

desenvolver iniciativas fundamentais para que o principal eixo desta ribeira possa ser 

transformado num greenway ou corredor verde, que permita a continuidade espacial e 

conservação da biodiversidade em todo o território, bem como uma adequada integração 

com o desenvolvimento das atividades humanas e dos aspetos culturais a ela associados, 

nomeadamente na sua passagem pelo meio urbano de Loulé e noutras zonas habitadas. 
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Figura	15:	Fotografias	retiradas	Página	internet	do	projeto	Greenway	Carcavai,	ilustrando	a	
beleza	da	Ribeira	de	Carcavai	e	uma	das	formações	realizadas	no	quadro	do	projeto.	
 
A Minha Praia  – Projeto Orçamento Participativo Portugal  

O projeto “A Minha Praia” foi um dos vencedores da primeira edição do Orçamento 

Público Participativo (OPP) em 2017. Este projeto tem como promotor o Centro Ciência 

Viva de Tavira e os seguintes parceiros: Centro Ciência Viva do Algarve, Centro Ciência 

Viva de Lagos, Centro de Ciências do Mar - UAlg, IPMA, APA/ARH e Straw Patrol. 

Conta ainda com a colaboração do Município de Tavira e Pedras d'el Rei.  

Trata-se de um projeto de monitorização ambiental e de sensibilização para a conservação 

do meio marinho, onde através de ações de civismo ambiental, se promove o conceito de 

"ciência cidadã". O intuito deste projeto é criar uma rede de monitorização do lixo 

marinho ao longo da costa do Algarve, em que o público escolar e as camadas mais jovens 

dos concelhos algarvios têm um papel fundamental. As escolas da região adotam praias 

onde irão realizar ações periódicas de sensibilização para a problemática do lixo marinho, 

sua origem e alcance, bem como a monitorização e limpeza do mesmo. O lixo recolhido 

é triado e classificado de acordo com métodos estandardizados (metodologia OSPAR). 

Posteriormente, essa informação integrará bases de dados de monitorização de âmbito 

nacional e internacional. Por fim, o lixo plástico que for recolhido nas praias será 

transformado e reciclado em estações de reciclagem instaladas nos CCVs produzindo 

novos objetos que os alunos podem utilizar. Em suma, consciencializar a sociedade para 

preservação do Oceano e para os hábitos de consumo sustentáveis é a meta a atingir com 

“A Minha Praia”. 
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Figura	16:	Logotipo	do	projeto	A	minha	Praia	

VIII – COLABORAÇÕES EXTERNAS 

Durante o ano de 2018, o CCVAlg continuou a sua atuação de aproximação com as 

entidades e organizações regionais sendo várias as entidades que endereçaram um convite 

ao CCVALG para participar nas suas iniciativas socioculturais.   

Colaborações	com	as	instituições	associadas	do	CCVAlg	
 
Câmara Municipal de Faro  

 A convite da Câmara Municipal de Faro, o CCVALG associou-se a vários eventos e 

comemorações, tal como nos anos anteriores, nomeadamente: 

- Potencial Turístico de Faro, CCVAlg, 14/02/2018; 

- Inquéritos no mercado sobre incêndios e florestas, 24/03/2018; 

- Comemorações do Dia Mundial da Criança, no Jardim da Alameda, 

01/06/2018; 

- Biblioteca Municipal na praia com “Experiências à sombra da literacia 

científica”, 27/07/2018 a 24/08/2018; 

- Centro Náutico de Faro, 06/08/2018 a 14/08/2018; 

- Comemorações da Cidade no cais Comercial, 06 e 07/09/2018; 

- Dinamização de Natal na Baixa de Faro, 01/12/2018 e 15/12/2018. 

 
Câmara Municipal de Albufeira 

	A Câmara Municipal de Albufeira, também convidou o Centro Ciência Viva do 

Algarve a participar em vários eventos e comemorações que se discriminam a seguir: 
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- Desafios da Água, 01 e 02/03/2018; 

- OPTO.EU 2018, Pavilhão Desportivo de Albufeira, 09 a 11/05/2018; 

- Educação no verão, de 30/07/2018 a 10/08/2018.	

