
Semana da Ciência e 

Tecnologia 

 

 

Que ciência se faz em Portugal? Quem são os nossos 

cientistas? Como trabalham? O que investigam? Que 

resultados obtêm? 

 

Durante a Semana da Ciência e da Tecnologia, em 

Novembro, instituições científicas, universidades, escolas, 

associações, museus e Centros Ciência Viva de todo o País 

abrem as suas portas ao público, lançando um convite 

irrecusável para uma viagem pelo conhecimento.  

 

O Dia Nacional da Cultura Científica, 24 de Novembro, 

instituído em 1997 para comemorar o nascimento de 

Rómulo de Carvalho e divulgar o seu trabalho na 

promoção da cultura científica e no ensino da ciência, 

celebra-se durante esta semana. 

 

 

 

 



 

 

 

 

O Ler+Ciência é uma iniciativa conjunta do 

Plano Nacional de Leitura, da Fundação 

Calouste Gulbenkian e da Ciência Viva, que 

procura estimular a leitura de obras científicas (e de ficção 

científica) entre as crianças e os jovens. 

Os primeiros vencedores do concurso Ler+ Ciência já foram 
apurados. A cerimónia de entrega de prémios decorrerá às 15h do dia 
27 de Novembro, no Pavilhão do Conhecimento em Lisboa. 
 
O concurso continua aberto a novas participações. 

 
 

O Concurso 

 
Cada concorrente deverá submeter uma apresentação de 
um livro de ciência, de divulgação ou de ficção científica, 
procurando suscitar o interesse de outras pessoas para a 
obra. As apresentações podem ser submetidas em dois 
formatos: 
 
- por escrito, em textos que não deverão exceder os 1500 
caracteres 



- em gravação vídeo que não deverá exceder 60 segundos 
 
Os prémios 

 
Os trabalhos premiados serão publicados no Clube de 
Leituras do Plano Nacional, na página da Ciência Viva e 
ainda na Ciência Viva TV, em www.cvtv.pt. 

 

A Fundação Calouste Gulbenkian oferecerá 
ainda os seguintes prémios: 

 
- Os autores de 5 apresentações seleccionadas pela 
comissão de análise receberão como prémio um cheque 
livro no valor de €25. 

  
- As escolas que enviarem apresentações de 10 ou mais 
alunos, cujos textos forem seleccionadas pela comissão de 
análise, receberão um cheque livro no valor de € 250. 
 
 
O júri, que atribuirá os prémios a cada 4 meses, é composto por: 

- pelo Plano Nacional de Leitura 
 

Prof. Amália Bárrios 

- pela Fundação Calouste 
Gulbenkian  

Prof. João Caraça 

- pela Ciência Viva 
 

Prof. António Gomes da 
Costa 

 

 
O Concurso "Ler+Ciência" teve início a 20 de 

Março de 2009, e está aberto em permanência. 

 

 


