CIÊNCIA NO MERCADO
www.arditi.pt

MERCADO DOS LAVRADORES |Praça do Peixe
FUNCHAL

18h00 > 22h00

Venha observar, experimentar,
interagir!
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
AREAM

Conheça equipamentos usados
na avaliação da eficiência
energética e qualidade do ar
interior e descubra vantagens
de ter um carro elétrico.
MERGULHO CIENTIFICO
CIIMAR Madeira e EBMF

Descubra o admirável mundo
subaquático através da lente de
mergulhadores científicos e da
manipulação de estrelas e
ouriços-do-mar.
BALEIAS E GOLFINHOS
MADEIRENSES: COMO

(RE)CONHECE-LOS

LEVA PORTUGAL AO MUNDO

INTERAÇÃO HUMANO-

KIT DE BEM ESTAR

EBMF

COMPUTADOR

Ser. Cons. Psic. (UMa)

Venha conhecer o barquinho
"Monk seal" que será lançado
ao mar por alunos Madeirenses.
Onde irá ele chegar?

M-ITI

MAR PROFUNDO
EBMF

Descubra o processo de
captura, identificação e
conservação de um caranguejo
de profundidade.
BANCO DE GERMOPLASMA

PRODUÇÃO E

CMC (DRP)

Conheça como se produzem
douradas em cativeiro, o que
comem e como é feita a
investigação em aquacultura.

Venha tomar um café
connosco… “Química com
café”… Experiências para cheirar
e saborear…
ELETRÓNICA PARA TODOS

INVESTIGAÇÃO PESQUEIRA
DRI (DRP)

Sabe como se faz uma
amostragem biológica de
peixes e lapas? Então venha ver.

O que se tem feito para
monitorizar e vigiar o mosquito
transmissor da dengue? É o que
vai poder descobrir.

PLANTAS SEM SOLO,
STRESSADAS, RESISTENTES
ISOPlexis (UMa)

Descubra os efeitos do stress
nas plantas agrícolas e como se
faz o cultivo hidropónico.
SABE A QUALIDADE DOS
PRODUTOS QUE CONSOME?
ISOPlexis (UMa)

Aprenda a quantificar os sólidos
solúveis num sumo, a densidade
de uma semente, a dureza de um
fruto, a acidez dum produto.
TECNOLOGIAS DE
INVESTIGAÇÃO MARINHA

OOM

Com recurso a uma mesa
rotativa, podemos simular
inúmeros os fenómenos
atmosféricos e oceânicos.

ESPÉCIES INVASORAS E LIXO

PRODUTOS REGIONAIS
QSALab (UMa)

A investigação QSALab
contribui para a qualidade do
Vinho Madeira e cerveja Coral.
Prove e comprove!
ROBÓTICA EDUCATIVA
SPAR (ESFF)

Venha experimentar os robôs e
kits de montagem Lego
Mindstorms NXT do clube
escolar SPAR.
STARTWEB CAÇA TALENTOS
Startup Madeira

O lema é implementar ideias
inovadoras usando a WEB.
Venha conhecer algumas.

MARINHO

PSICOLOGIA : PRÁTICA

MARE

SUSTENTADA EM

Conheça as espécies nãoindígenas encontradas nas
marinas da RAM e informe-se
sobre o problema do lixo
marinho nos oceanos.

(RE)DESENHANDO
CAMINHOS DE VIDA
Ser. Cons. Psic. (UMa)

Desenhe e projete o seu
caminho, pois a construção do
futuro acontece a partir do
momento em que o pensa.

SPEA Madeira

Venha conhecer este projeto e
leve um kit de salvamento de
aves marinhas.
ALGAS DA MADEIRA E SUAS
POTENCIALIDADES
UBQ II, Lda

INVESTIGAÇÃO COM

MARE e OOM

ROVs, drones e boias
derivantes são usados na
investigação marinha.
Descubra para que servem.

Jogo psicoeducativo sobre a
promoção da saúde mental.
Experimente jogar!

SALVE UMA AVE MARINHA
OCEANO

Dpto. Eng. Eletro. (UMa)

Compreenda fenómenos de
eletricidade e telecomunicações
com experiências simples.

MMF

aegypti

Veja a coleção de germoplasma
da ISOplexis e leve consigo
uma amostra para a searinha.

QUÍMICA COM CAFÉ
CQM (UMa)

MOSQUITO Aedes

FÍSICA DA ATMOSFERA E DO

INVESTIGAÇÃO EM
AQUACULTURA

Robótica, impressão 3D e
outras tecnologias de Interação
Humano-Computador para a
Mudança Global.

ISOPlexis (UMa)

CIIMAR Madeira

Aprenda a identificar baleias e
golfinhos através da
observação de fotografias das
suas barbatanas e cicatrizes.

- Entrada livre -

INVESTIGAÇÃO
Ser. Cons. Psic. (UMa)

O que é a psicologia? O que
faz? Quais os seus benefícios?
Venha descobrir.

Aprenda a identificar algumas
algas da RAM, descubra as suas
características e os produtos
que delas se podem obter.
VALORIZAÇÃO ALIMENTAR
DE MACROALGAS
UBQ, RAMFourmet e SOCIPAMO

Ver e provar! Massas, pães,
pizzas e fogaccias feitos com
farinha de alface-do-mar!
Degustação com o Chefe
Agostini.
BENEFÍCIOS DAS
MACROALGAS PARA A
SAÚDE
UBQ II, Lda

Produtos feitos à base de
macroalgas
ajudam
no
combate à carência de iodo e
no controlo de ingestão de
sal. Venha conhecê-los.