 
Rede Ciência Viva 

A Ciência Viva, através dos membros da Rede de Centros Ciência Viva, também desafiou 

o CCVAlg a participar em vários eventos: 

- Provas Regionais das Olimpíadas da Geologia, co-organizado pelo Centro 

Ciência Viva de Lousal, Escola Secundária Pinheiro e Rosa, em Faro, 

17/03/2018; 

- 1.° Encontro de Monitores Ciência Viva, 10 a 12/09/2018; 

- Noite dos Professores – 1a conferência da Academia Ciência Viva, 09/11/2018. 

 
Universidade do Algarve  

O CCVAlg participou em dois momentos com a Universidade do Algarve, além de todas 

as atividades onde investigadores da Universidade participaram: 

- Dia Aberto, campus de gambelas e da Penha, 22/02/2018; 

- Concurso Mitose “Ciência a Sul”, 14/04/2018; 

- Prémio Ilídio Pinho, 28/05/2018. 

 

Colaborações	com	outras	instituições	e	entidades		
 
Já são numerosas as instituições e entidades que colaboraram com o CCVAlg através de 

projetos ou de eventos pontuais, dos quais alguns se repetem de um ano para o outro, 

justificando a lista que se segue sem introdução de uma descrição detalhada de cada uma 

destas colaborações: 

 

• Associação	de	Jovens	Cientistas:		Concurso	Mitose	–	Ciência	a	Sul;	

• Sociedade	Geológica	Portuguesa	-	Olimpíadas	Portuguesas	de	Geologia	

• Câmara	Municipal	de	Olhão	-	Dia	da	Criança	e	do	Ambiente		

• Europe	Direct	do	Algarve	–	Festival	Fusos	em	Alte	
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• Direção	Regional	da	Cultura	e	Associação	Portuguesa	de	Museologia	-	Do	saber	ao	
criar:	experiências	tecno-romanas	na	Villa	de	MIlreu		

• Parque	Natural	da	Ria	Formosa	–3a	Semana	da	Ria	Formosa		

• Agência	Portuguesa	do	Ambiente	–	4.º	Encontro	Regional	de	Voluntariado	Ambiental	
Jovem	e	Saída	de	campo	

• Amarelarte	-	Cooltour	-	espetáculo	do	grupo	teatro	improviso	

• Associação	de	Saúde	Mental	do	Algarve	–	Estágio	

• Colégio	Internacional	de	Vilamoura	–	Projeto	Educacional	

• Geonauta	–	Oferta	Educativa	

• Barroca	–	Oferta	Educativa	

• Algar	–	Oferta	Educativa	

• Águas	do	Algarve	–	Oferta	Educativa	

• RIAS	–	Oferta	Educativa	

• Núcleo	do	Algarve	da	Associação	de	professores	de	matemática	–	Projeto	Creatour	

• Associações	Almargem,	IN	LOCO,	APATRIS,	ACASO,	ECOS,	Sciaena,		

• Etc..	

IX – O CENTRO EM NÚMEROS  

Após ter descrito de forma sintética, nos capítulos anteriores, as atividades que o Centro 

desenvolveu durante o ano 2018, este capítulo dedica-se a efetuar uma descrição mais 

numérica dessas mesmas atividades de forma a caracterizar o Centro e as suas atividades 

à luz dos números que constituem o público do CCVAlg. Não se tratando de um método 

direto de avaliação da qualidade do trabalho desenvolvido, que deveria ser realizada 

através de inquéritos de satisfação, os números e estatísticas apresentados a seguir 

permitem, no entanto, fazer um retrato complementar do trabalho desenvolvido pelo 

CCVAlg.  
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O	público	do	CCVAlg	

Considera-se como visitantes todo o Público do CCVAlg que visita às instalações do 

Centro como aquele que participa nas atividades dinamizadas dentro das instalações. 

No ano 2018, o número total de visitantes no centro atingiu pelo segundo ano consecutivo 

um valor máximo desde da abertura da exposição permanente atual, passando acima de 

16900 visitantes anuais, valor mais elevado desde 2003. Quanto ao público que participa 

nas atividades fora do centro, foram contabilizados cerca de 9300 participantes em 2018, 

menos 4000 do que o ano anterior, devido em parte à não existência e não participação 

do CCVAlg em alguns grandes eventos, como por exemplo o dia da Família. 

