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PROMOTOR ORGANIZAÇÃO

O EMERGENCE@Açores teve como objetivo reunir cientistas, programadores,  artistas, e outros, da comunidade Açoriana, 
para juntos desenvolverem projetos de comunicação de ciência tirando partido das tecnologias digitais. 

Neste evento intensivo de 5 dias, os participantes foram distribuídos em equipas multidisciplinares, onde, num ambiente 
verdadeiramente colaborativo, criaram histórias, experiências interactivas, ou ambientes de realidade virtual e realidade 
aumentada, para comunicar temas científicos complexos. 

Cada equipa foi liderada por um “mentor”, um cargo assumido por um profissional com créditos, que assegurou que 
cada equipa completasse o seu projeto no tempo permitido. 

O evento foi concluído com uma exposição pública dos trabalhos desenvolvidos, apresentados pelas próprias equipas.

• criar projectos que comuniquem ciência com precisão e de forma apelativa 
• partilhar competências técnicas e criativas entre todos os participantes 
• capacitar os cientistas com competências úteis para as suas necessidades imediatas de comunicar ciência e motivá-los 

a aprender mais 
• fomentar a exploração do potencial das novas tecnologias de comunicação entre os comunicadores de ciência 
• motivar os programadores da comunidade local, como também criativos e artistas, a envolverem-se activamente na 

comunicação de ciência 
• criar e promover uma rede de profissionais e instituições disponíveis para colaborar em novos projetos de 

comunicação de ciência

Principais objetivos

O EMERGENCE é composto de duas partes principais: 

1ª Parte: FORMATIVA (palestras e workshops) 
2ª Parte: DESENVOLVIMENTO (de projetos) 

A primeira parte consiste em palestras e exercícios (com um foco em kits de ferramentas de desenvolvimento de 
projetos, modelos e formação prática de competências técnicas) por forma a cobrir, tanto quanto possível, as várias 
componentes do processo de comunicar ciências através de media digitais.  

A segunda parte do EMERGENCE consiste exclusivamente no desenvolvimento prático de projetos colaborativos em 
modo sprint, ou seja, o hackathon no seu sentido mais tradicional. 

Programa

https://drive.google.com/file/d/1ftklNlIP5ZY8d0bZol3750q7mTMLpMYE/view?usp=sharing


Local do Evento
 Arquipélago — Centro de Artes Contemporâneas

http://arquipelagocentrodeartes.azores.gov.pt/en/


5 Projectos

Sabia que cerca de 50% do peixe que come provém 
da aquacultura? E que esta aquacultura intensiva 
de monocultura produz muita poluição marinha?

AQUATRÓFICA

O que têm em comum as conteiras e as 
diatomáceas? Como podem os Açores extrair 
valor das pragas e plantas infestantes?

BIOMA

Sabe distinguir o Morcego dos Açores dos 
outros morcegos? Sabia que o Escaravelho 
Cavernícola apenas pode ser encontrado 
em 10 grutas na ilha Terceira?

THE ENDEMICS

O que é que valoriza mais quando compra 
roupa? Quando a etiqueta do preço é o que mais 
sobressai, será que nos lembramos também de 
ver a etiqueta de lavagem?

SCARELABELS

O sol é o protagonista principal de toda a origem 
da vida no nosso planeta, e da cor bronzeada no 
verão! Mas será que o sol pode afectar a rede 
elétrica, o GPS, ou até a utilização da internet?

