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Ciências ULisboa tem o prazer de convidar todos os interessados a participar nesta iniciativa. Se pretender assistir 
ao evento no local, registe a sua presença através do email info. ciencias@ciencias.ulisboa.pt até ao próximo dia 26 
de outubro.

27 outubro 2021 - grande auditório
Dia da Investigação Ciências ULisboa
Sessão especial dedicada às Alterações Climáticas
A Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (Ciências ULisboa) dá a conhecer uma vez 
mais a melhor ciência que se faz nesta centenária instituição. O Dia da Investigação da Ciências 
ULisboa realiza-se a 27 de outubro de 2021, no grande auditório (edifício C3) e conta com uma 
sessão especial dedicada às Alterações Climáticas, área de investigação onde a Faculdade é 
líder.

Pedro Almeida, subdiretor da Ciências ULisboa, refere a este propósito que a Faculdade dispõe 
de mais de 36 milhões de euros de investimento em I&D. “A melhor e mais ativa escola de ciências 
de Portugal, com uma produção de mais de um milhar de artigos científicos indexados a cada 
ano, mostra neste dia a melhor ciência que se faz nesta faculdade”, conclui. 

“A sessão inteiramente dedicada ao contributo da Ciências ULisboa na produção de conhecimento 
sobre as Alterações Climáticas pretende apresentar à sociedade a investigação de excelência, 
internacionalmente reconhecida, que é desenvolvida pelas unidades de investigação em diversas 
áreas científicas e que representa cerca de 25% de toda a produção científica da ULisboa. Esta 
investigação expressa-se através da publicação de trabalhos científicos de elevado impacto, do 
desenvolvimento de projetos, em particular consórcios internacionais, grande parte dos quais 
vão ao encontro dos desafios societais da atualidade”, declara Luís Carriço, diretor da Ciências 
ULisboa, para quem esta iniciativa representa também “uma oportunidade de reconhecer 
publicamente o desempenho individual e coletivo dos cientistas da ‘casa’ e uma oportunidade 
para a sociedade conhecer a importância que a ciência cada vez mais tem na tomada de 
decisões em prol do bem comum”.

O programa do evento inclui além das apresentações de projetos científicos e iniciativas 
colaborativas, nacionais e internacionais; speed-dating com cientistas e gestores de ciência; e 
uma mostra de posters científicos. A cerimónia é apresentada em Inglês e pode ser acompanhada 
pelo canal YouTube da Faculdade. Os cientistas Alan Phillips, Nuno Matela, Alysson Bessani, Ana 
de Jesus, Inês Fragata, Andreia Valente, Ricardo Trigo, Patrícia Beldade, Andreia Figueiredo, 
Alice Nunes, José Pedro Granadeiro, Catarina Frazão Santos e Pedro Machado são os principais 
oradores desta 3.ª edição, organizada por Margarida Santos-Reis, subdiretora da Faculdade, e 
para quem este acontecimento simboliza “o reconhecimento da investigação como área nuclear 
na missão da Ciências ULisboa ao nível da produção e transferência de conhecimento e da 
promoção de um ensino de qualidade”.
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