    

  
Figura	17:	Evolução	dos	visitantes	no	Centro	desde	de	2006,	data	de	inauguração	da	atual	
exposição	permanente	
	

É ainda de referir que os meses com maior afluência continuam a ser os meses de férias 

de verão, nomeadamente entre o mês de julho e agosto, notando-se que em 2018 os meses 

de julho e outubro apresentam os valores máximos dos últimos 12 anos. 
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	Figura	18:	Distribuição	das	visitas	mensais	no	centro	para	os	dois	últimos	anos,	e	valores	
mínimos	e	máximos	desde	2006	(exposição	atual).	

		
	
Figura	19:	Caracterização	do	público	que	visitou	o	Centro	entre	2006	e	2018	
	
Quanto à caracterização dos visitantes, a tendência geral dos últimos anos manteve-se 

com a predominância do público não-escolar que representa ligeiramente mais de 80 % 

dos visitantes, com um total de 13811 visitantes de público geral, cerca de 2000 a mais 

do que o ano anterior, que correspondem com os picos de visitantes durante os períodos 

de férias letivas. O levantamento relativo aos países de origem dos visitantes aquando da 

compra dos bilhetes permite verificar que a percentagem dos visitantes nacionais passou 

de 72 %, em 2017, para 69 %, em 2018 e que as três nacionalidades estrangeiras mais 

representadas continuam a ser os ingleses (7%), os espanhóis (6%) e os franceses (5 %), 
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tendo estas duas nacionalidades aumentado ligeiramente, de um valor percentual cada, 

em relação ao ano anterior.  

 
Figura	20:	Distribuição	do	público	não	escolar	em	função	do	seu	pais	de	origem	em	2018	
	
No que diz respeito ao público escolar, o conjunto da participação de grupos de 1.° ciclo  

e pré-escolar continua a representar cerca de 2/3 do público escolar tendo se observado 

uma ligeira diminuição da percentagem de visitantes de 1.° ciclo em prol do pré-escolar. 

É de notar que estes dois níveis de ensino correspondem aos níveis de ensino abrangidos 

pelos protocolos com os associados Câmara Municipal de Faro e Câmara Municipal de 

Albufeira, que têm entrada gratuita para visita. No entanto estes valores incluem não só 

as visitas, mas igualmente as participações em atividades que representam cerca de 50 % 

do número total de participantes nestas faixas etárias.  
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Figura	21:	Distribuição	do	público	escolar	pelos	níveis	de	ensino	
	
Os outros níveis de escolaridade representam no total 26 % da população escolar que 

visita o centro, sendo sensivelmente igual ao do ano anterior. O ano 2018 é, no entanto, 

marcado por uma diminuição significativa do número de público escolar. Este facto deve-

se em parte à aposta do centro em trabalhar com grupos mais reduzidos e de forma mais 

focada em atividades em vez de visitas genéricas, mas igualmente à falta de transportes 

escolares e greves assinaladas durante o ano. Do levantamento interno realizado junto das 

escolas que anularam as suas visitas, 34 grupos anularam a sua visita ao centro, 

correspondente a um total de cerca de 1020 crianças, devido a problemas diversos como 

a falta de transporte, demora na autorização para sair, entre outros. Os números de 

visitantes do secundário e do ensino profissional mantiveram-se sensivelmente iguais em 

relação ao ano anterior. 
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Figura	22:	Distribuição	por	ciclo	de	ensino	do	número	de	alunos	que	visitaram	o	centro	entre	
2014	e	2018.	

 

A credibilidade e notoriedade do trabalho desenvolvido pelo CCVAlg também pode ser 

avaliado pelo alcance espacial das suas atividades, tanto no sentido de chamar os 

visitantes até ao centro, como no sentido de o Centro se deslocar para outros locais.  A 

origem dos grupos que visitaram o Centro em 2018 e os locais por onde o Centro 

desenvolveu atividades abrangem todos os concelhos do Algarve, mas igualmente do 

Alentejo e região norte (ver anexos). As reservas das visitas e das atividades para grupos, 

num total de 313, também mostram a mesma distribuição espacial da origem dos grupos 

até a região de Lisboa. 

