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O SCI—DOC Festival Europeu de Documentário Científico surgiu há dez 
anos no formato de Cerimónia de Entrega de Prémios para produtos televi-
sivos e new media dedicados à divulgação científica. Em 2016, o Europe-
an Science TV and New Media Festival and Awards apresentou-se com uma 
nova e dinâmica identidade: SCI—DOC Festival Europeu de Documentário 
Científico de Lisboa.

Em 2012, a Cerimónia de Entrega de Prémios fixou-se em Lisboa, surgindo 
associada ao Festival em 2015. Em 2016 ganhou uma nova identidade pelas 
mãos da Apordoc—Associação pelo Documentário que juntamente com a Euro-
PAWS e a EuroScience assumem desde 2016 a produção do evento em Lisboa, 
aproximando esta iniciativa de âmbito europeu ao mundo do cinema documental.



Attenborough and the Giant Dinosaur
BBC / Reino Unido / 2016 / 60’

SESSÃO DE ABERTURA
Documentários Televisivos
David Attenborough conta a história da descoberta e re-
construção, na Argentina, do maior dinossauro do mun-
do, uma nova espécie de titanossauro. Medindo 37m – 
quase quatro autocarros londrinos em fila, e pesando 70 
toneladas métricas, é agora detentor do recorde do maior 
animal a pisar o planeta Terra.

Filmado nos dois anos seguintes, Attenborough and the 
Giant Dinosaur segue as voltas e reviravoltas da investi-
gação forense. Attenborough testemunha a revelação e 
examinação destes estupendos fósseis e a construção 
dramática do esqueleto completo. O filme revela ainda 
os segredos internos deste dinossauro e o que significa 
ser gigante.

1 MARÇO (QUI)

21h30



A Corrente que Levita!
Sociedade Portuguesa de Matemática / Portugal / 2017 / 
8’

Programas Televisivos Generalistas
Episódio da série Isto é Matemática!
Neste episódio, o matemático Rogério Martins apresenta 
um fenómeno estranho, mas real. Numa experiência bi-
zarra fará a corrente do tampão da banheira… levitar! E 
Isto É Matemática!

Holiday Island
stop.watch television / Irlanda / 2015 / 25’

Programas Televisivos Generalistas
Insiders é uma série de 10 episódios que explora a 
ciência incrível por trás dos eventos fixes que as crianças 
adoram. O episódio mostrado no festival chama-se 
Holiday Island, descrevendo o título o tema sobre o qual 
a ciência é explorada. Os apresentadores Phil, Sarah-
Louise e Jennifer têm a missão de mostrar a genialidade 
por trás dos bastidores e que fazem tudo acontecer. Eles 
são insiders porque são cientistas. 
Todas as semanas visitam um sítio ou evento diferente. Aí 
estão incluídos um parque temático, um jogo de futebol, 
uma estreia de um filme animado, um parque aquático, 
um espectáculo aéreo, um concerto de rock, um barco da 
marinha e um circo!
Os apresentadores exploram a ciência e a tecnologia 
nos locais e ainda apresentam “Jen’s Body Lab” e um 
grupo de crianças “Viajantes no Espaço” para investigar 
tecnologia antiga - como câmaras de filmar, código morse 
e a máquina de impressão.

I Wanna Be a Scientist When I Grow Up
Fundación Profesor Novoa Santos / Espanha, Portugal / 
2016 / 10x2’30’’

Programas Televisivos Generalistas
“I Wanna be a Scientist when I Grow up” é uma minissérie 
de 10 curtas-metragens onde mulheres jovens cientistas 
apresentam um papel profissional diferente no STEAM 
(Ciência, Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática). 
Personagens reais são combinadas com animação 
que promovem a associação de ideias e conceitos 
conhecidos de STEAM, e a relação da sua aplicabilidade 
na vida real dos pacientes. “I Wanna Be a Scientist When 
I Grow Up” apresenta e encoraja uma visão atractiva 
da ciência. Reforça estereótipos femininos positivos e 
inspira gerações futuras a tornarem-se cientistas. É por 
isso que os seus objectivos são: Educar. Motivar. Inspirar. 
Empoderar.