SPACE WEATHER

22 Participantes

6 Cientistas
5 Programadores

6 Comunicadores 
de Ciência5 Artistas

Idade

22 +45

Licenciatura Pós-Doc

Experiência

 / 

“Aposta firme do Governo dos Açores, nesta legislatura, relativamente às 
temáticas da educação para a ciência, da comunicação de ciência e da divulgação 
da cultura científica” 

Diretor Regional da Ciência e Tecnologia 
Eng.º Bruno Pacheco



https://drive.google.com/file/d/1tX3uLTzTa-59aMnTt6ePrOgbP3e_O9pP/view?usp=sharing




https://drive.google.com/file/d/1XD9rrgznR538ZjnfEXPH3DlutBNzbgWx/view?usp=sharing


https://drive.google.com/file/d/17O23ZsBUUx4mTrHwlCkMZ0uF_d4myA8F/view?usp=sharing


https://drive.google.com/file/d/1gQYF4j3VGyvdgmYsKPcPXfwP0D77f183/view?usp=sharing


ScareLabels
O que é que valoriza mais quando compra roupa? A 

estética, o conforto, ou mesmo a marca? Quando a 

etiqueta do preço é o que mais sobressai, será que nos 

lembramos também de ver a etiqueta de lavagem? 

ScareLabels propõe uma experiência virtual que o 

transportará até ao mundo das microfibras para ajudá-lo, 

depois, a tomar decisões informadas que melhorem o 

meio ambiente e até mesmo a sua própria saúde. Como 

parte deste trabalho, foi também criado o website 

scarelabels.com para que possa saber mais sobre este 

assunto, e contribuir para esta causa cada vez mais 

relevante nos dias de hoje. 

Space Weather
O sol é o protagonista principal de toda a origem da vida 

no nosso planeta, e da cor bronzeada no verão! Mas será 

que o sol pode afectar a rede elétrica, o GPS, ou até a 

utilização da internet?

A verdade é que o comportamento do sol pode perturbar o 

nosso dia-a-dia de formas que provavelmente nem 

imaginou. As tempestades magnéticas com origem no Sol 

enviam para o espaço radiação e matéria que, ao interagir 

com o campo magnético do nosso planeta, condicionam 

por exemplo o uso das tecnologias. 

A instalação Space Weather propõe uma experiência 

imersiva sobre o impacto das tempestades magnéticas do 

sol através de imagens e vídeos reais em alta resolução, 

convidando-o a desenvolver uma intuição física sobre este 

fenómeno. 

BioMa
O que têm em comum as conteiras e as diatomáceas? 

Como podem os Açores extrair valor das pragas e plantas 

infestantes?

O contexto de exploração agrícola e turística da paisagem 

Açoriana tem levado a que a floresta autóctone esteja 

atualmente reduzida a algumas excepções. No entanto, 

isto não significa que os subprodutos desta exploração 

intensiva não possam ser reaproveitados de outras 

formas. Com base no atual conhecimento científico sobre 

fibras naturais e biodiversidade insular, o Projecto BioMa 

pretende contribuir para a inversão de paradigma através 

do reaproveitamento de BioMateriais presentes na 

paisagem dos Açores, estimulando assim a economia 

circular e local.

#EndemicQuest
Sabe distinguir o Morcego dos Açores dos outros 

morcegos? Sabia que o Escaravelho Cavernícola apenas 

pode ser encontrado em 10 grutas na ilha Terceira? Nos 

Açores existem várias espécies únicas, que em alguns 

casos podem ser avistadas apenas em ilhas específicas 

deste arquipélago. Estas espécies denominam-se 

endémicas. 

O #EndemicQuest é um desafio que visa dar a conhecer 

alguns animais emblemáticos dos Açores como o Priolo, o 

Morcego dos Açores, o Bodião-Azul, a Aranha-Creche, e o 

Escaravelho Cavernícola. Através desta experiência 

educacional de Realidade Aumentada damos-lhe a 

conhecer melhor estes bichos, as suas características, 

onde podem ser avistados, e até escutar os seus sons. A 

procura termina quando encontrares todos os 5 animais. 

Descobre a biodiversidade dos Açores!

A sala está escura... Cuidado para os não pisares! São 

animais frágeis e ameaçados.

Aquatrófica
Sabia que cerca de 50% do peixe que come provém da 

aquacultura? E que esta aquacultura intensiva de 

monocultura produz muita poluição marinha? Como 

podemos mitigar este problema e inverter este 

desequilíbrio?

