
Mais ação climática para sistemas costeiros mais resilientes! 
 

Projeto de investigação | CoastAdapt XXI: Energizar a ação climática 
para a promoção de processos participativos da gestão costeira 
 

A atividade CoastAdapt XXI tem como ambição sensibilizar a comunidade para 
as dinâmicas de erosão e galgamentos costeiros nos sistemas de praias e 
dunas, os quais têm vindo a intensificarem-se, em parte, devido às influências 

antrópicas e às alterações climáticas. 
 
Um vídeo curto (> 10 minutos) será desenvolvido e apresentado com os 

objetivos de: 
(1) promover uma melhor compreensão da evolução morfodinâmica da costa 
portuguesa; 

(2) sensibilizar a comunidade para os riscos costeiros, em particular para 
aqueles relacionados com as alterações climáticas; 
(3) ocasionar processos participativos de gestão costeira; e 

(4) capacitar os indivíduos para o envolvimento na adaptação às alterações 
climáticas e seus riscos. 

 
Após a visualização do vídeo, os participantes serão convidados a juntar-se a 
um debate/Q&A ao vivo com o objetivo de potenciar o envolvimento ativo dos 

indivíduos na adaptação às alterações climáticas e aos seus impactos nos 
sistemas costeiros, no qual as seguintes dimensões relacionadas com a gestão 
costeira serão discutidas: governação costeira, educação, capacitação das 

comunidades, ação climática, gestão do local, gestão das espécies, e 
investigação. O vídeo do CoastAdapt XXI será produzido, de modo a ser 
disponibilizado nas plataformas da NEI (p.ex, YouTube). 

 
Público: Adultos 
Organizado por: CES - Centro de Estudos Sociais 

Investigador(a) responsável: Neide Luísa Portela Areia 
Área temática: Ciências Naturais e do Ambiente, Ciências Sociais e Humanas 
Tipo de atividade: Conversas & Controvérsias, Vídeos Curtos 

Hora e Local: 16h00-24h00, Petisqueira Portuguesa (COIMBRA) 
 

_______________ 

 
Da ditadura à democracia (1958-1962): O processo de 

transição democrática portuguesa em 30 minutos  
 
Projeto de investigação | 25AprilPT: Laboratório interativo da transição 
democrática portuguesa 

 
O propósito desta atividade é apresentar a plataforma online criada no âmbito 
do projeto 25AprilPTLab e convidar o público a participar na pesquisa e 

seleção de documentos do seu interesse. Esta plataforma é constituída por 
conteúdos relacionados com a história portuguesa compreendida entre 1958 e 
1982. 

 
Público: Todas as idades 
Organizado por: CES - Centro de Estudos Sociais 

Investigador(a) responsável: Pedro Miguel Jorge Réquio 
No enquadramento do projecto: 25AprilPTLab - Laboratório interativo da 
transição democrática portuguesa 

Área temática: Ciências Sociais e Humanas 
Tipo de atividade: Conversas & Controvérsias, Jogos, Apps e Desafios 



Hora e Local: 16h00-24h00, DUX Taberna Urbana (COIMBRA) 
 

_______________ 

 
Igualdade de Género 
 
Projeto de investigação: 'SUPERA: Promoção de Igualdade na Investigação 

e Academia' 
 
Hora e Local: Farmácia Figueiredo (Rua da Sofia, COIMBRA) 

 
 

O projeto Supera (CES-UC) e o projeto GendER@UC EEA Grants (iiiUC) vão 
dinamizar um spot na Noite Europeia da Investigação (Spot n.º 42, na Rua da 
Sofia, @farmaciafigueiredo), em conjunto com outros projetos de investigação 

com inclusão da perspetiva de género no CES e com  organizações da sociedade 
civil que desconstroem estereótipos de género nas CTEM.  
Estarão presentes: 

16h30 e 20h00: Women in Engineering 
17h e 20h30: Raparigas do Código 
17h30 e 21.00: Pandemia e Academia em Casa 

18h e  21.30: Projeto Phoenix 
18h30 e 22h00: Fronteiras de Vidro 
19h e 22.30: SUPERA + GendER@UC 

Vamos desenvolver diversas atividades sobre a igualdade de género que 
ultrapassam as fronteiras da universidade. Gostaríamos de contar com a vossa 
presença. 

 
Women in Engineering 
As Women in Engineering vão estar no spot SUPERA/GendER@UC (Spot n.º 42, 

na Rua da Sofia, @farmaciafigueiredo) na Noite Europeia de Investigação às 
16.30 e às 20 h, onde vão discutir a importância da inclusão das mulheres nas 
engenharias e da perspetiva de género no trabalho das engenheiras. A atividade 

da tarde destina-se a um público mais jovem, que poderá participar em 
experiências e ser engenheiro e engenheira por um dia, e à noite discutirão 
estereótipos que prevalecem no acesso das mulheres às áreas STEM. 

 
As Raparigas do Código 
As Raparigas do Código vão estar no spot SUPERA/GendER@UC (Spot n.º 42, na 

Rua da Sofia, @farmaciafigueiredo) na Noite Europeia de Investigação às 17h00 
e às 20h30. À tarde, dinamizarão um jogo das profissões para um público mais 
jovem, e à noite trarão o tema dos estereótipos de género (e não só) na 

inteligência artificial à discussão, uma questão cada vez mais importante na 
sociedade em rede. 
 

Pandemia e Academia em Casa 
O projeto Pandemia e Academia em Casa propõe um jogo interativo de 
perguntas e respostas sobre os impactos diferenciados da pandemia nas 

atividades de investigação e docência de mulheres e homens em Portugal, assim 
como questões acerca da integração da dimensão de género na investigação 
científica portuguesa e na Universidade de Coimbra. Venha testar os seus 

conhecimentos sobre igualdade de género das 17h30 às 18h e das 21h às 21h30 
@Farmácia Figueiredo.  

Fronteiras de Vidro  
O projeto Fronteiras de Vidro vai estar no spot SUPERA/GendER@UC (Spot n.º 
42, na Rua da Sofia, @farmaciafigueiredo) na Noite Europeia de Investigação 
às 18h30 e às 22h. Propõe fazer uma breve apresentação sobre como 

https://twitter.com/wieportugal
https://raparigasdocodigo.pt/
https://www.ces.uc.pt/pt/agenda-noticias/destaques/2021/centro-de-estudos-sociais-da-universidade
https://www.uc.pt/supera/projeto
https://www.uc.pt/research/gender
https://pt.linkedin.com/company/ieee-women-in-engineering-pt
https://raparigasdocodigo.pt/


estereótipos de género afetam trajetórias educativas e profissionais de homens 
e mulheres. 

Supera & GendEr@UC 

Os projetos SUPERA e GendER@UC EEA Grants vão estar presentes na Noite 
Europeia de Investigação no spot SUPERA/GendER@UC (Spot n.º 42, na Rua da 
Sofia, @farmaciafigueiredo) às 19h e 22h30. Vamos falar dos planos para a 

igualdade de género nas universidades em Portugal e na União Europeia – e 
claro, na Universidade de Coimbra – utilizando linguagem inclusiva, e da 
importância das mulheres (e da perspetiva de género) no trabalho científico.  
 

 

https://www.uc.pt/supera/projeto
https://www.uc.pt/research/gender