2 MARÇO (SEX)

10h00



A Universe to Explore
European Space Agency / França / 2016 / 8’

Engenharia
A ESA está a explorar os arredores imediatos da Terra, 
desde a órbita terrestre baixa com a Estação Espacial 
Internacional, passando pela lua, por Marte e até mais 
além.

Os cientistas e engenheiros da ESA René Demets, Guan-
-Lu Zhang, Vinita Marwaha, Jorge Vago e James Carpen-
ter juntamente com Anna Frosi da Argotec contam o que 
os inspirou a juntarem-se à viagem da exploração espa-
cial.

Destination Low Earth-Orbit
European Space Agency / França / 2016 / 8’

Engenharia
Andreas Mogensen, astronauta da ESA, narra este 
vídeo sobre os inspiradores empreendimentos dos voos 
espaciais e como estes alteram o nosso quotidiano.

Andreas narra desde o primeiro voo na órbita terrestre e 
a habitação permanente do espaço na Estação Espacial 
Internacional até à futura exploração do nosso Sistema 
Solar – e como estes eventos inspiraram o seu trabalho 
como engenheiro e, mais tarde, astronauta. Este foca-se 
na incrível pesquisa feita no espaço e para o espaço e no 
impacto tecnológico que tem melhorado a vida na Terra.

Destination Moon
European Space Agency / França / 2015 / 8’

Novos Media
Este filme de 8 minutos dá-nos uma visão geral do 
passado, presente e futuro da exploração lunar, desde o 
cataclismo lunar à visão da ESA do que a exploração da 
Lua poderia ser. Por que razão é a Lua importante para 
a ciência? Que recursos tem a Lua? Há água lá? Porque 
devíamos voltar lá e como o faremos?

3 MARÇO (SÁB)

10h00



Jupiter and its Icy Moons
Science Office / Portugal / 2016 / 6’

Novos Media
Jupiter and its Icy Moons é uma animação de 5 minutos 
sobre Júpiter, as suas múltiplas luas e as coisas fantásti-
cas que as duas intrépidas missões robóticas — Juno, da 
NASA e JUICE, da ESA — esperam descobrir sobre este 
intrigante e gigante planeta.

Proxima — The Mission so Far
European Space Agency / França / 2017 / 5’

Investigação Médica / Novos Media
Thomas Pesquet, astronauta da ESA está a passar seis 
meses na Estação Espacial Internacional como parte da 
missão Proxima. Este vídeo narrado por Thomas mostra 
os destaques dos seus primeiros quatro meses. Durante 
a Proxima, Thomas irá fazer cerca de 50 experiências 
científicas para a ESA e para a agência espacial francesa, 
CNES, tal como irá tomar parte em muitas actividades de 
investigação para outros parceiros da estação. A missão 
é parte da visão da ESA, de usar um veículo espacial que 
orbita à volta da Terra como um local para viver e trabalhar 
para o benefício da sociedade europeia enquanto utiliza 
a experiência para futuras viagens de exploração mais 
além que o Sistema Solar.

Esocast 106: Chielchill 9 — Lasers over Paranal
European Southern Observatory / Alemanha / 2017 / 6’

Novos Media
Bem no cimo da montanha do Paranal no Chile, o Very 
Large Telescope (VLT) da ESO tem uma visão dos céus 
mais claros e mais escuros no mundo. Mas até no deserto 
de Atacama, a turbulência na atmosfera ainda apresenta 
um problema para os astrónomos. Surge uma pista de 
um golpe de génio: óptica adaptativa. Este ESOcast leva-
nos numa viagem alta sobre o Paranal e o deserto de 
Atacama. Introduzindo o poderoso lazer da tecnologia de 
ponta do 4 Laser Guide Star Facility do VLT, explora o seu 
papel crucial nas operações do VLT – e da astronomia 
no geral.

3 MARÇO (SÁB)

10h00



Migrating Birds: Scouts of Distant Worlds
colourFIELD / França, Alemanha / 2016 / 90’

Ambiente
Milhões de pássaros morrem todos os anos enquanto 
emigram, seja de fome, sede, exaustão ou envenena-
mento ambiental. Outros caem às mãos de caçadores, 
moinhos e fios eléctricos. Os predadores atacam no ar 
enquanto eles dormem. Mas então por que razão passam 
os pássaros pelas árduas encruzilhadas da migração ano 
após ano? Como se alterou a migração dos pássaros ao 
longo dos anos? Como é que o Ganso-de-Faces-Brancas 
encontra o seu caminho do Rio Ems no Norte da Alema-
nha para o Círculo Polar Árctico? Como é que a cegonha 
Ciconiidae sabe como chegar a África, sem nunca lá an-
tes ter estado?