A Aquacultura Multitrófica Integrada (IMTA) é um sistema 

de cultivo integrado de espécies marinhas, de múltiplos 

níveis tróficos, que promove a progressiva despoluição da 

água do cultivo de uma espécie (monocultura tradicional 

de peixe, camarão…) à medida que se adicionam 

espécies ao sistema. Ao mimetizar um sistema natural, 

minimiza-se os impactos nocivos do cultivo tradicional, e 

valoriza-se outros recursos como as algas, os 

ouriços-do-mar, as ostras, ou os mexilhões.

O conceito IMTA é explicado recorrendo a uma 

experiência imersiva e interativa, onde o fluxo de água, 

peixes, matéria orgânica e nutrientes é recriado, em 

constante (re)equilíbrio do ecossistema.
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18 de Abril 2019

sala blackbox

arquipélago centro de artes contemporâneas

ScareLabels
O que é que valoriza mais quando compra roupa? A 

estética, o conforto, ou mesmo a marca? Quando a 

etiqueta do preço é o que mais sobressai, será que nos 

lembramos também de ver a etiqueta de lavagem? 

ScareLabels propõe uma experiência virtual que o 

transportará até ao mundo das microfibras para ajudá-lo, 

depois, a tomar decisões informadas que melhorem o 

meio ambiente e até mesmo a sua própria saúde. Como 

parte deste trabalho, foi também criado o website 

scarelabels.com para que possa saber mais sobre este 

assunto, e contribuir para esta causa cada vez mais 

relevante nos dias de hoje. 

Space Weather
O sol é o protagonista principal de toda a origem da vida 

no nosso planeta, e da cor bronzeada no verão! Mas será 

que o sol pode afectar a rede elétrica, o GPS, ou até a 

utilização da internet?

A verdade é que o comportamento do sol pode perturbar o 

nosso dia-a-dia de formas que provavelmente nem 

imaginou. As tempestades magnéticas com origem no Sol 

enviam para o espaço radiação e matéria que, ao interagir 

com o campo magnético do nosso planeta, condicionam 

por exemplo o uso das tecnologias. 

A instalação Space Weather propõe uma experiência 

imersiva sobre o impacto das tempestades magnéticas do 

sol através de imagens e vídeos reais em alta resolução, 

convidando-o a desenvolver uma intuição física sobre este 

fenómeno. 

BioMa
O que têm em comum as conteiras e as diatomáceas? 

Como podem os Açores extrair valor das pragas e plantas 

infestantes?

O contexto de exploração agrícola e turística da paisagem 

Açoriana tem levado a que a floresta autóctone esteja 

atualmente reduzida a algumas excepções. No entanto, 

isto não significa que os subprodutos desta exploração 

intensiva não possam ser reaproveitados de outras 

formas. Com base no atual conhecimento científico sobre 

fibras naturais e biodiversidade insular, o Projecto BioMa 

pretende contribuir para a inversão de paradigma através 

do reaproveitamento de BioMateriais presentes na 

paisagem dos Açores, estimulando assim a economia 

circular e local.

#EndemicQuest
Sabe distinguir o Morcego dos Açores dos outros 

morcegos? Sabia que o Escaravelho Cavernícola apenas 

pode ser encontrado em 10 grutas na ilha Terceira? Nos 

Açores existem várias espécies únicas, que em alguns 

casos podem ser avistadas apenas em ilhas específicas 

deste arquipélago. Estas espécies denominam-se 

endémicas. 

O #EndemicQuest é um desafio que visa dar a conhecer 

alguns animais emblemáticos dos Açores como o Priolo, o 

Morcego dos Açores, o Bodião-Azul, a Aranha-Creche, e o 

Escaravelho Cavernícola. Através desta experiência 

educacional de Realidade Aumentada damos-lhe a 

conhecer melhor estes bichos, as suas características, 

onde podem ser avistados, e até escutar os seus sons. A 

procura termina quando encontrares todos os 5 animais. 

