
ESTÁGIOS DE VERÃO CIÊNCIA VIVA: 
ESTUDANTES APRESENTAM DESAFIOS DE SUSTENTABILIDADE 
AOS MINISTROS DA CIÊNCIA E DO AMBIENTE

DIVULGAÇÃO IMEDIATA 

A sustentabilidade do planeta não é só uma emergência mas também uma oportunidade. Este será o ponto 
de partida para o trabalho que 12 jovens do ensino secundário irão realizar no Estágio de Verão Ciência Viva 
a decorrer no CEiiA - Centro para a Excelência e Inovação na Indústria Automóvel, em Matosinhos.

O estágio terá a duração de um mês e no próximo dia 20 de Julho, segunda-feira, às 12.00, o Ministro da 
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, o Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, 
e a Presidente da Ciência Viva, Rosalia Vargas, terão a oportunidade de ficar a conhecer as ideias destes 
jovens para a sustentabilidade do planeta.

Sustainable Living Innovators (SLI) é um programa de formação avançada dirigido aos jovens para 
valorização do conhecimento e da tecnologia em prol da qualidade de vida e sustentabilidade do planeta. A 
componente do programa para alunos do ensino secundário é organizada em parceria com a Ciência Viva e 
irá dotar os alunos de ferramentas para refletir, compreender e empreender ideias com impacto positivo na 
reversão da degradação ambiental do nosso planeta. 

Há 24 anos que a Ciência Viva organiza os Estágios de Verão em laboratórios para estudantes do ensino 
secundário e profissional. Na edição deste ano há 137 vagas em 17 instituições de todo o país, num total de 
41 estágios que abrangem várias áreas do conhecimento. Até ao dia de hoje já se candidataram quase 300 
estudantes. 

Programa completo e inscrições em www.cienciaviva.pt.

Mais informações:
Departamento de Comunicação 
Catarina Figueira: 96 156 09 26

PROGRAMA

11.30 As novas gerações e a sustentabilidade 
Visita ao estágio “O caminho para o futuro sustentável do planeta”, criado em parceria com a Ciência Viva e 
inserido no Programa Sustainable Living Innovators. Trata-se de um programa de formação avançada de 
jovens do ensino secundário para a valorização do conhecimento e tecnologia em prol da qualidade de vida 
e sustentabilidade do planeta.

Rui Dias (Academia do CEiiA) e Rosalia Vargas (Presidente da Ciência Viva)
Participação dos formadores Lurdes Ferreira (investigadora do CEiiA), Sofia Santos (especialista em 
sustentabilidade), Manuela Silva (Universidade do Algave) e Joana Mendonça (IST).

12.00 Breve apresentação dos desafios preparados pelos estudantes do Programa Sustainable Living Innovators   
ao Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, 
e ao Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes.

ESTÁGIO 

O caminho para o futuro sustentável do planeta

19 a 31 de Julho

O Programa de Líderes Tecnológicos do Futuro tem como objetivo criar desde cedo uma nova cultura de produto e 
serviço e uma nova ambição a partir de Portugal. Para tal é determinante a interação entre a equipas de engenharia 
do CEiiA, a Ciência Viva e os estudantes, líderes tecnológicos do futuro.
Este programa permite a exploração do tema da sustentabilidade e induz a criação de novas ideias para um planeta 
mais sustentável através de:

1. Experimentação dos processos de desenvolvimento e de valorização de novas soluções com impacto 
positivo na sustentabilidade e na qualidade de vida no planeta.

2. Desenvolvimento de competências soft de liderança, gestão e comunicação, com vista à resolução de 
problemas complexos, que tenham na sua base preocupações de sustentabilidade do nosso planeta.

Tecnologias digitais, cidades, oceanos e economia circular são alguns dos temas em destaque no plano de 
trabalhos.

Os alunos irão realizar atividades de pesquisa e de exploração de ideias para novos produtos e serviços para a 
sustentabilidade do planeta e conhecer as tecnologias envolvidas em projetos com foco na sustentabilidade, tendo 
como pilar a resolução da ONU: “Transformar o nosso mundo: Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável”.

Responsáveis: Rui Dias, Madalena Pinheiro, José Silva

ESTUDANTES

Antónia Pinto-do-Ó dos Santos Tavares
11º ano, Liceu Francês Internacional do Porto

Sou bastante ativa e gosto de estar envolvida em projetos e cursos que me permitam explorar diversas áreas do 
conhecimento e que me formam enquanto cidadã. A área desta formação é do meu interesse, como aliás se reflete nas 
candidaturas que apresentei no último ano a formações similares em contexto internacional. Aplicações que tendo sido 
bem-sucedidas ficaram impossibilitadas devido à pandemia covid-19. Tendo estes fatores em consideração tomei a 
iniciativa de procurar outras opções igualmente interessantes e esta foi sem dúvida a que mais gostei.

Bárbara Santos Ferreira 
10º ano, Externato Ribadouro

Tenho interesse em ingressar num curso na área da engenharia na Universidade pelo que é importante verificar se esta é 
efetivamente a área selecionar no ensino superior.

Frederica Rodrigues
10º ano, Colégio Luso Internacional do Porto - CLIP

Dado que o foco do CEIIA vai de acordo com a aplicação do conceito de sustentabilidade nos seus projetos e produtos, eu 
acredito que esta seria uma excelente escola e fonte de ensino para também eu, no futuro, poder ter a oportunidade de 
desenvolver e por em prática as minhas ideias e minimizar os riscos da destruição climática e ambiental. Estou pronta 
para agarrar este desafio ao máximo e aprender com profissionais na área. Sem dúvida seria uma excelente oportunidade 
para aprender e passar também um pouco desse conhecimento adquirido às pessoas à minha volta, deixando cada vez 
mais viva a ideia de “sustentabilidade”.
O meu pai, estando a trabalhar com o CEIIA através da sua agência de comunicação, Pressmedia, trouxe-me uma visão 
aberta de como podemos juntar o entretenimento à realidade. Tendo feito um vídeo de apresentação ao projeto do CEIIA 
com o lançamento do “Buddy “para o cinema internacional (participação no filme “Downsizing”), tive já a oportunidade de 
me familiarizar com as medidas do Centro e com a sua metodologia de trabalho. Penso que seria ainda melhor poder 
adicionar conhecimento acerca do CEIIA estando presente, fisicamente, num estágio que me irá fazer crescer e 
ensinar-me como fazer também o planeta melhorar de uma forma cautelosa.

Hugo Moura
12º ano, Liceu Francês do Porto

Sendo um jovem de 18 anos extremamente interessado pela inovação e pela sustentabilidade, e querendo prosseguir os 
meus estudos universitários nessa área, gostaria muito de ter a oportunidade de realizar um estágio na instituição CEIIA 
de Matosinhos, que me proporcionará um desenvolvimento cultural nessa área como também profissional. Sempre fui 
uma pessoa interessada, curiosa e ambiciosa e na minha opinião irei tirar um grande proveito desta oportunidade 
oferecida pela CEIIA.
Fiz três anos na área científica do Liceu Francês Internacional do Porto e vou prosseguir os meus estudos na área de 
engenharia.

Hugo Oliveira Palhares
10º ano Colégio Efanor

Tive conhecimento da existência do CEiiA através de colegas meus, do Colégio Efanor, quando fizeram uma apresentação 
de um projeto que estavam a desenvolver sobre promoção da sustentabilidade através do desenvolvimento de uma 
aplicação dirigida a jovens. Pesquisei sobre o CEiiA, que não conhecia, e fiquei muito interessado em conhecer melhor 
este centro de referência. Gostava muito de aprofundar os meus conhecimentos nas áreas de informática, 
desenvolvimento de produto e soluções de desenvolvimento sustentável. Sou aluno do Colégio Efanor graças a uma 
Bolsa de Mérito concedida pela Fundação Belmiro de Azevedo, faço parte do Projeto Delfos da Universidade de Coimbra, 
sou aluno violinista na Orquestra Residente do Curso de Música Silva Monteiro e sou atleta sub-18 de pólo aquático no 
Clube Fluvial Portuense. Seria um privilégio adicionar este estágio ao meu percurso.

Jorge Ferreira 
11º ano, Colégio Luso Internacional do Porto
Desejo um dia seguir a engenharia, com a ideia de um dia poder trabalhar no CEIIA, após uma apresentação muito convincente.

Margarida Moreira da Silva Santinha 
12º ano, Escola Secundária João de Deus, Faro

O futuro da economia do planeta está dependente da forma como exploramos os recursos naturais. A abordagem 
multidisciplinar incluindo as ciências (naturais e sociais), as engenharias e as pessoas são fundamentais... Isto 
interessa-me!

Nuno Miguel Santos Beirão
11º ano, Colégio Nossa Senhora do Rosário, Porto

No ano letivo anterior participei num estágio de verão no CEIIA, onde aprendi muito sobre áreas de engenharia, pelas 
quais me interesso bastante.
Tenho muito interesse em participar neste estágio, uma vez que a sustentabilidade é um tema muito importante para 
todos nós. Tornar o planeta mais verde está ao alcance do homem, basta querer. As mudanças necessárias para o fazer 
passam, sem dúvida, pela engenharia e pelo desenvolvimento de tecnologias capazes de satisfazer as nossas 
necessidades, sem poluir nem gastar os recursos existentes, nomeadamente os não renováveis.

Patrícia Barros
12º ano, Salesianos de Lisboa

Com as constantes mudanças imprevisíveis a que o nosso planeta tem estado sujeito, é de extrema urgência encontrar 
alternativas que nos permitam proteger a nossa casa. Por esse motivo, no meu ponto de vista, quanto mais investimento 
e investigação houver no ramo da sustentabilidade, maior será a probabilidade de alterar o rumo dos danos causados 
pelo ser humano ao longo dos tempos.

Tiago Alexandre Rêgo Neves
12º ano, Escola Secundária João Gonçalves Zarco, Porto

A sustentabilidade é uma das maiores preocupações da era moderna. Por isso mesmo, um tema como este chamou-me 
muito à atenção.

Tiago de Menezes Barroso Ferreira
11º ano, Colégio Luso Internacional do Porto - CLIP

Trata-se de uma área particularmente interessante para mim, pelo facto de aliar a sustentabilidade a um plano de negócio 
e com a componente de tecnologia, tão importante, sobretudo numa entidade super reconhecida como o CEIIA. É muito 
importante para o meu conhecimento e opções e quero seguir esta área no futuro.

Vicente Soares Sousa
12º ano, Escola Secundaria Coelho e Castro, Aveiro

Candidatei-me a este estágio não só para poder ter uma ideia daquilo que realmente quero como também aprender 
coisas novas que no futuro me poderão beneficiar, tanto a nível profissional como pessoal.
Sou uma pessoa que gosta de aprender, criativo e motivado. Espero que com esta experiência possa entender o mundo 
do trabalho e começar a orientar o meu futuro.
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uma pessoa interessada, curiosa e ambiciosa e na minha opinião irei tirar um grande proveito desta oportunidade 
oferecida pela CEIIA.
Fiz três anos na área científica do Liceu Francês Internacional do Porto e vou prosseguir os meus estudos na área de 
engenharia.