Este é um filme sobre jornadas de migração: do Árctico 
a África, da Sibéria ao Serengeti. E sobre o estado da 
arte da investigação sobre cada movimento do seu voo: 
desde a combustão de energia a alterações no ambiente.

A Floresta Interdita
Nicholas Ray / Estados Unidos / 1958 / 93’

Programação Cinemateca
Penúltimo filme de Nicholas Ray em Hollywood, antes 
da aventura das “produções expatriadas” na Europa, 
que dariam cabo da sua carreira, WIND ACROSS THE 
EVERGLADES também é um filme ecologista “avant 
la lettre”. A ação passa-se nos começos do século XX 
e mostra a luta de um professor contra os caçadores 
furtivos que dizimavam certas espécies de aves, cujas 
penas eram usadas em chapéus de luxo. Fabulosa 
utilização dos cenários naturais dos pântanos e cursos 
de água.

SESSÃO PAGA:
Adultos: 3,20 Euros
Juniores (até 16 anos): 1,10 Euros

The Secrets of Your Food: Food on Your Brain
BBC Studios / Reino Unido / 2017 / 60’

Documentários Televisivos
Michael Mosley e James Wong exploram o efeito que 
a comida que ingerimos tem no nosso orgão mais 
importante em termos de consumo de energia. Este 
influencia a nossa dieta ao gerar o desejo por certas 
comidas gordurosas – as mais ricas em energia. James 
parte para o Perú para revelar a ligação surpreendente 
que o chocolate, rico em gordura, tem com o leite 
materno. Por vezes estes desejos quase se tornam um 
vício — como o café, por exemplo. Por isso, visitamos 
um laboratório notável onde uma equipa está a estudar o 
efeito da cafeína em abelhas e como pode isso explicar 
a capacidade que bebidas cafeinadas têm para nos 
viciar. Juntos, Michael e James provam os chillies mais 
picantes do planeta para mostrar o que o picante faz ao 
cérebro. Utilizando as mais recentes técnicas de imagem 
e uma fotografia altamente especializada, esta é uma 
nova forma de pensar a nossa relação com a comida e o 
poderoso efeito que tem na nossa mente.

3 MARÇO (SÁB)

13h20 15h00 17h30



Ocean Heroines: Part 2 — From Top to Bottom
Gruppe 5 / Alemanha / 2016 / 52

Mulheres na Ciência
Esta série apresenta-nos seis oceanógrafas, a sua investi-
gação, estilo de vida no trabalho e como inspiram as suas 
estudantes femininas a partilhar do seu entusiasmo. Nes-
tes programas, chamados Top to Bottom, seguimos Nan 
Hauser no seu interesse na sua investigação especial, o 
comportamento das baleias Humpback. A primeira loca-
lização é na costa das Ilhas Cook no Oceano Pacífico, 
onde estas criaturas de 15 toneladas se juntam. O filme 
mostra Nan e as suas colegas a estudarem tanto o com-
portamento individual das baleias como a sua interacção 
social, com Nan a nadar perto delas. Cenas paisagísticas 
estão intercaladas com sequências da equipa de inves-
tigação e das sessões com as estudantes. O barcos de 
investigação incluem pequenas embarcações e navios 
maiores para equipes maiores de cientistas.
O filme muda-se então para uma localização muito dife-
rente para olhar para aquilo que é conhecido como Fuma-
rolas Negras, chaminés na superfície marinha, que ser-
vem de epicentro de procriação para bactérias comedoras 

3 MARÇO (SÁB)

19h40

de metano. O Metano é um gás de estufa e à medida que 
o glaciar do ártico derrete a libertação de metano é uma 
ameaça cada vez maior para o ambiente. O filme mostra 
ainda que isso ameaça a existência dos ursos polares que 
estão a perder os seus locais de caça tradicionais.


