
 

 

 

Prémios Arquivo Vivo  

 

Por ocasião dos 25 anos da Ciência Viva – Agência Nacional para a Cultura Científica e 

Tecnológica, e para divulgar e estimular a utilização do acervo documental da Ciência 

Viva, https://arquivo.cienciaviva.pt/index.php/, são criados os Prémios Arquivo Vivo – 

Educação e Arquivo Vivo – Sociedade. 

Esta iniciativa inscreve-se na missão da Ciência Viva de promoção da cultura científica e 

tecnológica na sociedade portuguesa, desenvolvida ao longo de 25 anos, em parceria 

com a comunidade científica e através da organização e apoio a iniciativas que 

aproximem os cidadãos da ciência.   

Os Prémios Arquivo Vivo distinguem estudos e aplicações em qualquer área científica, 

usando o Arquivo Ciência Viva para promoção deste acervo documental em projetos de 

investigação científica ou artística. Para esta primeira edição definem-se, desde já, as 

seguintes condições de acesso: 

1. Podem-se candidatar aos Prémios Arquivo Vivo - Educação e Arquivo Vivo – 

Sociedade todos os interessados, no estudo de coleções e fundo documental do 

Arquivo Ciência Viva, com particular destaque para professores, educadores, 

investigadores. Não podem ser candidatos colaboradores diretos da Ciência 

Viva. 

 

2. O Prémio Arquivo Vivo - Educação destina-se a galardoar trabalhos originais de 

caráter educativo elaborados a partir do estudo do fundo e coleções 

documentais do Arquivo Ciência Viva para a educação científica, tecnológica e 

artística. 

 
3. O Prémio Arquivo Vivo - Sociedade destina-se a galardoar trabalhos inovadores 

elaborados a partir do estudo do fundo e coleções documentais do Arquivo 

Ciência Viva na promoção da cultura científica junto dos cidadãos. 

 



4. As candidaturas são realizadas eletronicamente, em formulário próprio- na 

página da Ciência Viva até às 17:00 (UTC) do dia 15 de setembro de 2022. 

 
5. As candidaturas serão apreciadas por um júri constituído por professores e 

investigadores nas áreas científicas e artísticas relevantes e por representantes 

da Ciência Viva.  

 

6. A seleção das candidaturas será baseada nos seguintes critérios: 

a) Mérito científico; 

b) Originalidade; 

c) Importância e pertinência da utilização do acervo documental da Ciência Viva. 

 

7. Os resultados serão anunciados na Semana da Ciência e da Tecnologia 2022. Os 

candidatos serão informados através do endereço de correio eletrónico indicado 

na ficha de candidatura. Da seleção efetuada não haverá recurso. 

 

8. Para cada uma das categorias (Arquivo Vivo - Educação e Arquivo Vivo – 

Sociedade), os prémios a atribuir são os seguintes: 

Primeiro prémio: 3 000 Euros 

Segundo prémio: 2 000 Euros 

Terceiro prémio: 1 000 Euros 

 

9. Os trabalhos premiados passarão a integrar o Arquivo da Ciência Viva. 

 

10. Está previsto que os Prémios tenham regularidade anual, dependendo a sua 

continuidade, da avaliação da 1ª edição. 

 
11. Mais informações através: 

Correio eletrónico: info@cienciaviva.pt Sítio Web: https://www.cienciaviva.pt/ 

 

Lisboa, 22 de novembro de 2021 