Hugo Oliveira Palhares
10º ano Colégio Efanor

Tive conhecimento da existência do CEiiA através de colegas meus, do Colégio Efanor, quando fizeram uma apresentação 
de um projeto que estavam a desenvolver sobre promoção da sustentabilidade através do desenvolvimento de uma 
aplicação dirigida a jovens. Pesquisei sobre o CEiiA, que não conhecia, e fiquei muito interessado em conhecer melhor 
este centro de referência. Gostava muito de aprofundar os meus conhecimentos nas áreas de informática, 
desenvolvimento de produto e soluções de desenvolvimento sustentável. Sou aluno do Colégio Efanor graças a uma 
Bolsa de Mérito concedida pela Fundação Belmiro de Azevedo, faço parte do Projeto Delfos da Universidade de Coimbra, 
sou aluno violinista na Orquestra Residente do Curso de Música Silva Monteiro e sou atleta sub-18 de pólo aquático no 
Clube Fluvial Portuense. Seria um privilégio adicionar este estágio ao meu percurso.

Jorge Ferreira 
11º ano, Colégio Luso Internacional do Porto
Desejo um dia seguir a engenharia, com a ideia de um dia poder trabalhar no CEIIA, após uma apresentação muito convincente.

Margarida Moreira da Silva Santinha 
12º ano, Escola Secundária João de Deus, Faro

O futuro da economia do planeta está dependente da forma como exploramos os recursos naturais. A abordagem 
multidisciplinar incluindo as ciências (naturais e sociais), as engenharias e as pessoas são fundamentais... Isto 
interessa-me!

Nuno Miguel Santos Beirão
11º ano, Colégio Nossa Senhora do Rosário, Porto

No ano letivo anterior participei num estágio de verão no CEIIA, onde aprendi muito sobre áreas de engenharia, pelas 
quais me interesso bastante.
Tenho muito interesse em participar neste estágio, uma vez que a sustentabilidade é um tema muito importante para 
todos nós. Tornar o planeta mais verde está ao alcance do homem, basta querer. As mudanças necessárias para o fazer 
passam, sem dúvida, pela engenharia e pelo desenvolvimento de tecnologias capazes de satisfazer as nossas 
necessidades, sem poluir nem gastar os recursos existentes, nomeadamente os não renováveis.

Patrícia Barros
12º ano, Salesianos de Lisboa

Com as constantes mudanças imprevisíveis a que o nosso planeta tem estado sujeito, é de extrema urgência encontrar 
alternativas que nos permitam proteger a nossa casa. Por esse motivo, no meu ponto de vista, quanto mais investimento 
e investigação houver no ramo da sustentabilidade, maior será a probabilidade de alterar o rumo dos danos causados 
pelo ser humano ao longo dos tempos.

Tiago Alexandre Rêgo Neves
12º ano, Escola Secundária João Gonçalves Zarco, Porto

A sustentabilidade é uma das maiores preocupações da era moderna. Por isso mesmo, um tema como este chamou-me 
muito à atenção.

Tiago de Menezes Barroso Ferreira
11º ano, Colégio Luso Internacional do Porto - CLIP

Trata-se de uma área particularmente interessante para mim, pelo facto de aliar a sustentabilidade a um plano de negócio 
e com a componente de tecnologia, tão importante, sobretudo numa entidade super reconhecida como o CEIIA. É muito 
importante para o meu conhecimento e opções e quero seguir esta área no futuro.

Vicente Soares Sousa
12º ano, Escola Secundaria Coelho e Castro, Aveiro

Candidatei-me a este estágio não só para poder ter uma ideia daquilo que realmente quero como também aprender 
coisas novas que no futuro me poderão beneficiar, tanto a nível profissional como pessoal.
Sou uma pessoa que gosta de aprender, criativo e motivado. Espero que com esta experiência possa entender o mundo 
do trabalho e começar a orientar o meu futuro.
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PROGRAMA

11.30 As novas gerações e a sustentabilidade 
Visita ao estágio “O caminho para o futuro sustentável do planeta”, criado em parceria com a Ciência Viva e 
inserido no Programa Sustainable Living Innovators. Trata-se de um programa de formação avançada de 
jovens do ensino secundário para a valorização do conhecimento e tecnologia em prol da qualidade de vida 
e sustentabilidade do planeta.

Rui Dias (Academia do CEiiA) e Rosalia Vargas (Presidente da Ciência Viva)
Participação dos formadores Lurdes Ferreira (investigadora do CEiiA), Sofia Santos (especialista em 
sustentabilidade), Manuela Silva (Universidade do Algave) e Joana Mendonça (IST).

12.00 Breve apresentação dos desafios preparados pelos estudantes do Programa Sustainable Living Innovators   
ao Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, 
e ao Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes.

ESTÁGIO 

O caminho para o futuro sustentável do planeta

19 a 31 de Julho

O Programa de Líderes Tecnológicos do Futuro tem como objetivo criar desde cedo uma nova cultura de produto e 
serviço e uma nova ambição a partir de Portugal. Para tal é determinante a interação entre a equipas de engenharia 
do CEiiA, a Ciência Viva e os estudantes, líderes tecnológicos do futuro.
Este programa permite a exploração do tema da sustentabilidade e induz a criação de novas ideias para um planeta 
mais sustentável através de:

1. Experimentação dos processos de desenvolvimento e de valorização de novas soluções com impacto 
positivo na sustentabilidade e na qualidade de vida no planeta.

2. Desenvolvimento de competências soft de liderança, gestão e comunicação, com vista à resolução de 
problemas complexos, que tenham na sua base preocupações de sustentabilidade do nosso planeta.

Tecnologias digitais, cidades, oceanos e economia circular são alguns dos temas em destaque no plano de 
trabalhos.

Os alunos irão realizar atividades de pesquisa e de exploração de ideias para novos produtos e serviços para a 
sustentabilidade do planeta e conhecer as tecnologias envolvidas em projetos com foco na sustentabilidade, tendo 
como pilar a resolução da ONU: “Transformar o nosso mundo: Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável”.

Responsáveis: Rui Dias, Madalena Pinheiro, José Silva

ESTUDANTES

Antónia Pinto-do-Ó dos Santos Tavares
11º ano, Liceu Francês Internacional do Porto

Sou bastante ativa e gosto de estar envolvida em projetos e cursos que me permitam explorar diversas áreas do 
conhecimento e que me formam enquanto cidadã. A área desta formação é do meu interesse, como aliás se reflete nas 
candidaturas que apresentei no último ano a formações similares em contexto internacional. Aplicações que tendo sido 
bem-sucedidas ficaram impossibilitadas devido à pandemia covid-19. Tendo estes fatores em consideração tomei a 
iniciativa de procurar outras opções igualmente interessantes e esta foi sem dúvida a que mais gostei.

Bárbara Santos Ferreira 
10º ano, Externato Ribadouro

Tenho interesse em ingressar num curso na área da engenharia na Universidade pelo que é importante verificar se esta é 
efetivamente a área selecionar no ensino superior.

Frederica Rodrigues
10º ano, Colégio Luso Internacional do Porto - CLIP

Dado que o foco do CEIIA vai de acordo com a aplicação do conceito de sustentabilidade nos seus projetos e produtos, eu 
acredito que esta seria uma excelente escola e fonte de ensino para também eu, no futuro, poder ter a oportunidade de 
desenvolver e por em prática as minhas ideias e minimizar os riscos da destruição climática e ambiental. Estou pronta 
para agarrar este desafio ao máximo e aprender com profissionais na área. Sem dúvida seria uma excelente oportunidade 
para aprender e passar também um pouco desse conhecimento adquirido às pessoas à minha volta, deixando cada vez 
mais viva a ideia de “sustentabilidade”.
O meu pai, estando a trabalhar com o CEIIA através da sua agência de comunicação, Pressmedia, trouxe-me uma visão 
aberta de como podemos juntar o entretenimento à realidade. Tendo feito um vídeo de apresentação ao projeto do CEIIA 
com o lançamento do “Buddy “para o cinema internacional (participação no filme “Downsizing”), tive já a oportunidade de 
me familiarizar com as medidas do Centro e com a sua metodologia de trabalho. Penso que seria ainda melhor poder 
adicionar conhecimento acerca do CEIIA estando presente, fisicamente, num estágio que me irá fazer crescer e 
ensinar-me como fazer também o planeta melhorar de uma forma cautelosa.

Hugo Moura
12º ano, Liceu Francês do Porto

Sendo um jovem de 18 anos extremamente interessado pela inovação e pela sustentabilidade, e querendo prosseguir os 
meus estudos universitários nessa área, gostaria muito de ter a oportunidade de realizar um estágio na instituição CEIIA 
de Matosinhos, que me proporcionará um desenvolvimento cultural nessa área como também profissional. Sempre fui 
uma pessoa interessada, curiosa e ambiciosa e na minha opinião irei tirar um grande proveito desta oportunidade 
oferecida pela CEIIA.
Fiz três anos na área científica do Liceu Francês Internacional do Porto e vou prosseguir os meus estudos na área de 
engenharia.

Hugo Oliveira Palhares
10º ano Colégio Efanor

Tive conhecimento da existência do CEiiA através de colegas meus, do Colégio Efanor, quando fizeram uma apresentação 
de um projeto que estavam a desenvolver sobre promoção da sustentabilidade através do desenvolvimento de uma 
aplicação dirigida a jovens. Pesquisei sobre o CEiiA, que não conhecia, e fiquei muito interessado em conhecer melhor 
este centro de referência. Gostava muito de aprofundar os meus conhecimentos nas áreas de informática, 
desenvolvimento de produto e soluções de desenvolvimento sustentável. Sou aluno do Colégio Efanor graças a uma 
Bolsa de Mérito concedida pela Fundação Belmiro de Azevedo, faço parte do Projeto Delfos da Universidade de Coimbra, 
sou aluno violinista na Orquestra Residente do Curso de Música Silva Monteiro e sou atleta sub-18 de pólo aquático no 
Clube Fluvial Portuense. Seria um privilégio adicionar este estágio ao meu percurso.

Jorge Ferreira 
11º ano, Colégio Luso Internacional do Porto
Desejo um dia seguir a engenharia, com a ideia de um dia poder trabalhar no CEIIA, após uma apresentação muito convincente.

Margarida Moreira da Silva Santinha 
12º ano, Escola Secundária João de Deus, Faro

O futuro da economia do planeta está dependente da forma como exploramos os recursos naturais. A abordagem 
multidisciplinar incluindo as ciências (naturais e sociais), as engenharias e as pessoas são fundamentais... Isto 
interessa-me!

Nuno Miguel Santos Beirão
11º ano, Colégio Nossa Senhora do Rosário, Porto

No ano letivo anterior participei num estágio de verão no CEIIA, onde aprendi muito sobre áreas de engenharia, pelas 
quais me interesso bastante.
Tenho muito interesse em participar neste estágio, uma vez que a sustentabilidade é um tema muito importante para 
todos nós. Tornar o planeta mais verde está ao alcance do homem, basta querer. As mudanças necessárias para o fazer 
passam, sem dúvida, pela engenharia e pelo desenvolvimento de tecnologias capazes de satisfazer as nossas 
necessidades, sem poluir nem gastar os recursos existentes, nomeadamente os não renováveis.

Patrícia Barros
12º ano, Salesianos de Lisboa

Com as constantes mudanças imprevisíveis a que o nosso planeta tem estado sujeito, é de extrema urgência encontrar 
alternativas que nos permitam proteger a nossa casa. Por esse motivo, no meu ponto de vista, quanto mais investimento 
e investigação houver no ramo da sustentabilidade, maior será a probabilidade de alterar o rumo dos danos causados 
pelo ser humano ao longo dos tempos.

Tiago Alexandre Rêgo Neves
12º ano, Escola Secundária João Gonçalves Zarco, Porto

A sustentabilidade é uma das maiores preocupações da era moderna. Por isso mesmo, um tema como este chamou-me 
muito à atenção.