 
Finalmente, dos 27 eventos realizados fora de portas (para um total de cerca de 9370 

pessoas), verifica-se que a distribuição espacial é muito semelhante à dos visitantes do 

centro, destacando-se novamente uma maior ocorrência nos concelhos de Faro, Albufeira, 

Loulé , Olhão e S. Brás de Alportel, concelhos do Algarve Central.  
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O	financiamento	do	CCVAlg	
Durante o ano 2018, e de uma forma muito resumida, o CCVAlg totalizou um 

financiamento de cerca de 225 000 euros, aumentando de cerca de 15 000 euros em 

relação ao ano anterior. Somente 53 % das receitas teve origem nos subsídios à exploração 

e cotas pagos pelos associados, correspondente a 115 000 euros. Os restantes 47 % do 

financiamento do CCVAlg correspondem a receitas próprias provenientes de i) projetos 

em execução em 2018, representando cerca de 22 % das verbas de receitas (ver cap.VII), 

ii) visitas, correspondente a outros 17 % das receitas totais, e iii) 7% do conjunto de 

atividades desenvolvidas pelo centro (ver cap. V).  

Em 2018, os subsídios e cotas obedeceram aos valores previstos no orçamento aprovado 

em Assembleia Geral.  

Em 2018, as receitas ainda contaram com o valor adjudicado à exploração do terraço do 

Centro Ciência Viva como bar.  

 
Figura	23:	Proporção	relativa		das	receitas	por	tipo	de	receitas	

	

A diferença observada entre 2017 e 2018 está principalmente relacionada com o apoio do 

IEFP, as prestações de serviço e os projetos.  
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Figura	24:	Distribuição	das	receitas	ao	longo	do	ano	2018	
	
O aumento das receitas relativas às visitas resulta principalmente da exposição temporária 

de verão “O Maravilhoso mundo das Aranhas”. É ainda de notar que o aumento de 

receitas associadas a projetos provem dos projetos financiados pelo Fundo Ambiental (ver 

cap. VII), e da segunda tranche do projeto Integra. 
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Figura	25:	Evolução	do	tipo	de	receitas	nos	últimos	3	anos	

As	despesas	do	CCVAlg	
As despesas referentes ao ano 2018 totalizaram cerca de 205 000 euros, ou seja, cerca 20 

000 euros a menos do que as receitas, permitindo fechar o ano com um saldo positivo. No 

entanto, este montante resulta principalmente de verbas de projetos que ainda não foram 

totalmente executados do ponto de vista financeiro, correspondente assim despesas já 

programadas nos mesmos projetos. Estas despesas não foram realizadas em 2018 por falta 

de liquidez, uma vez que os subsídios à exploração foram recebidos no fim do último 

trimestre de 2018. 
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Figura	26:	:	Proporção	relativa	das	despesas	por	tipo	de	despesas	

	
As despesas correntes, correspondentes às cargas salariais, impostos e aquisições de 

serviço indispensáveis e/ou obrigatórias, totalizam cerca 75 % das despesas do centro, 

significando que parte destas cargas financeiras de exploração são suportadas pelas 

receitas próprias do centro. Em 2018, o Centro continuou o seu esforço de contenção nas 

despesas gerais (aquisição de serviços e fundo de maneio), tendo ao mesmo tempo 

introduzido uma política de não utilização de plástico descartável nas suas atividades, 

com o objetivo de uma maior sustentabilidade ambiental e financeira.  
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Figura	27:	Distribuição	das	despesas	ao	longo	do	ano	2018	

	
As despesas fixas de base incluídas nas aquisições de serviço contemplam as despesas de 

eletricidade, água, telecomunicação e seguros, e ainda as despesas relacionadas com os 

serviços de assistência informática, de técnicos e revisores oficiais de conta, de apoio 

jurídico, de alarme, de manutenção de elevadores e de manutenção dos aquários 

(alimentação e produtos químicos).  
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Figura	28:	Evolução	do	tipo	de	despesas	nos	últimos	4	anos	

 

Comparando as despesas dos últimos 4 anos, destaca-se uma contínua diminuição no 

fundo de maneio e um valor elevado nos outros pagamentos relacionados principalmente 

com os pagamentos relativos à exposição temporária “O Mundo Maravilhosa das 

Aranhas”. 

X – EXECUÇÃO FINANCEIRA E APLICAÇÃO DOS 

RESULTADOS  

A execução financeira do ano 2018 está descrita detalhadamente em anexo, apresentando 

um resultado financeiro líquido anual positivo de 19 229,21 euros, que se propõe 

transferir para os resultados transitados.  