Descobre a biodiversidade dos Açores!

A sala está escura... Cuidado para os não pisares! São 

animais frágeis e ameaçados.

Aquatrófica
Sabia que cerca de 50% do peixe que come provém da 

aquacultura? E que esta aquacultura intensiva de 

monocultura produz muita poluição marinha? Como 

podemos mitigar este problema e inverter este 

desequilíbrio?

A Aquacultura Multitrófica Integrada (IMTA) é um sistema 

de cultivo integrado de espécies marinhas, de múltiplos 

níveis tróficos, que promove a progressiva despoluição da 

água do cultivo de uma espécie (monocultura tradicional 

de peixe, camarão…) à medida que se adicionam 

espécies ao sistema. Ao mimetizar um sistema natural, 

minimiza-se os impactos nocivos do cultivo tradicional, e 

valoriza-se outros recursos como as algas, os 

ouriços-do-mar, as ostras, ou os mexilhões.

O conceito IMTA é explicado recorrendo a uma 

experiência imersiva e interativa, onde o fluxo de água, 

peixes, matéria orgânica e nutrientes é recriado, em 

constante (re)equilíbrio do ecossistema.

PROMOTOR ORGANIZADOR

18 de Abril 2019

sala blackbox

arquipélago centro de artes contemporâneas

Mostra Pública
20h30, 18 Abril

Cobertura Mediática
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Anuncio do Emergence durante 15 dias na RTP 
Açores às 20h

https://www.youtube.com/watch?v=AHWWyF-UjXQ


“Experienciar diferentes maneiras de trabalhar e pensar”

Uma experiência interessante, com troca de diferentes pontos de vista e metodologias 
de como comunicar ciência. O workshop foi um bom exemplo de como a 

multidisciplinaridade pode dar origem a projectos bem conseguidos com a mistura certa 
de ciência, novas tecnologias e arte.

Doutor Dário Passos
Astrofísico & Investigador CEOT-UAlg

“Opiniões ouvidas - excelente dinâmica”

Foi decisivo para desenvolver as minhas competências em comunicação de ciência! 
Os formadores conseguiram captar o nosso interesse ao longo de todo o evento, de 

forma dinâmica e enriquecedora e o facto de as equipas serem multidisciplinares 
potenciou o resultado de todo o processo! Até uma próxima!

Doutora Ana Rodrigues
Consultora & Coordenadora Pedagógica ACDA

“A equipa funcionou muitíssimo bem em todos os aspectos.”

Excelente para conhecer e experimentar uma metodologia de trabalho participativa e 
multidisciplinar, no âmbito da comunicação de ciência ... capaz de fomentar a 

disseminação e a troca de vários conhecimentos e valências existentes entre os 
participantes, bem como de prováveis redes e sinergias de trabalho futuro.  Gostei! 

Doutora Vanessa Melo
Arquitecta & Investigadora Pós-Doc CEEAplA

“Experts em diferentes áreas de conhecimento e de criação”

Durante 1 semana conseguiu-se criar um espaço privilegiado com acesso a um número 
impressionante de pessoas talentosas e experientes, imbuídas de um espírito criativo 

contagiante. Foi uma oportunidade única de trocar ideias, aprender e desafiar a 
capacidade de trabalhar em equipa e sobre pressão num projeto a partir do zero.

Pedro Garcia
Comunicador de Ciência OASA

SCICOMM

ACOMPANHAMENTO

COLABORAÇÃO

ACTIVIDADES

APRENDIZAGEM

COMUNIDADE

EXPERIÊNCIA

8,0

9,2
8,69,0

8,8
8,6

9,4

Avaliação Pós-evento

média de satisfação 8,8 / 10



CIÊNCIA E CRIATIVIDADE — UMA 
APOSTA NA CONTINUIDADE
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