Tiago de Menezes Barroso Ferreira
11º ano, Colégio Luso Internacional do Porto - CLIP

Trata-se de uma área particularmente interessante para mim, pelo facto de aliar a sustentabilidade a um plano de negócio 
e com a componente de tecnologia, tão importante, sobretudo numa entidade super reconhecida como o CEIIA. É muito 
importante para o meu conhecimento e opções e quero seguir esta área no futuro.

Vicente Soares Sousa
12º ano, Escola Secundaria Coelho e Castro, Aveiro

Candidatei-me a este estágio não só para poder ter uma ideia daquilo que realmente quero como também aprender 
coisas novas que no futuro me poderão beneficiar, tanto a nível profissional como pessoal.
Sou uma pessoa que gosta de aprender, criativo e motivado. Espero que com esta experiência possa entender o mundo 
do trabalho e começar a orientar o meu futuro.
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Douro, e tomar contacto com alguns métodos de recolha e de análises microbiológicas; avaliar o perfil de 
suscetibilidade dos isolados obtidos a diferentes grupos de antibióticos pelo método de difusão com discos em 
Muller-Hinton agar.

COIMBRA

Ciber-Cosmos - o céu à distância de um clique
Entidade: Instituto de Telecomunicações - IT – Aveiro
Pampilhosa da Serra 
Responsável: Domingos Barbosa

3 vagas
29 de julho a 15 de agosto

No âmbito das suas atividades espaciais, o IT possui um telescópio com sensor digital (eVSCOPE) e sistema de 
WIFI integrado, que permite uma mudança de paradigma observação astronómica e na comunicação de ciência. 
Este telescópio tem controlo digital e software de processamento avançado, com wifi integrado e permitido 
controlo e sobretudo visualização remota num smartophone ou tablet.
O estagiário trabalhará na configuração do eVscope, usará à sua rede Wi-Fi, operará a partir dum smartphone, com 
base nas coordenadas GPS e no mapa de estrelas interno do telescópio, medirá também as condições de 
observação naturais a e poluição luminosa.
Este evSCOPE necessita de ser testado em ambiente real, numa região de céu muito escuro. Por isso, a sua 
actividade será realizada na Pampilhosa da Serra, onde o IT possui uma estação radioastronómica e base 
logística, em colaboração com a C. M. da Pampilhosa da Serra.

LISBOA

Estágio em desenvolvimento de software 
Entidade: TEKEVER
Responsável: Ricardo Ramião

3 vagas
13 de julho a 21 de agosto

Estágio para alunos do ensino profissional com conhecimentos de C#. O aluno terá a oportunidade de trabalhar 
num projeto desafiante junto de um cliente nacional da TEKEVER, apoiando a equipa de desenvolvimento de 
backend (C#.Net). O aluno terá a oportunidade de ajudar a desenvolver uma aplicação mobile e ganhar experiência 
na programação de algoritmos e na optimização de interfaces.

Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável pela lente das ciências sociais
Entidade: Instituto de Ciências Sociais - ICS
Lisboa
Responsável: Ana Delicado
4 vagas
10 a 21 de agosto 

Este estágio tem por finalidade explorar os ODS (Objetivos do Desenvolvimento Sustentável) através das 
ferramentas das ciências sociais. Iremos explorar os projetos que o ICS tem em curso sobre ODS, procurar e 
analisar dados, fazer trabalho de campo sobre o tema e experimentar as ferramentas disponíveis, como é o caso 
de um jogo inspirado nos ODS.
Os ODS surgiram porque a ONU, ou seja, o conjunto dos quase 200 países que existem no mundo, cujo secretário 
geral é António Guterres, reconheceram a necessidade e urgência de alcançar até 2030, 17 objetivos claros, e que 
devem ser implementados em todos os países do mundo, orientando políticas nacionais e medidas de 
cooperação internacional.

Engenharia Informática no Verão
Universidade Nova de Lisboa - NOVA LINCS- Laboratory for Computer Science and Informatics
Responsável: João Costa Seco
20 a 31 de julho
10 vagas

DESTAQUES 

PORTO

Bactérias Fluorescentes
Instituto de Investigação e Inovação em Saúde - I3S
Porto
Responsável: Cláudia Moreira
2 vagas
13 a 24 de julho

Os alunos serão integrados na equipa do Laboratório Aberto – IPATIMUP/i3S e acompanhados por elementos da 
equipa responsáveis pelo projeto. Cada aluno irá desenvolver as técnicas básicas de Biologia Molecular, 
Engenharia Genética e Microbiologia como a produção e manutenção de meios de cultura para microrganismos, 
cultura bacteriana, transformação bacteriana com recurso a plasmídeos, manipulação de microrganismos, 
extração de proteínas, observação e recolha de resultados e sua interpretação. 

Observação de golfinhos na Foz do Douro
Entidade: Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental – CIIMAR
Porto
Responsável: Isabel Sousa Pinto

2 vagas
13 de julho a 13 de agosto

Estes estágios inserem-se num programa de monitorização e observação de cetáceos, mais especificamente de 
golfinhos na zona costeira do Norte de Portugal, a partir de terra. 
Os estudantes terão como tarefas a observação de golfinhos na Foz do rio Douro (registo fotográfico com hora, 
posição, comportamento, e outros dados como presença de barcos de pesca e dados meteorológicos) e a 
organização dos dados de observações dos golfinhos e das fotos.

O caminho para o futuro sustentável do planeta
Entidade: CEIIA – Centro para a Excelência e Inovação na Indústria Automóvel
Matosinhos
Responsável: Rui Dias e Madalena Pinheiro
12 vagas
19 a 31 de julho 

O Programa de Líderes Tecnológicos do Futuro permite a exploração do tema sustentabilidade e induz a criação 
de novas ideias para um planeta mais sustentável através de: 
1. Experimentação dos processos de desenvolvimento e de valorização de novas soluções com impacto positivo 
na sustentabilidade e qualidade de vida no planeta.
2. Desenvolvimento de competências soft de liderança, gestão e comunicação, com vista à resolução de 
problemas complexos, que tenham na sua base preocupações de sustentabilidade do nosso planeta.
Tecnologias digitais, cidades, oceanos e economia circular são alguns dos temas em destaque no plano de 
trabalhos.

VILA REAL

Análise Microbiológica e Perfil de Suscetibilidade a Antibióticos de Águas de Rios e Bivalves: Impacto ambiental
Centro de Investigação e de Tecnologias Agro-Ambientais e Biológicas – CITAB (UTAD)
Vila Real
Responsável: Maria José Saavedra
2 vagas
15 de julho a 15 de agosto

Nesta atividade os alunos serão integrados num projeto que tem como objetivos: observação de amostras 
biológicas de diferentes espécies de bivalves de água doce; analisar a qualidade de águas de afluentes do Rio 

Os tópicos deste estágio incluem o ensino das bases da programação, exploração de conceitos relacionados com 
a criptografia, a aprendizagem automática, a realidade virtual e os princípios da computação quântica. As 
atividades irão explorar o pensamento computacional como tendo como objetivo a construção de um sistema 
interativo inteligente.

SETÚBAL

Investigação de dinossauros do Cretácico do Cabo Espichel: vem participar numa verdadeira caça aos 
dinossauros!
Centro Português de Geo-História e Pré-História
Sesimbra
Responsável: Silvério Figueiredo
3 vagas
20 de julho a 7 de agosto

Neste estágio serão efetuadas prospeções e escavações de fósseis, do Cretácico Inferior, na zona do Cabo 
Espichel. E realizar-se-á o estudo de um novo conjunto de pegadas de dinossauros. Os jovens terão a 
oportunidade de aprofundar o seu conhecimento acerca dos vertebrados do cretácico inferior de Portugal e ainda 
de aprender as metodologias na identificação dos fósseis no seu contexto natural. Será feito também um estudo 
3D sobre as pegadas, no Núcleo Museológico do CPGP, a partir da digitalização das pegadas com recurso a 
fotogrametria/digitalização.

FARO

Comunicação química em peixes
Universidade do Algarve - Centro de Ciências do Mar do Algarve – CCMAR
Responsável: Adelino Canário
2 vagas
15 de julho a 14 de agosto

Os peixes comunicam entre eles de várias maneiras – através da visão, de som, do cheiro e de campos 
electromagnéticos. Neste projeto estuda-se a comunicação química, ou seja, a libertação de substâncias por um 
indivíduo (feromonas) que são detetadas por outros indivíduos da mesma espécie e que faz com que mudem de 
comportamento ou alterem a sua fisiologia (por exemplo, produzam hormonas ou alterem o nível de 
agressividade).
Os alunos serão incluídos numa equipa de investigação e irão colaborar em várias partes do processo 
experimental, desde a manutenção diária dos peixes, a realização de observações comportamentais, a realização 
de experiências para testar o efeito de determinados compostos no comportamento e a análise dos resultados.

Novos anti-inflamatórios de origem marinha para aplicação terapêutica e cosmética
Universidade do Algarve - Centro de Ciências do Mar do Algarve – CCMAR
Faro
Responsável: Dina Simes
1 vaga
15 de julho a 7 de agosto

Muitos organismos marinhos como algas, microalgas, fungos, bactérias, invertebrados e plantas desenvolveram 
vias metabólicas únicas de modo a assegurar a sua sobrevivência (metabolitos secundários). Muitos destes 
compostos marinhos têm sido extraídos e purificados para ser avaliado o seu potencial bioactivo de aplicação na 
indústria farmacêutica, cosmética ou como suplemento nutricional. Nesta atividade os alunos irão participar em 
estudos realizados em linhas celulares de células da epiderme (queratinócitos) para avaliar a atividade 
anti-inflamatória de extratos de microalgas, como forma de determinar o seu potencial terapêutico/cosmético. 
Terão a oportunidade de contactar na prática com várias técnicas e metodologias utilizadas na área de 
investigação da Biologia Celular e Molecular, tais como a cultura de células, deteção e quantificação de proteínas e 
extração de ácidos nucleicos.
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11.30 As novas gerações e a sustentabilidade 
Visita ao estágio “O caminho para o futuro sustentável do planeta”, criado em parceria com a Ciência Viva e 
inserido no Programa Sustainable Living Innovators. Trata-se de um programa de formação avançada de 
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candidaturas que apresentei no último ano a formações similares em contexto internacional. Aplicações que tendo sido 
bem-sucedidas ficaram impossibilitadas devido à pandemia covid-19. Tendo estes fatores em consideração tomei a 
iniciativa de procurar outras opções igualmente interessantes e esta foi sem dúvida a que mais gostei.

Bárbara Santos Ferreira 
10º ano, Externato Ribadouro

Tenho interesse em ingressar num curso na área da engenharia na Universidade pelo que é importante verificar se esta é 
efetivamente a área selecionar no ensino superior.

Frederica Rodrigues
10º ano, Colégio Luso Internacional do Porto - CLIP

Dado que o foco do CEIIA vai de acordo com a aplicação do conceito de sustentabilidade nos seus projetos e produtos, eu 
acredito que esta seria uma excelente escola e fonte de ensino para também eu, no futuro, poder ter a oportunidade de 
desenvolver e por em prática as minhas ideias e minimizar os riscos da destruição climática e ambiental. Estou pronta 
para agarrar este desafio ao máximo e aprender com profissionais na área. Sem dúvida seria uma excelente oportunidade 
para aprender e passar também um pouco desse conhecimento adquirido às pessoas à minha volta, deixando cada vez 
mais viva a ideia de “sustentabilidade”.
O meu pai, estando a trabalhar com o CEIIA através da sua agência de comunicação, Pressmedia, trouxe-me uma visão 
aberta de como podemos juntar o entretenimento à realidade. Tendo feito um vídeo de apresentação ao projeto do CEIIA 
com o lançamento do “Buddy “para o cinema internacional (participação no filme “Downsizing”), tive já a oportunidade de 
me familiarizar com as medidas do Centro e com a sua metodologia de trabalho. Penso que seria ainda melhor poder 
adicionar conhecimento acerca do CEIIA estando presente, fisicamente, num estágio que me irá fazer crescer e 
ensinar-me como fazer também o planeta melhorar de uma forma cautelosa.