De seguida apresenta-se uma análise simplificada destes resultados, utilizando para tal a 

contabilidade analítica por centro de custos apresentada pelo técnico oficial de contas do 

centro.  
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Tabela	4:	Balanço	anual		por	centro	de	custo	relativo	a	2018	(em	euros)	
Centro 
Custo Designação Debito 

Acumulado 
Credito 

Acumulado 
Saldo 

Devedor 
Saldo 

Credor 
01            Centro 183 711.70 € 161 591.36 € 22 120.34 € .00 

01.1            
CONSERVACAO E 
REPARACAO 1,419.70 .00 1,419.70 .00 

01.2            BIOLOGIA 1,628.50 .00 1,628.50 .00 

01.5            
EXPOSICAO 
PERMANENTE .00 10,327.70 .00 10,327.70 

01.6            LOJA 1,456.03 1,984.99 .00 528.96 
01.7            GERAL 179,207.47 149,278.67 29,928.80 .00 
01.9            INFORMATICA 183 711.70 € 161 591.36 € 22 120.34 € .00 
            

02            Atividades 35 941.83 € 47 860.58 € .00 11 918.75 € 
02.1            ANIVERSARIOS 715.52 4,301.20 .00 3,585.68 
02.2            ASTRONOMIA 54.45 2,310.24 .00 2,255.79 
02.3            OFICINAS 260.31 3,950.00 .00 3,689.69 

02.5            
EXPOSICOES 
TEMPORARIAS 34,226.09 29,660.30 4566.39 .00 

02.6            
OUTRAS (PASSEIOS 
ETC...) 684.86 7,638.84 .00 6,953.98 

            

3 PROJETOS 3 695.20 € 22 052.50 € .00 18 357.30 € 

03.1 
CIENCIA VIVA 
VERAO REDE 2017 25.78 309.70 .00 283.92 

03.2 
CIENCIA VIVA 
VERAO REDE 2018 2,937.37 3,012.24 .00 74.87 

03.4 DIVAM 178.15 4,500.00 .00 4,321.85 

03.5 
CIV - COLEGIO INT. 
VILAMOURA 553.90 14,016.00 .00 13,462.10 

03.8 
CADERNETA - 
COLARA .00 214.56 .00 214.56 

            

4 PROJETOS 12 824.95 € 15 348.25 € .00 2 523.30 € 
04.1 OUTROS 702.45 2,000.00 .00 1,297.55 
04.2 INTEGRA 327 7,962.59 8,258.25 .00 295.66 
04.5 MAKER 27.28 .00 27.28 .00 
04.6 CREATUR 156.25 .00 156.25 .00 

04.7 
PROJETO ESCOLA 
AZUL 1,699.28 750.00 949.28 .00 

04.8 RIO ACIMA 355.86 4,340.00 .00 3,984.14 
04.9 OPP MINHA PRAIA 1,921.24 .00 1,921.24 .00 
      
5 PROJETOS 44.80 € 8 595.00 € .00 8 550.20 € 

05.1 
GREENWAY 
CARCAVAI 44.80 8,595.00 .00 8,550.20 

TOTAL  236 218.48 € 255 447.69 €  19 229.21 € 
 

Os centros de custo foram implementados de forma a diferenciar as despesas e receitas 

ligadas i) ao simples facto do centro estar aberto ao público para visitas, centro de custos 

“Centro” que inclui todas as despesas fixas, como os salários e aquisição de serviços de 
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funcionamento obrigatórios para manter as portas abertas, ii) às atividades que podem ser 

realizadas dentro e fora de portas mas que não correspondem a uma oferta permanente e 

que podem ser alteradas a qualquer momento, e iii) aos projetos que têm financiamento 

próprio e plano de execução financeiro e material específico e complementar às atividades 

normalmente propostas pelo centro. 

No que diz respeito às despesas e receitas “fixas”, o balanço apresenta um valor negativo 

de cerca de 22 000 euros, que é em parte compensado pelas receitas das atividades, num 

valor de cerca de 14 000 euros. É de salientar que estas receitas deveriam ser utilizadas 

para reinvestir no centro e não compensar a falta de financiamento para apoio à 

exploração. Por outro lado, verifica-se ainda que a rubrica das exposições temporárias 

apresenta um saldo devedor de cerca de 2600, enquanto que a exposição permanente um 

saldo credor de cerca de 10000 euros, mesmo se a mesma tem mais de 12 anos de 

existência.  

