
 
 
 
 

 

 

Programa de Estudos Ciência Viva José Mariano Gago  

 

 

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

Tecnológica e para estimular a reflexão e produção de conhecimento na área da cultura 

científica é criado o Programa de Estudos Ciência Viva José Mariano Gago.  

 

O Programa de Estudos Ciência Viva Mariano Gago insere-se missão de promoção da 

cultura científica e tecnológica na sociedade portuguesa, desenvolvida pela Ciência Viva 

ao longo de 25 anos em parceria com a comunidade científica e através da organização 

e apoio a iniciativas que aproximam os cidadãos da ciência. 

 

Para esta primeira edição definem-se, desde já, as seguintes condições de acesso: 

 

1. O Programa de Estudos Ciência Viva José Mariano Gago destina-se a candidaturas 

promovidas a titulo individual, excluindo colaboradores diretos da Ciência Viva, com 

o apoio de uma unidade de investigação de qualquer área do conhecimento, 

nacional ou internacional, com vista, nomeadamente, a: 

a) Analisar a evolução da cultura científica em Portugal e o seu impacto em 

diferentes setores da sociedade; 

b) Realizar estudos de prospetiva relativamente a novas tendências e possíveis 

cenários de interação entre a ciência e a sociedade; 

c) Criar programas de promoção da cultura científica adaptados a outros países 

e contextos culturais.  

 

2. Entre outras fontes, recomendamos consulta ao Arquivo Ciência Viva disponível em 

https://arquivo.cienciaviva.pt ou nas instalações do Pavilhão do Conhecimento – 

Centro Ciência Viva. 



 
 
 
 

 

3. Serão apoiados projetos, até ao máximo de três, com base nos seguintes 

pressupostos: 

a. a duração estimada do estudo deverá ser de 3 a 6 meses;  

b.  Cada projeto receberá um apoio mensal de € 1.400,00 (mil e quatrocentos 

Euros). 

 

4. A candidatura ao Programa Estudos Ciência Viva José Mariano Gago será feita 

eletronicamente no site da Ciência Viva até às 17h (UTC) do dia 04 de fevereiro de 

2022 através de formulário de candidatura, submetida em língua portuguesa, 

incluindo: 

a. Curriculum Vitae do candidato; 

b. Identificação da Unidade de Investigação associada; 

c. Tema ou temas a abordar; 

d. Descrição do plano de trabalho e seu enquadramento (máx. 4000 palavras); 

e. Forma de apresentação do estudo, nomeadamente relatório, publicação, 

livro, entre outros. 

 

5. As candidaturas serão apreciadas por um júri constituído por investigadores nas 

áreas relevantes para a candidatura e representantes da Ciência Viva.  

 

6. A seleção das candidaturas será feita com base nos seguintes critérios: 

a) Mérito relativamente às áreas do conhecimento relevantes; 

b) Originalidade; 

c) Potencial impacto na sociedade. 

 

7. O resultado das candidaturas será divulgado pela Ciência Viva no prazo máximo de 

30 dias úteis a contar da data de encerramento das candidaturas. 

 

8. Os candidatos serão informados através do endereço de correio eletrónico indicado 

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



 
 
 
 

 

9. No prazo de seis meses após a conclusão do estudo deverá ser realizada uma 

apresentação pública dos resultados obtidos. Esta apresentação será concretizada 

num formato adequado à tipologia dos resultados obtidos (nomeadamente 

participação em conferência, peça na comunicação social, exposição artística, 

submissão de artigo em revista indexada). 

 

10. Todos os trabalhos resultantes, no todo ou em parte, da investigação financiada por 

este Programa, devem obrigatoriamente referenciar o apoio concedido pela Ciência 

Viva e da respetiva Unidade de Investigação de acompanhamento e serão remetidos 

três exemplares à Ciência Viva, que passarão a integrar o Arquivo Vivo. 

 

11. Está previsto que o Programa tenha regularidade anual, dependendo a sua 

continuidade, da avaliação da 1ª edição. 

 
12. Mais informações através: 

Correio eletrónico: info@cienciaviva.pt 

Sítio Web: https://www.cienciaviva.pt/ 

 

 

 

 

Lisboa, 22 de novembro de 2021 