Hugo Moura
12º ano, Liceu Francês do Porto

Sendo um jovem de 18 anos extremamente interessado pela inovação e pela sustentabilidade, e querendo prosseguir os 
meus estudos universitários nessa área, gostaria muito de ter a oportunidade de realizar um estágio na instituição CEIIA 
de Matosinhos, que me proporcionará um desenvolvimento cultural nessa área como também profissional. Sempre fui 
uma pessoa interessada, curiosa e ambiciosa e na minha opinião irei tirar um grande proveito desta oportunidade 
oferecida pela CEIIA.
Fiz três anos na área científica do Liceu Francês Internacional do Porto e vou prosseguir os meus estudos na área de 
engenharia.

Hugo Oliveira Palhares
10º ano Colégio Efanor

Tive conhecimento da existência do CEiiA através de colegas meus, do Colégio Efanor, quando fizeram uma apresentação 
de um projeto que estavam a desenvolver sobre promoção da sustentabilidade através do desenvolvimento de uma 
aplicação dirigida a jovens. Pesquisei sobre o CEiiA, que não conhecia, e fiquei muito interessado em conhecer melhor 
este centro de referência. Gostava muito de aprofundar os meus conhecimentos nas áreas de informática, 
desenvolvimento de produto e soluções de desenvolvimento sustentável. Sou aluno do Colégio Efanor graças a uma 
Bolsa de Mérito concedida pela Fundação Belmiro de Azevedo, faço parte do Projeto Delfos da Universidade de Coimbra, 
sou aluno violinista na Orquestra Residente do Curso de Música Silva Monteiro e sou atleta sub-18 de pólo aquático no 
Clube Fluvial Portuense. Seria um privilégio adicionar este estágio ao meu percurso.

Jorge Ferreira 
11º ano, Colégio Luso Internacional do Porto
Desejo um dia seguir a engenharia, com a ideia de um dia poder trabalhar no CEIIA, após uma apresentação muito convincente.

Margarida Moreira da Silva Santinha 
12º ano, Escola Secundária João de Deus, Faro

O futuro da economia do planeta está dependente da forma como exploramos os recursos naturais. A abordagem 
multidisciplinar incluindo as ciências (naturais e sociais), as engenharias e as pessoas são fundamentais... Isto 
interessa-me!

Nuno Miguel Santos Beirão
11º ano, Colégio Nossa Senhora do Rosário, Porto

No ano letivo anterior participei num estágio de verão no CEIIA, onde aprendi muito sobre áreas de engenharia, pelas 
quais me interesso bastante.
Tenho muito interesse em participar neste estágio, uma vez que a sustentabilidade é um tema muito importante para 
todos nós. Tornar o planeta mais verde está ao alcance do homem, basta querer. As mudanças necessárias para o fazer 
passam, sem dúvida, pela engenharia e pelo desenvolvimento de tecnologias capazes de satisfazer as nossas 
necessidades, sem poluir nem gastar os recursos existentes, nomeadamente os não renováveis.

Patrícia Barros
12º ano, Salesianos de Lisboa

Com as constantes mudanças imprevisíveis a que o nosso planeta tem estado sujeito, é de extrema urgência encontrar 
alternativas que nos permitam proteger a nossa casa. Por esse motivo, no meu ponto de vista, quanto mais investimento 
e investigação houver no ramo da sustentabilidade, maior será a probabilidade de alterar o rumo dos danos causados 
pelo ser humano ao longo dos tempos.

Tiago Alexandre Rêgo Neves
12º ano, Escola Secundária João Gonçalves Zarco, Porto

A sustentabilidade é uma das maiores preocupações da era moderna. Por isso mesmo, um tema como este chamou-me 
muito à atenção.

Tiago de Menezes Barroso Ferreira
11º ano, Colégio Luso Internacional do Porto - CLIP

Trata-se de uma área particularmente interessante para mim, pelo facto de aliar a sustentabilidade a um plano de negócio 
e com a componente de tecnologia, tão importante, sobretudo numa entidade super reconhecida como o CEIIA. É muito 
importante para o meu conhecimento e opções e quero seguir esta área no futuro.

Vicente Soares Sousa
12º ano, Escola Secundaria Coelho e Castro, Aveiro

Candidatei-me a este estágio não só para poder ter uma ideia daquilo que realmente quero como também aprender 
coisas novas que no futuro me poderão beneficiar, tanto a nível profissional como pessoal.
Sou uma pessoa que gosta de aprender, criativo e motivado. Espero que com esta experiência possa entender o mundo 
do trabalho e começar a orientar o meu futuro.
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Douro, e tomar contacto com alguns métodos de recolha e de análises microbiológicas; avaliar o perfil de 
suscetibilidade dos isolados obtidos a diferentes grupos de antibióticos pelo método de difusão com discos em 
Muller-Hinton agar.

COIMBRA

Ciber-Cosmos - o céu à distância de um clique
Entidade: Instituto de Telecomunicações - IT – Aveiro
Pampilhosa da Serra 
Responsável: Domingos Barbosa

3 vagas
29 de julho a 15 de agosto

No âmbito das suas atividades espaciais, o IT possui um telescópio com sensor digital (eVSCOPE) e sistema de 
WIFI integrado, que permite uma mudança de paradigma observação astronómica e na comunicação de ciência. 
Este telescópio tem controlo digital e software de processamento avançado, com wifi integrado e permitido 
controlo e sobretudo visualização remota num smartophone ou tablet.
O estagiário trabalhará na configuração do eVscope, usará à sua rede Wi-Fi, operará a partir dum smartphone, com 
base nas coordenadas GPS e no mapa de estrelas interno do telescópio, medirá também as condições de 
observação naturais a e poluição luminosa.
Este evSCOPE necessita de ser testado em ambiente real, numa região de céu muito escuro. Por isso, a sua 
actividade será realizada na Pampilhosa da Serra, onde o IT possui uma estação radioastronómica e base 
logística, em colaboração com a C. M. da Pampilhosa da Serra.

LISBOA

Estágio em desenvolvimento de software 
Entidade: TEKEVER
Responsável: Ricardo Ramião

3 vagas
13 de julho a 21 de agosto

Estágio para alunos do ensino profissional com conhecimentos de C#. O aluno terá a oportunidade de trabalhar 
num projeto desafiante junto de um cliente nacional da TEKEVER, apoiando a equipa de desenvolvimento de 
backend (C#.Net). O aluno terá a oportunidade de ajudar a desenvolver uma aplicação mobile e ganhar experiência 
na programação de algoritmos e na optimização de interfaces.

Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável pela lente das ciências sociais
Entidade: Instituto de Ciências Sociais - ICS
Lisboa
Responsável: Ana Delicado
4 vagas
10 a 21 de agosto 

Este estágio tem por finalidade explorar os ODS (Objetivos do Desenvolvimento Sustentável) através das 
ferramentas das ciências sociais. Iremos explorar os projetos que o ICS tem em curso sobre ODS, procurar e 
analisar dados, fazer trabalho de campo sobre o tema e experimentar as ferramentas disponíveis, como é o caso 
de um jogo inspirado nos ODS.
Os ODS surgiram porque a ONU, ou seja, o conjunto dos quase 200 países que existem no mundo, cujo secretário 
geral é António Guterres, reconheceram a necessidade e urgência de alcançar até 2030, 17 objetivos claros, e que 
devem ser implementados em todos os países do mundo, orientando políticas nacionais e medidas de 
cooperação internacional.

Engenharia Informática no Verão
Universidade Nova de Lisboa - NOVA LINCS- Laboratory for Computer Science and Informatics
Responsável: João Costa Seco
20 a 31 de julho
10 vagas

DESTAQUES 

PORTO

Bactérias Fluorescentes
Instituto de Investigação e Inovação em Saúde - I3S
Porto
Responsável: Cláudia Moreira
2 vagas
13 a 24 de julho

Os alunos serão integrados na equipa do Laboratório Aberto – IPATIMUP/i3S e acompanhados por elementos da 
equipa responsáveis pelo projeto. Cada aluno irá desenvolver as técnicas básicas de Biologia Molecular, 
Engenharia Genética e Microbiologia como a produção e manutenção de meios de cultura para microrganismos, 
cultura bacteriana, transformação bacteriana com recurso a plasmídeos, manipulação de microrganismos, 
extração de proteínas, observação e recolha de resultados e sua interpretação. 

Observação de golfinhos na Foz do Douro
Entidade: Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental – CIIMAR
Porto
Responsável: Isabel Sousa Pinto

2 vagas
13 de julho a 13 de agosto

Estes estágios inserem-se num programa de monitorização e observação de cetáceos, mais especificamente de 
golfinhos na zona costeira do Norte de Portugal, a partir de terra. 
Os estudantes terão como tarefas a observação de golfinhos na Foz do rio Douro (registo fotográfico com hora, 
posição, comportamento, e outros dados como presença de barcos de pesca e dados meteorológicos) e a 
organização dos dados de observações dos golfinhos e das fotos.

O caminho para o futuro sustentável do planeta
Entidade: CEIIA – Centro para a Excelência e Inovação na Indústria Automóvel
Matosinhos
Responsável: Rui Dias e Madalena Pinheiro
12 vagas
19 a 31 de julho 

O Programa de Líderes Tecnológicos do Futuro permite a exploração do tema sustentabilidade e induz a criação 
de novas ideias para um planeta mais sustentável através de: 
1. Experimentação dos processos de desenvolvimento e de valorização de novas soluções com impacto positivo 
na sustentabilidade e qualidade de vida no planeta.
2. Desenvolvimento de competências soft de liderança, gestão e comunicação, com vista à resolução de 
problemas complexos, que tenham na sua base preocupações de sustentabilidade do nosso planeta.
Tecnologias digitais, cidades, oceanos e economia circular são alguns dos temas em destaque no plano de 
trabalhos.

VILA REAL

Análise Microbiológica e Perfil de Suscetibilidade a Antibióticos de Águas de Rios e Bivalves: Impacto ambiental
Centro de Investigação e de Tecnologias Agro-Ambientais e Biológicas – CITAB (UTAD)
Vila Real
Responsável: Maria José Saavedra
2 vagas
15 de julho a 15 de agosto

Nesta atividade os alunos serão integrados num projeto que tem como objetivos: observação de amostras 
biológicas de diferentes espécies de bivalves de água doce; analisar a qualidade de águas de afluentes do Rio 
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Os tópicos deste estágio incluem o ensino das bases da programação, exploração de conceitos relacionados com 
a criptografia, a aprendizagem automática, a realidade virtual e os princípios da computação quântica. As 
atividades irão explorar o pensamento computacional como tendo como objetivo a construção de um sistema 
interativo inteligente.