Quanto aos centros de custo relativos aos projetos, é de salientar que vários dos mesmos 

são plurianuais, pelo que o balanço financeiro anual não representa o balanço total dos 

projetos, como é o caso do projeto Integra ou OPP. 

 

 

 



	
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	

	

42       
 

ANEXOS 

Proposta	preliminar	de	conceitos	para	a	nova	exposição	permanente	
apresentada	na	Assembleia	geral	de	novembro	2018	

  
 

 

PROPOSTA	DE	UMA
NOVA	EXPOSIÇÃO

DIREÇÃO		DO	CCVALG	JUNHO	2018
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Ciência	Viva	do	Algarve	na	Imprensa	
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Cartazes	de	eventos	e	atividades	2018	
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5 - 9 DE NOVEMBRO 2018 
“Aprender e ensinar em ambientes inovadores” 

+ informações >> europedirect@ccdr-alg.pt |saberes.festa@cm-lagoa.pt 
   

5 Novembro, 18:00, Campus Penha gvvmais@ualg.pt  

A experiência de voluntariado no meu  CV      
 
8 Novembro, Escolas em Tavira e Ayamonte europedirect@ccdr-alg.pt 

As línguas ligam-nos/los idiomas nos unen/languages take you further 
 
9 Novembro, 11:00, Lagoa , Auditório Carlos Carmo Lagoa saberes.festa@cm-lagoa.pt 

#Descobre o teu talento: Repensar o espaço de aprendizagem através 
de inovação com tecnologia (c/ livestreaming) 

 
10 Novembro, 16:45, Convento S. José, Centro Cultural Lagoa saberes.festa@cm-lagoa.pt 

 Introdução à prática do coaching # 

 
16 Novembro, 14:00 Biblioteca de VRSA europedirect@ccdr-alg.pt 

VAE – Volta de Apoio ao Emprego  

#  Atividade sujeita a pré inscrição 
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Resumo	das	visitas	de	grupos	realizadas	ao	centro	no	ano	2018,	por	
concelho	

 
 
 

Origem N.° de Participantes N.° de Eventos
--Proveniência heterógenea-- 1288 99
Albufeira 744 25
Almodôvar 76 2
Coimbra 5 1
Faro 1699 73
Lagoa (Algarve) 42 1
Lagos 83 3
Loulé 1243 32
Olhão 757 34
Portimão 246 7
São Brás de Alportel 256 10
Tavira 21 1
Vila Real de Santo António 254 10
Odemira 51 1
Castro Marim 141 5
Beja 75 2
Vila do Bispo 23 1
Sintra 24 1
Almada 12 1
Barreiro 44 2
--Estrangeiro-- 7 1
Mértola 48 1

Grand Total 7139 313
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Resumo	da	participação	em	atividades	realizadas	no	exterior	no	ano	
2018,	por	concelho	

 

Origem N.° de Participantes N.° de Eventos
--Proveniência heterógenea-- 10 1
Albufeira 1394 37

Albufeira 649 3
Caliços 224 10
Guia 106 2
Paderne 13 1
Salgados 193 2
Tunes 14 1
Olhos D'Água 124 13
Albufeira e Olhos d'Água 36 3
Praia dos Pescadores 35 2

Faro 3556 137
Boliqueime 103 1
Estoi 140 3
Faro 888 39
Faro - Centro Comunitário Horta da Areia 45 9
Faro - Escola da Lejana 719 27
Gambelas 109 1
Ilha da Culatra 87 1
Ilha de Faro 250 1
Ilha Deserta 16 1
Ilha do Farol 34 1
Loulé 64 1
Montenegro 559 40
Praia de Faro 16 1
Proveniência heterogénea 129 1
São Brás de Alportel 120 1
Alto de Rodes 41 1
Faro - Biblioteca Municipal 3 1
faro - Jardim da Alameda 5 1
Faro - EB 2,3 Santo António 18 1
Faro - Centro de Ciência Viva 10 1
Praia de Faro Poente 56 3
Aljezur 144 1

Lagoa (Algarve) 280 4
Loulé 2470 51
Monchique 175 1
Olhão 815 20
Portimão 139 2
São Brás de Alportel 103 7
Silves 65 1
Tavira 11 2
Vila Real de Santo António 242 2
Odemira 26 1
Fafe 48 2
Guarda 36 2

Grand Total 9370 270
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Demonstração	Financeira	2018	
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