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@ PCA @ FCR, ALDEIAS

- VISITAS À EXPOSIÇÃO

- OFICINAS (PÚBLICO 
ESCOLAR)

- OFICINAS (PÚBLICO 
GERAL)

- EVENTOS PÚBLICO 
GERAL

- SESSÕES 
PARTICIPATIVAS

- CIÊNCIA CIDADÃ

- EXPLORAÇÃO DE 
NATUREZA

- OFICINAS (PÚBLICO 
GERAL)

- SESSÕES NA ESCOLA

- EVENTOS PÚBLICOS

- SESSÕES 
PARTICIPATIVAS

- CONFERÊNCIA 
INTERNACIONAL

900 PARTICIPANTES 450 PARTICIPANTES
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Nível de envolvimento

Modelos

(...) empowers citizens, through education and involvement in 
scientific and decision-making processes, to adopt more active 
roles in society. This can help them improve their own local 
environments and drive a new, more participatory form of 
democracy.

Science for Environment Policy In depth Report:
Environmental Citizen Science. EU.

Ciência Cidadã

Liderança Abordagem
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Ciência Cidadã Level 1: Crowdsourcing
Level 2: Distributed intelligence

“BioBlitz de Insetos”

Objetivo:
Conhecimento e valorização 
do território através de 
atividades em comunidade 
para encontrar e identificar 
espécies de insetos

Público-alvo:
Famílias, estudantes, 
professores, escoteiros, e 
outros membros da 
comunidade



Ciência Cidadã Level 3: Participatory Science



Ciência Cidadã Level 3: Participatory Science

IoN - Internet of Nature

Objetivo:
Desenvolvimento de 
ferramentas tecnológicas para 
construção e comunicação de 
conhecimento científico nas 
áreas protegidas iNature

Público-alvo:
Operadores turísticos, 
visitantes das áreas protegidas, 
professores, estudantes



Ciência Cidadã Level 3: Participatory Science

IoN - Internet of Nature

Objetivo:
Desenvolvimento de 
ferramentas tecnológicas para 
construção e comunicação de 
conhecimento científico nas 
áreas protegidas iNature

Público-alvo:
Operadores turísticos, 
visitantes das áreas protegidas, 
professores, estudantes



Ciência Cidadã Level 3: Participatory Science

IoN - Internet of Nature

Objetivo:
Desenvolvimento de 
ferramentas tecnológicas para 
construção e comunicação de 
conhecimento científico nas 
áreas protegidas iNature

Público-alvo:
Operadores turísticos, 
visitantes das áreas protegidas, 
professores, estudantes



Incubador e facilitador de 
projetos de ciência-cidadã 
com um foco particular em 
astronomia, ciências 
ambientais e observações 
da Terra

Ciência Cidadã Level 3: Participatory Science



Ciência Cidadã Level 3: Participatory Science

Incubador e facilitador de 
projetos de ciência-cidadã 
com um foco particular em 
astronomia, ciências 
ambientais e observações 
da Terra



Ciência Cidadã Level 3: Participatory Science

JANEIRO 2018 @ Plataforma de Ciência Aberta
ONGAs, operadores turísticos, technology 
developers, cidadãos, ...

Incubador e facilitador de 
projetos de ciência-cidadã 
com um foco particular em 
astronomia, ciências 
ambientais e observações 
da Terra
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ANÁLISE E AVALIAÇÃO
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Proto-projeto: Sessões Participativas
Design-thinking

Ciência Cidadã Level 4: Extreme Citizen Science

- motivação e desempenho escolares

- turismo e impacto social

- prevenção de riscos e 
sustentabilidade → incêndios
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Ciência-cidadã e educação!
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