SETÚBAL

Investigação de dinossauros do Cretácico do Cabo Espichel: vem participar numa verdadeira caça aos 
dinossauros!
Centro Português de Geo-História e Pré-História
Sesimbra
Responsável: Silvério Figueiredo
3 vagas
20 de julho a 7 de agosto

Neste estágio serão efetuadas prospeções e escavações de fósseis, do Cretácico Inferior, na zona do Cabo 
Espichel. E realizar-se-á o estudo de um novo conjunto de pegadas de dinossauros. Os jovens terão a 
oportunidade de aprofundar o seu conhecimento acerca dos vertebrados do cretácico inferior de Portugal e ainda 
de aprender as metodologias na identificação dos fósseis no seu contexto natural. Será feito também um estudo 
3D sobre as pegadas, no Núcleo Museológico do CPGP, a partir da digitalização das pegadas com recurso a 
fotogrametria/digitalização.

FARO

Comunicação química em peixes
Universidade do Algarve - Centro de Ciências do Mar do Algarve – CCMAR
Responsável: Adelino Canário
2 vagas
15 de julho a 14 de agosto

Os peixes comunicam entre eles de várias maneiras – através da visão, de som, do cheiro e de campos 
electromagnéticos. Neste projeto estuda-se a comunicação química, ou seja, a libertação de substâncias por um 
indivíduo (feromonas) que são detetadas por outros indivíduos da mesma espécie e que faz com que mudem de 
comportamento ou alterem a sua fisiologia (por exemplo, produzam hormonas ou alterem o nível de 
agressividade).
Os alunos serão incluídos numa equipa de investigação e irão colaborar em várias partes do processo 
experimental, desde a manutenção diária dos peixes, a realização de observações comportamentais, a realização 
de experiências para testar o efeito de determinados compostos no comportamento e a análise dos resultados.

Novos anti-inflamatórios de origem marinha para aplicação terapêutica e cosmética
Universidade do Algarve - Centro de Ciências do Mar do Algarve – CCMAR
Faro
Responsável: Dina Simes
1 vaga
15 de julho a 7 de agosto

Muitos organismos marinhos como algas, microalgas, fungos, bactérias, invertebrados e plantas desenvolveram 
vias metabólicas únicas de modo a assegurar a sua sobrevivência (metabolitos secundários). Muitos destes 
compostos marinhos têm sido extraídos e purificados para ser avaliado o seu potencial bioactivo de aplicação na 
indústria farmacêutica, cosmética ou como suplemento nutricional. Nesta atividade os alunos irão participar em 
estudos realizados em linhas celulares de células da epiderme (queratinócitos) para avaliar a atividade 
anti-inflamatória de extratos de microalgas, como forma de determinar o seu potencial terapêutico/cosmético. 
Terão a oportunidade de contactar na prática com várias técnicas e metodologias utilizadas na área de 
investigação da Biologia Celular e Molecular, tais como a cultura de células, deteção e quantificação de proteínas e 
extração de ácidos nucleicos.

INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES Estágios Vagas

IEETA - Instituto de Engenharia Eletrónica e Telemática de Aveiro 1 6 Aveiro

Instituto de Telecomunicações - IT - Aveiro 1 3 Aveiro

Centro de Estudos em Arqueologia, Artes e Ciências do Património - CEAACP - 
Universidade de Coimbra

2 20 Coimbra

MED - Instituto Mediterrâneo para a Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento - 
Universidade de Évora

1 4 Évora

Universidade do Algarve - Centro de Ciências do Mar do Algarve - CCMAR 8 15 Faro

TEKEVER 1 1 Leiria

CBIOS - Research Center for Biosciences & Health Technologies, Universidade 
Lusófona

2 4 Lisboa

Centro Português de Geo-História e Pré-História 4 16 Lisboa

Instituto de Ciências Sociais - ICS 1 4 Lisboa

Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas - LIP -  
Lisboa

4 9 Lisboa

Universidade Nova de Lisboa - NOVA LINCS- Laboratory for Computer Science 
and Informatics

1 10 Lisboa

Centro de Investigação e Estudos de Sociologia - CIES, ISCTE 1 8 Lisboa

Instituto Superior Técnico - Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear 2 5 Lisboa

CEIIA – Centro para a Excelência e Inovação na Indústria Automóvel 1 12 Porto

Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental - CIIMAR 3 5 Porto

Instituto de Investigação e Inovação em Saúde - I3S 4 8 Porto

Centro de Investigação e de Tecnologias Agro-Ambientais e Biológicas - CITAB 1 2 Vila 
Real

Universidade de Trás-os-Montes-e-Alto-Douro, UTAD - Departamento de Física 3 8 Vila 
Real

41 140



PROGRAMA

11.30 As novas gerações e a sustentabilidade 
Visita ao estágio “O caminho para o futuro sustentável do planeta”, criado em parceria com a Ciência Viva e 
inserido no Programa Sustainable Living Innovators. Trata-se de um programa de formação avançada de 
jovens do ensino secundário para a valorização do conhecimento e tecnologia em prol da qualidade de vida 
e sustentabilidade do planeta.

Rui Dias (Academia do CEiiA) e Rosalia Vargas (Presidente da Ciência Viva)
Participação dos formadores Lurdes Ferreira (investigadora do CEiiA), Sofia Santos (especialista em 
sustentabilidade), Manuela Silva (Universidade do Algave) e Joana Mendonça (IST).

12.00 Breve apresentação dos desafios preparados pelos estudantes do Programa Sustainable Living Innovators   
ao Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, 
e ao Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes.

ESTÁGIO 

O caminho para o futuro sustentável do planeta

19 a 31 de Julho

O Programa de Líderes Tecnológicos do Futuro tem como objetivo criar desde cedo uma nova cultura de produto e 
serviço e uma nova ambição a partir de Portugal. Para tal é determinante a interação entre a equipas de engenharia 
do CEiiA, a Ciência Viva e os estudantes, líderes tecnológicos do futuro.
Este programa permite a exploração do tema da sustentabilidade e induz a criação de novas ideias para um planeta 
mais sustentável através de:

1. Experimentação dos processos de desenvolvimento e de valorização de novas soluções com impacto 
positivo na sustentabilidade e na qualidade de vida no planeta.

2. Desenvolvimento de competências soft de liderança, gestão e comunicação, com vista à resolução de 
problemas complexos, que tenham na sua base preocupações de sustentabilidade do nosso planeta.

Tecnologias digitais, cidades, oceanos e economia circular são alguns dos temas em destaque no plano de 
trabalhos.

Os alunos irão realizar atividades de pesquisa e de exploração de ideias para novos produtos e serviços para a 
sustentabilidade do planeta e conhecer as tecnologias envolvidas em projetos com foco na sustentabilidade, tendo 
como pilar a resolução da ONU: “Transformar o nosso mundo: Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável”.

Responsáveis: Rui Dias, Madalena Pinheiro, José Silva
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mais viva a ideia de “sustentabilidade”.
O meu pai, estando a trabalhar com o CEIIA através da sua agência de comunicação, Pressmedia, trouxe-me uma visão 
aberta de como podemos juntar o entretenimento à realidade. Tendo feito um vídeo de apresentação ao projeto do CEIIA 
com o lançamento do “Buddy “para o cinema internacional (participação no filme “Downsizing”), tive já a oportunidade de 
me familiarizar com as medidas do Centro e com a sua metodologia de trabalho. Penso que seria ainda melhor poder 
adicionar conhecimento acerca do CEIIA estando presente, fisicamente, num estágio que me irá fazer crescer e 
ensinar-me como fazer também o planeta melhorar de uma forma cautelosa.
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Sendo um jovem de 18 anos extremamente interessado pela inovação e pela sustentabilidade, e querendo prosseguir os 
meus estudos universitários nessa área, gostaria muito de ter a oportunidade de realizar um estágio na instituição CEIIA 
de Matosinhos, que me proporcionará um desenvolvimento cultural nessa área como também profissional. Sempre fui 
uma pessoa interessada, curiosa e ambiciosa e na minha opinião irei tirar um grande proveito desta oportunidade 
oferecida pela CEIIA.
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de um projeto que estavam a desenvolver sobre promoção da sustentabilidade através do desenvolvimento de uma 
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Bolsa de Mérito concedida pela Fundação Belmiro de Azevedo, faço parte do Projeto Delfos da Universidade de Coimbra, 
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O futuro da economia do planeta está dependente da forma como exploramos os recursos naturais. A abordagem 
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necessidades, sem poluir nem gastar os recursos existentes, nomeadamente os não renováveis.

Patrícia Barros
12º ano, Salesianos de Lisboa

Com as constantes mudanças imprevisíveis a que o nosso planeta tem estado sujeito, é de extrema urgência encontrar 
alternativas que nos permitam proteger a nossa casa. Por esse motivo, no meu ponto de vista, quanto mais investimento 
e investigação houver no ramo da sustentabilidade, maior será a probabilidade de alterar o rumo dos danos causados 
pelo ser humano ao longo dos tempos.

Tiago Alexandre Rêgo Neves
12º ano, Escola Secundária João Gonçalves Zarco, Porto

A sustentabilidade é uma das maiores preocupações da era moderna. Por isso mesmo, um tema como este chamou-me 
muito à atenção.

Tiago de Menezes Barroso Ferreira
11º ano, Colégio Luso Internacional do Porto - CLIP

Trata-se de uma área particularmente interessante para mim, pelo facto de aliar a sustentabilidade a um plano de negócio 
e com a componente de tecnologia, tão importante, sobretudo numa entidade super reconhecida como o CEIIA. É muito 
importante para o meu conhecimento e opções e quero seguir esta área no futuro.

Vicente Soares Sousa
12º ano, Escola Secundaria Coelho e Castro, Aveiro

Candidatei-me a este estágio não só para poder ter uma ideia daquilo que realmente quero como também aprender 
coisas novas que no futuro me poderão beneficiar, tanto a nível profissional como pessoal.
Sou uma pessoa que gosta de aprender, criativo e motivado. Espero que com esta experiência possa entender o mundo 
do trabalho e começar a orientar o meu futuro.

Douro, e tomar contacto com alguns métodos de recolha e de análises microbiológicas; avaliar o perfil de 
suscetibilidade dos isolados obtidos a diferentes grupos de antibióticos pelo método de difusão com discos em 
Muller-Hinton agar.

COIMBRA

Ciber-Cosmos - o céu à distância de um clique
Entidade: Instituto de Telecomunicações - IT – Aveiro
Pampilhosa da Serra 
Responsável: Domingos Barbosa

3 vagas
29 de julho a 15 de agosto

No âmbito das suas atividades espaciais, o IT possui um telescópio com sensor digital (eVSCOPE) e sistema de 
WIFI integrado, que permite uma mudança de paradigma observação astronómica e na comunicação de ciência. 
Este telescópio tem controlo digital e software de processamento avançado, com wifi integrado e permitido 
controlo e sobretudo visualização remota num smartophone ou tablet.
O estagiário trabalhará na configuração do eVscope, usará à sua rede Wi-Fi, operará a partir dum smartphone, com 
base nas coordenadas GPS e no mapa de estrelas interno do telescópio, medirá também as condições de 
observação naturais a e poluição luminosa.
Este evSCOPE necessita de ser testado em ambiente real, numa região de céu muito escuro. Por isso, a sua 
actividade será realizada na Pampilhosa da Serra, onde o IT possui uma estação radioastronómica e base 
logística, em colaboração com a C. M. da Pampilhosa da Serra.

LISBOA

Estágio em desenvolvimento de software 
Entidade: TEKEVER
Responsável: Ricardo Ramião

3 vagas
13 de julho a 21 de agosto

Estágio para alunos do ensino profissional com conhecimentos de C#. O aluno terá a oportunidade de trabalhar 
num projeto desafiante junto de um cliente nacional da TEKEVER, apoiando a equipa de desenvolvimento de 
backend (C#.Net). O aluno terá a oportunidade de ajudar a desenvolver uma aplicação mobile e ganhar experiência 
na programação de algoritmos e na optimização de interfaces.

Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável pela lente das ciências sociais
Entidade: Instituto de Ciências Sociais - ICS
Lisboa
Responsável: Ana Delicado
4 vagas
10 a 21 de agosto 

Este estágio tem por finalidade explorar os ODS (Objetivos do Desenvolvimento Sustentável) através das 
ferramentas das ciências sociais. Iremos explorar os projetos que o ICS tem em curso sobre ODS, procurar e 
analisar dados, fazer trabalho de campo sobre o tema e experimentar as ferramentas disponíveis, como é o caso 
de um jogo inspirado nos ODS.
Os ODS surgiram porque a ONU, ou seja, o conjunto dos quase 200 países que existem no mundo, cujo secretário 
geral é António Guterres, reconheceram a necessidade e urgência de alcançar até 2030, 17 objetivos claros, e que 
devem ser implementados em todos os países do mundo, orientando políticas nacionais e medidas de 
cooperação internacional.

Engenharia Informática no Verão
Universidade Nova de Lisboa - NOVA LINCS- Laboratory for Computer Science and Informatics
Responsável: João Costa Seco
20 a 31 de julho
10 vagas

DESTAQUES 

PORTO

Bactérias Fluorescentes
Instituto de Investigação e Inovação em Saúde - I3S
Porto
Responsável: Cláudia Moreira
2 vagas
13 a 24 de julho

Os alunos serão integrados na equipa do Laboratório Aberto – IPATIMUP/i3S e acompanhados por elementos da 
equipa responsáveis pelo projeto. Cada aluno irá desenvolver as técnicas básicas de Biologia Molecular, 
Engenharia Genética e Microbiologia como a produção e manutenção de meios de cultura para microrganismos, 
cultura bacteriana, transformação bacteriana com recurso a plasmídeos, manipulação de microrganismos, 
extração de proteínas, observação e recolha de resultados e sua interpretação. 

Observação de golfinhos na Foz do Douro
Entidade: Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental – CIIMAR
Porto
Responsável: Isabel Sousa Pinto

2 vagas
13 de julho a 13 de agosto

Estes estágios inserem-se num programa de monitorização e observação de cetáceos, mais especificamente de 
golfinhos na zona costeira do Norte de Portugal, a partir de terra. 
Os estudantes terão como tarefas a observação de golfinhos na Foz do rio Douro (registo fotográfico com hora, 
posição, comportamento, e outros dados como presença de barcos de pesca e dados meteorológicos) e a 
organização dos dados de observações dos golfinhos e das fotos.

O caminho para o futuro sustentável do planeta
Entidade: CEIIA – Centro para a Excelência e Inovação na Indústria Automóvel
Matosinhos
Responsável: Rui Dias e Madalena Pinheiro
12 vagas
19 a 31 de julho 

O Programa de Líderes Tecnológicos do Futuro permite a exploração do tema sustentabilidade e induz a criação 
de novas ideias para um planeta mais sustentável através de: 
1. Experimentação dos processos de desenvolvimento e de valorização de novas soluções com impacto positivo 
na sustentabilidade e qualidade de vida no planeta.
2. Desenvolvimento de competências soft de liderança, gestão e comunicação, com vista à resolução de 
problemas complexos, que tenham na sua base preocupações de sustentabilidade do nosso planeta.
Tecnologias digitais, cidades, oceanos e economia circular são alguns dos temas em destaque no plano de 
trabalhos.

VILA REAL

Análise Microbiológica e Perfil de Suscetibilidade a Antibióticos de Águas de Rios e Bivalves: Impacto ambiental
Centro de Investigação e de Tecnologias Agro-Ambientais e Biológicas – CITAB (UTAD)
Vila Real
Responsável: Maria José Saavedra
2 vagas
15 de julho a 15 de agosto

Nesta atividade os alunos serão integrados num projeto que tem como objetivos: observação de amostras 
biológicas de diferentes espécies de bivalves de água doce; analisar a qualidade de águas de afluentes do Rio 

2/4

Os tópicos deste estágio incluem o ensino das bases da programação, exploração de conceitos relacionados com 
a criptografia, a aprendizagem automática, a realidade virtual e os princípios da computação quântica. As 
atividades irão explorar o pensamento computacional como tendo como objetivo a construção de um sistema 
interativo inteligente.

SETÚBAL

Investigação de dinossauros do Cretácico do Cabo Espichel: vem participar numa verdadeira caça aos 
dinossauros!
Centro Português de Geo-História e Pré-História
Sesimbra
Responsável: Silvério Figueiredo
3 vagas
20 de julho a 7 de agosto

Neste estágio serão efetuadas prospeções e escavações de fósseis, do Cretácico Inferior, na zona do Cabo 
Espichel. E realizar-se-á o estudo de um novo conjunto de pegadas de dinossauros. Os jovens terão a 
oportunidade de aprofundar o seu conhecimento acerca dos vertebrados do cretácico inferior de Portugal e ainda 
de aprender as metodologias na identificação dos fósseis no seu contexto natural. Será feito também um estudo 
3D sobre as pegadas, no Núcleo Museológico do CPGP, a partir da digitalização das pegadas com recurso a 
fotogrametria/digitalização.

FARO

Comunicação química em peixes
Universidade do Algarve - Centro de Ciências do Mar do Algarve – CCMAR
Responsável: Adelino Canário
2 vagas
15 de julho a 14 de agosto

Os peixes comunicam entre eles de várias maneiras – através da visão, de som, do cheiro e de campos 
electromagnéticos. Neste projeto estuda-se a comunicação química, ou seja, a libertação de substâncias por um 
indivíduo (feromonas) que são detetadas por outros indivíduos da mesma espécie e que faz com que mudem de 
comportamento ou alterem a sua fisiologia (por exemplo, produzam hormonas ou alterem o nível de 
agressividade).
Os alunos serão incluídos numa equipa de investigação e irão colaborar em várias partes do processo 
experimental, desde a manutenção diária dos peixes, a realização de observações comportamentais, a realização 
de experiências para testar o efeito de determinados compostos no comportamento e a análise dos resultados.

Novos anti-inflamatórios de origem marinha para aplicação terapêutica e cosmética
Universidade do Algarve - Centro de Ciências do Mar do Algarve – CCMAR
Faro
Responsável: Dina Simes
1 vaga
15 de julho a 7 de agosto

Muitos organismos marinhos como algas, microalgas, fungos, bactérias, invertebrados e plantas desenvolveram 
vias metabólicas únicas de modo a assegurar a sua sobrevivência (metabolitos secundários). Muitos destes 
compostos marinhos têm sido extraídos e purificados para ser avaliado o seu potencial bioactivo de aplicação na 
indústria farmacêutica, cosmética ou como suplemento nutricional. Nesta atividade os alunos irão participar em 
estudos realizados em linhas celulares de células da epiderme (queratinócitos) para avaliar a atividade 
anti-inflamatória de extratos de microalgas, como forma de determinar o seu potencial terapêutico/cosmético. 
Terão a oportunidade de contactar na prática com várias técnicas e metodologias utilizadas na área de 
investigação da Biologia Celular e Molecular, tais como a cultura de células, deteção e quantificação de proteínas e 
extração de ácidos nucleicos.



PROGRAMA

11.30 As novas gerações e a sustentabilidade 
Visita ao estágio “O caminho para o futuro sustentável do planeta”, criado em parceria com a Ciência Viva e 
inserido no Programa Sustainable Living Innovators. Trata-se de um programa de formação avançada de 
jovens do ensino secundário para a valorização do conhecimento e tecnologia em prol da qualidade de vida 
e sustentabilidade do planeta.

Rui Dias (Academia do CEiiA) e Rosalia Vargas (Presidente da Ciência Viva)
Participação dos formadores Lurdes Ferreira (investigadora do CEiiA), Sofia Santos (especialista em 
sustentabilidade), Manuela Silva (Universidade do Algave) e Joana Mendonça (IST).

12.00 Breve apresentação dos desafios preparados pelos estudantes do Programa Sustainable Living Innovators   
ao Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, 
e ao Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes.

ESTÁGIO 

O caminho para o futuro sustentável do planeta

19 a 31 de Julho

O Programa de Líderes Tecnológicos do Futuro tem como objetivo criar desde cedo uma nova cultura de produto e 
serviço e uma nova ambição a partir de Portugal. Para tal é determinante a interação entre a equipas de engenharia 
do CEiiA, a Ciência Viva e os estudantes, líderes tecnológicos do futuro.
Este programa permite a exploração do tema da sustentabilidade e induz a criação de novas ideias para um planeta 
mais sustentável através de:

1. Experimentação dos processos de desenvolvimento e de valorização de novas soluções com impacto 
positivo na sustentabilidade e na qualidade de vida no planeta.

2. Desenvolvimento de competências soft de liderança, gestão e comunicação, com vista à resolução de 
problemas complexos, que tenham na sua base preocupações de sustentabilidade do nosso planeta.

Tecnologias digitais, cidades, oceanos e economia circular são alguns dos temas em destaque no plano de 
trabalhos.

Os alunos irão realizar atividades de pesquisa e de exploração de ideias para novos produtos e serviços para a 
sustentabilidade do planeta e conhecer as tecnologias envolvidas em projetos com foco na sustentabilidade, tendo 
como pilar a resolução da ONU: “Transformar o nosso mundo: Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável”.

Responsáveis: Rui Dias, Madalena Pinheiro, José Silva

ESTUDANTES

Antónia Pinto-do-Ó dos Santos Tavares
11º ano, Liceu Francês Internacional do Porto

Sou bastante ativa e gosto de estar envolvida em projetos e cursos que me permitam explorar diversas áreas do 
conhecimento e que me formam enquanto cidadã. A área desta formação é do meu interesse, como aliás se reflete nas 
candidaturas que apresentei no último ano a formações similares em contexto internacional. Aplicações que tendo sido 
bem-sucedidas ficaram impossibilitadas devido à pandemia covid-19. Tendo estes fatores em consideração tomei a 
iniciativa de procurar outras opções igualmente interessantes e esta foi sem dúvida a que mais gostei.

Bárbara Santos Ferreira 
10º ano, Externato Ribadouro

Tenho interesse em ingressar num curso na área da engenharia na Universidade pelo que é importante verificar se esta é 
efetivamente a área selecionar no ensino superior.

Frederica Rodrigues
10º ano, Colégio Luso Internacional do Porto - CLIP

Dado que o foco do CEIIA vai de acordo com a aplicação do conceito de sustentabilidade nos seus projetos e produtos, eu 
acredito que esta seria uma excelente escola e fonte de ensino para também eu, no futuro, poder ter a oportunidade de 
desenvolver e por em prática as minhas ideias e minimizar os riscos da destruição climática e ambiental. Estou pronta 
para agarrar este desafio ao máximo e aprender com profissionais na área. Sem dúvida seria uma excelente oportunidade 
para aprender e passar também um pouco desse conhecimento adquirido às pessoas à minha volta, deixando cada vez 
mais viva a ideia de “sustentabilidade”.
O meu pai, estando a trabalhar com o CEIIA através da sua agência de comunicação, Pressmedia, trouxe-me uma visão 
aberta de como podemos juntar o entretenimento à realidade. Tendo feito um vídeo de apresentação ao projeto do CEIIA 
com o lançamento do “Buddy “para o cinema internacional (participação no filme “Downsizing”), tive já a oportunidade de 
me familiarizar com as medidas do Centro e com a sua metodologia de trabalho. Penso que seria ainda melhor poder 
adicionar conhecimento acerca do CEIIA estando presente, fisicamente, num estágio que me irá fazer crescer e 
ensinar-me como fazer também o planeta melhorar de uma forma cautelosa.

Hugo Moura
12º ano, Liceu Francês do Porto

Sendo um jovem de 18 anos extremamente interessado pela inovação e pela sustentabilidade, e querendo prosseguir os 
meus estudos universitários nessa área, gostaria muito de ter a oportunidade de realizar um estágio na instituição CEIIA 
de Matosinhos, que me proporcionará um desenvolvimento cultural nessa área como também profissional. Sempre fui 
uma pessoa interessada, curiosa e ambiciosa e na minha opinião irei tirar um grande proveito desta oportunidade 
oferecida pela CEIIA.
Fiz três anos na área científica do Liceu Francês Internacional do Porto e vou prosseguir os meus estudos na área de 
engenharia.

Hugo Oliveira Palhares
10º ano Colégio Efanor

Tive conhecimento da existência do CEiiA através de colegas meus, do Colégio Efanor, quando fizeram uma apresentação 
de um projeto que estavam a desenvolver sobre promoção da sustentabilidade através do desenvolvimento de uma 
aplicação dirigida a jovens. Pesquisei sobre o CEiiA, que não conhecia, e fiquei muito interessado em conhecer melhor 
este centro de referência. Gostava muito de aprofundar os meus conhecimentos nas áreas de informática, 
desenvolvimento de produto e soluções de desenvolvimento sustentável. Sou aluno do Colégio Efanor graças a uma 
Bolsa de Mérito concedida pela Fundação Belmiro de Azevedo, faço parte do Projeto Delfos da Universidade de Coimbra, 
sou aluno violinista na Orquestra Residente do Curso de Música Silva Monteiro e sou atleta sub-18 de pólo aquático no 
Clube Fluvial Portuense. Seria um privilégio adicionar este estágio ao meu percurso.

Jorge Ferreira 
11º ano, Colégio Luso Internacional do Porto
Desejo um dia seguir a engenharia, com a ideia de um dia poder trabalhar no CEIIA, após uma apresentação muito convincente.

Margarida Moreira da Silva Santinha 
12º ano, Escola Secundária João de Deus, Faro

O futuro da economia do planeta está dependente da forma como exploramos os recursos naturais. A abordagem 
multidisciplinar incluindo as ciências (naturais e sociais), as engenharias e as pessoas são fundamentais... Isto 
interessa-me!

Nuno Miguel Santos Beirão
11º ano, Colégio Nossa Senhora do Rosário, Porto

No ano letivo anterior participei num estágio de verão no CEIIA, onde aprendi muito sobre áreas de engenharia, pelas 
quais me interesso bastante.
Tenho muito interesse em participar neste estágio, uma vez que a sustentabilidade é um tema muito importante para 
todos nós. Tornar o planeta mais verde está ao alcance do homem, basta querer. As mudanças necessárias para o fazer 
passam, sem dúvida, pela engenharia e pelo desenvolvimento de tecnologias capazes de satisfazer as nossas 
necessidades, sem poluir nem gastar os recursos existentes, nomeadamente os não renováveis.

Patrícia Barros
12º ano, Salesianos de Lisboa

Com as constantes mudanças imprevisíveis a que o nosso planeta tem estado sujeito, é de extrema urgência encontrar 
alternativas que nos permitam proteger a nossa casa. Por esse motivo, no meu ponto de vista, quanto mais investimento 
e investigação houver no ramo da sustentabilidade, maior será a probabilidade de alterar o rumo dos danos causados 
pelo ser humano ao longo dos tempos.

Tiago Alexandre Rêgo Neves
12º ano, Escola Secundária João Gonçalves Zarco, Porto

A sustentabilidade é uma das maiores preocupações da era moderna. Por isso mesmo, um tema como este chamou-me 
muito à atenção.

Tiago de Menezes Barroso Ferreira
11º ano, Colégio Luso Internacional do Porto - CLIP

Trata-se de uma área particularmente interessante para mim, pelo facto de aliar a sustentabilidade a um plano de negócio 
e com a componente de tecnologia, tão importante, sobretudo numa entidade super reconhecida como o CEIIA. É muito 
importante para o meu conhecimento e opções e quero seguir esta área no futuro.

Vicente Soares Sousa
12º ano, Escola Secundaria Coelho e Castro, Aveiro

Candidatei-me a este estágio não só para poder ter uma ideia daquilo que realmente quero como também aprender 
coisas novas que no futuro me poderão beneficiar, tanto a nível profissional como pessoal.
Sou uma pessoa que gosta de aprender, criativo e motivado. Espero que com esta experiência possa entender o mundo 
do trabalho e começar a orientar o meu futuro.

Douro, e tomar contacto com alguns métodos de recolha e de análises microbiológicas; avaliar o perfil de 
suscetibilidade dos isolados obtidos a diferentes grupos de antibióticos pelo método de difusão com discos em 
Muller-Hinton agar.

COIMBRA

Ciber-Cosmos - o céu à distância de um clique
Entidade: Instituto de Telecomunicações - IT – Aveiro
Pampilhosa da Serra 
Responsável: Domingos Barbosa

3 vagas
29 de julho a 15 de agosto

No âmbito das suas atividades espaciais, o IT possui um telescópio com sensor digital (eVSCOPE) e sistema de 
WIFI integrado, que permite uma mudança de paradigma observação astronómica e na comunicação de ciência. 
Este telescópio tem controlo digital e software de processamento avançado, com wifi integrado e permitido 
controlo e sobretudo visualização remota num smartophone ou tablet.
O estagiário trabalhará na configuração do eVscope, usará à sua rede Wi-Fi, operará a partir dum smartphone, com 
base nas coordenadas GPS e no mapa de estrelas interno do telescópio, medirá também as condições de 
observação naturais a e poluição luminosa.
Este evSCOPE necessita de ser testado em ambiente real, numa região de céu muito escuro. Por isso, a sua 
actividade será realizada na Pampilhosa da Serra, onde o IT possui uma estação radioastronómica e base 
logística, em colaboração com a C. M. da Pampilhosa da Serra.

LISBOA

Estágio em desenvolvimento de software 
Entidade: TEKEVER
Responsável: Ricardo Ramião

3 vagas
13 de julho a 21 de agosto

Estágio para alunos do ensino profissional com conhecimentos de C#. O aluno terá a oportunidade de trabalhar 
num projeto desafiante junto de um cliente nacional da TEKEVER, apoiando a equipa de desenvolvimento de 
backend (C#.Net). O aluno terá a oportunidade de ajudar a desenvolver uma aplicação mobile e ganhar experiência 
na programação de algoritmos e na optimização de interfaces.

Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável pela lente das ciências sociais
Entidade: Instituto de Ciências Sociais - ICS
Lisboa
Responsável: Ana Delicado
4 vagas
10 a 21 de agosto 

Este estágio tem por finalidade explorar os ODS (Objetivos do Desenvolvimento Sustentável) através das 
ferramentas das ciências sociais. Iremos explorar os projetos que o ICS tem em curso sobre ODS, procurar e 
analisar dados, fazer trabalho de campo sobre o tema e experimentar as ferramentas disponíveis, como é o caso 
de um jogo inspirado nos ODS.
Os ODS surgiram porque a ONU, ou seja, o conjunto dos quase 200 países que existem no mundo, cujo secretário 
geral é António Guterres, reconheceram a necessidade e urgência de alcançar até 2030, 17 objetivos claros, e que 
devem ser implementados em todos os países do mundo, orientando políticas nacionais e medidas de 
cooperação internacional.

Engenharia Informática no Verão
Universidade Nova de Lisboa - NOVA LINCS- Laboratory for Computer Science and Informatics
Responsável: João Costa Seco
20 a 31 de julho
10 vagas 3/4

DESTAQUES 

PORTO

Bactérias Fluorescentes
Instituto de Investigação e Inovação em Saúde - I3S
Porto
Responsável: Cláudia Moreira
2 vagas
13 a 24 de julho

Os alunos serão integrados na equipa do Laboratório Aberto – IPATIMUP/i3S e acompanhados por elementos da 
equipa responsáveis pelo projeto. Cada aluno irá desenvolver as técnicas básicas de Biologia Molecular, 
Engenharia Genética e Microbiologia como a produção e manutenção de meios de cultura para microrganismos, 
cultura bacteriana, transformação bacteriana com recurso a plasmídeos, manipulação de microrganismos, 
extração de proteínas, observação e recolha de resultados e sua interpretação. 

Observação de golfinhos na Foz do Douro
Entidade: Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental – CIIMAR
Porto
Responsável: Isabel Sousa Pinto

2 vagas
13 de julho a 13 de agosto

Estes estágios inserem-se num programa de monitorização e observação de cetáceos, mais especificamente de 
golfinhos na zona costeira do Norte de Portugal, a partir de terra. 
Os estudantes terão como tarefas a observação de golfinhos na Foz do rio Douro (registo fotográfico com hora, 
posição, comportamento, e outros dados como presença de barcos de pesca e dados meteorológicos) e a 
organização dos dados de observações dos golfinhos e das fotos.

O caminho para o futuro sustentável do planeta
Entidade: CEIIA – Centro para a Excelência e Inovação na Indústria Automóvel
Matosinhos
Responsável: Rui Dias e Madalena Pinheiro
12 vagas
19 a 31 de julho 

O Programa de Líderes Tecnológicos do Futuro permite a exploração do tema sustentabilidade e induz a criação 
de novas ideias para um planeta mais sustentável através de: 
1. Experimentação dos processos de desenvolvimento e de valorização de novas soluções com impacto positivo 
na sustentabilidade e qualidade de vida no planeta.
2. Desenvolvimento de competências soft de liderança, gestão e comunicação, com vista à resolução de 
problemas complexos, que tenham na sua base preocupações de sustentabilidade do nosso planeta.
Tecnologias digitais, cidades, oceanos e economia circular são alguns dos temas em destaque no plano de 
trabalhos.

VILA REAL

Análise Microbiológica e Perfil de Suscetibilidade a Antibióticos de Águas de Rios e Bivalves: Impacto ambiental
Centro de Investigação e de Tecnologias Agro-Ambientais e Biológicas – CITAB (UTAD)
Vila Real
Responsável: Maria José Saavedra
2 vagas
15 de julho a 15 de agosto

Nesta atividade os alunos serão integrados num projeto que tem como objetivos: observação de amostras 
biológicas de diferentes espécies de bivalves de água doce; analisar a qualidade de águas de afluentes do Rio 

Os tópicos deste estágio incluem o ensino das bases da programação, exploração de conceitos relacionados com 
a criptografia, a aprendizagem automática, a realidade virtual e os princípios da computação quântica. As 
atividades irão explorar o pensamento computacional como tendo como objetivo a construção de um sistema 
interativo inteligente.

SETÚBAL

Investigação de dinossauros do Cretácico do Cabo Espichel: vem participar numa verdadeira caça aos 
dinossauros!
Centro Português de Geo-História e Pré-História
Sesimbra
Responsável: Silvério Figueiredo
3 vagas
20 de julho a 7 de agosto

Neste estágio serão efetuadas prospeções e escavações de fósseis, do Cretácico Inferior, na zona do Cabo 
Espichel. E realizar-se-á o estudo de um novo conjunto de pegadas de dinossauros. Os jovens terão a 
oportunidade de aprofundar o seu conhecimento acerca dos vertebrados do cretácico inferior de Portugal e ainda 
de aprender as metodologias na identificação dos fósseis no seu contexto natural. Será feito também um estudo 
3D sobre as pegadas, no Núcleo Museológico do CPGP, a partir da digitalização das pegadas com recurso a 
fotogrametria/digitalização.

FARO

Comunicação química em peixes
Universidade do Algarve - Centro de Ciências do Mar do Algarve – CCMAR
Responsável: Adelino Canário
2 vagas
15 de julho a 14 de agosto

Os peixes comunicam entre eles de várias maneiras – através da visão, de som, do cheiro e de campos 
electromagnéticos. Neste projeto estuda-se a comunicação química, ou seja, a libertação de substâncias por um 
indivíduo (feromonas) que são detetadas por outros indivíduos da mesma espécie e que faz com que mudem de 
comportamento ou alterem a sua fisiologia (por exemplo, produzam hormonas ou alterem o nível de 
agressividade).
Os alunos serão incluídos numa equipa de investigação e irão colaborar em várias partes do processo 
experimental, desde a manutenção diária dos peixes, a realização de observações comportamentais, a realização 
de experiências para testar o efeito de determinados compostos no comportamento e a análise dos resultados.

Novos anti-inflamatórios de origem marinha para aplicação terapêutica e cosmética
Universidade do Algarve - Centro de Ciências do Mar do Algarve – CCMAR
Faro
Responsável: Dina Simes
1 vaga
15 de julho a 7 de agosto

Muitos organismos marinhos como algas, microalgas, fungos, bactérias, invertebrados e plantas desenvolveram 
vias metabólicas únicas de modo a assegurar a sua sobrevivência (metabolitos secundários). Muitos destes 
compostos marinhos têm sido extraídos e purificados para ser avaliado o seu potencial bioactivo de aplicação na 
indústria farmacêutica, cosmética ou como suplemento nutricional. Nesta atividade os alunos irão participar em 
estudos realizados em linhas celulares de células da epiderme (queratinócitos) para avaliar a atividade 
anti-inflamatória de extratos de microalgas, como forma de determinar o seu potencial terapêutico/cosmético. 
Terão a oportunidade de contactar na prática com várias técnicas e metodologias utilizadas na área de 
investigação da Biologia Celular e Molecular, tais como a cultura de células, deteção e quantificação de proteínas e 
extração de ácidos nucleicos.



Douro, e tomar contacto com alguns métodos de recolha e de análises microbiológicas; avaliar o perfil de 
suscetibilidade dos isolados obtidos a diferentes grupos de antibióticos pelo método de difusão com discos em 
Muller-Hinton agar.

COIMBRA

Ciber-Cosmos - o céu à distância de um clique
Entidade: Instituto de Telecomunicações - IT – Aveiro
Pampilhosa da Serra 
Responsável: Domingos Barbosa

3 vagas
29 de julho a 15 de agosto

No âmbito das suas atividades espaciais, o IT possui um telescópio com sensor digital (eVSCOPE) e sistema de 
WIFI integrado, que permite uma mudança de paradigma observação astronómica e na comunicação de ciência. 
Este telescópio tem controlo digital e software de processamento avançado, com wifi integrado e permitido 
controlo e sobretudo visualização remota num smartophone ou tablet.
O estagiário trabalhará na configuração do eVscope, usará à sua rede Wi-Fi, operará a partir dum smartphone, com 
base nas coordenadas GPS e no mapa de estrelas interno do telescópio, medirá também as condições de 
observação naturais a e poluição luminosa.
Este evSCOPE necessita de ser testado em ambiente real, numa região de céu muito escuro. Por isso, a sua 
actividade será realizada na Pampilhosa da Serra, onde o IT possui uma estação radioastronómica e base 
logística, em colaboração com a C. M. da Pampilhosa da Serra.

LISBOA

Estágio em desenvolvimento de software 
Entidade: TEKEVER
Responsável: Ricardo Ramião

3 vagas
13 de julho a 21 de agosto

Estágio para alunos do ensino profissional com conhecimentos de C#. O aluno terá a oportunidade de trabalhar 
num projeto desafiante junto de um cliente nacional da TEKEVER, apoiando a equipa de desenvolvimento de 
backend (C#.Net). O aluno terá a oportunidade de ajudar a desenvolver uma aplicação mobile e ganhar experiência 
na programação de algoritmos e na optimização de interfaces.

Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável pela lente das ciências sociais
Entidade: Instituto de Ciências Sociais - ICS
Lisboa
Responsável: Ana Delicado
4 vagas
10 a 21 de agosto 

Este estágio tem por finalidade explorar os ODS (Objetivos do Desenvolvimento Sustentável) através das 
ferramentas das ciências sociais. Iremos explorar os projetos que o ICS tem em curso sobre ODS, procurar e 
analisar dados, fazer trabalho de campo sobre o tema e experimentar as ferramentas disponíveis, como é o caso 
de um jogo inspirado nos ODS.
Os ODS surgiram porque a ONU, ou seja, o conjunto dos quase 200 países que existem no mundo, cujo secretário 
geral é António Guterres, reconheceram a necessidade e urgência de alcançar até 2030, 17 objetivos claros, e que 
devem ser implementados em todos os países do mundo, orientando políticas nacionais e medidas de 
cooperação internacional.

Engenharia Informática no Verão
Universidade Nova de Lisboa - NOVA LINCS- Laboratory for Computer Science and Informatics
Responsável: João Costa Seco
20 a 31 de julho
10 vagas

DESTAQUES 

PORTO

Bactérias Fluorescentes
Instituto de Investigação e Inovação em Saúde - I3S
Porto
Responsável: Cláudia Moreira
2 vagas
13 a 24 de julho

Os alunos serão integrados na equipa do Laboratório Aberto – IPATIMUP/i3S e acompanhados por elementos da 
equipa responsáveis pelo projeto. Cada aluno irá desenvolver as técnicas básicas de Biologia Molecular, 
Engenharia Genética e Microbiologia como a produção e manutenção de meios de cultura para microrganismos, 
cultura bacteriana, transformação bacteriana com recurso a plasmídeos, manipulação de microrganismos, 
extração de proteínas, observação e recolha de resultados e sua interpretação. 

Observação de golfinhos na Foz do Douro
Entidade: Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental – CIIMAR
Porto
Responsável: Isabel Sousa Pinto

2 vagas
13 de julho a 13 de agosto

Estes estágios inserem-se num programa de monitorização e observação de cetáceos, mais especificamente de 
golfinhos na zona costeira do Norte de Portugal, a partir de terra. 
Os estudantes terão como tarefas a observação de golfinhos na Foz do rio Douro (registo fotográfico com hora, 
posição, comportamento, e outros dados como presença de barcos de pesca e dados meteorológicos) e a 
organização dos dados de observações dos golfinhos e das fotos.

O caminho para o futuro sustentável do planeta
Entidade: CEIIA – Centro para a Excelência e Inovação na Indústria Automóvel
Matosinhos
Responsável: Rui Dias e Madalena Pinheiro
12 vagas
19 a 31 de julho 

O Programa de Líderes Tecnológicos do Futuro permite a exploração do tema sustentabilidade e induz a criação 
de novas ideias para um planeta mais sustentável através de: 
1. Experimentação dos processos de desenvolvimento e de valorização de novas soluções com impacto positivo 
na sustentabilidade e qualidade de vida no planeta.
2. Desenvolvimento de competências soft de liderança, gestão e comunicação, com vista à resolução de 
problemas complexos, que tenham na sua base preocupações de sustentabilidade do nosso planeta.
Tecnologias digitais, cidades, oceanos e economia circular são alguns dos temas em destaque no plano de 
trabalhos.

VILA REAL

Análise Microbiológica e Perfil de Suscetibilidade a Antibióticos de Águas de Rios e Bivalves: Impacto ambiental
Centro de Investigação e de Tecnologias Agro-Ambientais e Biológicas – CITAB (UTAD)
Vila Real
Responsável: Maria José Saavedra
2 vagas
15 de julho a 15 de agosto

Nesta atividade os alunos serão integrados num projeto que tem como objetivos: observação de amostras 
biológicas de diferentes espécies de bivalves de água doce; analisar a qualidade de águas de afluentes do Rio 

Os tópicos deste estágio incluem o ensino das bases da programação, exploração de conceitos relacionados com 
a criptografia, a aprendizagem automática, a realidade virtual e os princípios da computação quântica. As 
atividades irão explorar o pensamento computacional como tendo como objetivo a construção de um sistema 
interativo inteligente.

SETÚBAL

Investigação de dinossauros do Cretácico do Cabo Espichel: vem participar numa verdadeira caça aos 
dinossauros!
Centro Português de Geo-História e Pré-História
Sesimbra
Responsável: Silvério Figueiredo
3 vagas
20 de julho a 7 de agosto

Neste estágio serão efetuadas prospeções e escavações de fósseis, do Cretácico Inferior, na zona do Cabo 
Espichel. E realizar-se-á o estudo de um novo conjunto de pegadas de dinossauros. Os jovens terão a 
oportunidade de aprofundar o seu conhecimento acerca dos vertebrados do cretácico inferior de Portugal e ainda 
de aprender as metodologias na identificação dos fósseis no seu contexto natural. Será feito também um estudo 
3D sobre as pegadas, no Núcleo Museológico do CPGP, a partir da digitalização das pegadas com recurso a 
fotogrametria/digitalização.

FARO

Comunicação química em peixes
Universidade do Algarve - Centro de Ciências do Mar do Algarve – CCMAR
Responsável: Adelino Canário
2 vagas
15 de julho a 14 de agosto

Os peixes comunicam entre eles de várias maneiras – através da visão, de som, do cheiro e de campos 
electromagnéticos. Neste projeto estuda-se a comunicação química, ou seja, a libertação de substâncias por um 
indivíduo (feromonas) que são detetadas por outros indivíduos da mesma espécie e que faz com que mudem de 
comportamento ou alterem a sua fisiologia (por exemplo, produzam hormonas ou alterem o nível de 
agressividade).
Os alunos serão incluídos numa equipa de investigação e irão colaborar em várias partes do processo 
experimental, desde a manutenção diária dos peixes, a realização de observações comportamentais, a realização 
de experiências para testar o efeito de determinados compostos no comportamento e a análise dos resultados.

Novos anti-inflamatórios de origem marinha para aplicação terapêutica e cosmética
Universidade do Algarve - Centro de Ciências do Mar do Algarve – CCMAR
Faro
Responsável: Dina Simes
1 vaga
15 de julho a 7 de agosto

Muitos organismos marinhos como algas, microalgas, fungos, bactérias, invertebrados e plantas desenvolveram 
vias metabólicas únicas de modo a assegurar a sua sobrevivência (metabolitos secundários). Muitos destes 
compostos marinhos têm sido extraídos e purificados para ser avaliado o seu potencial bioactivo de aplicação na 
indústria farmacêutica, cosmética ou como suplemento nutricional. Nesta atividade os alunos irão participar em 
estudos realizados em linhas celulares de células da epiderme (queratinócitos) para avaliar a atividade 
anti-inflamatória de extratos de microalgas, como forma de determinar o seu potencial terapêutico/cosmético. 
Terão a oportunidade de contactar na prática com várias técnicas e metodologias utilizadas na área de 
investigação da Biologia Celular e Molecular, tais como a cultura de células, deteção e quantificação de proteínas e 
extração de ácidos nucleicos.
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