
Bernadette Bensaude-Vincent distinguida com 
doutoramento honoris causa pela ULisboa
No próximo dia 2 de março, pelas 15h00, a ULisboa atribuirá o título de doutor honoris 
causa a Bernadette Bensaude-Vincent, por proposta da Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa (Ciências ULisboa).
Bernadette Bensaude-Vincent nasceu em França 
em 1949, licenciou-se em Filosofia em 1971 na 
Université Paris I – Sorbonne, tendo-se doutorado 
em 1981 na mesma instituição na área de História 
e Filosofia da Química. Foi investigadora no 
Centre d’Histoire des Sciences, Cité des Sciences 
La Villette, Paris (1982-8), professora catedrática 
de História e Filosofia das Ciências na Université 
Paris Ouest Nanterre (1989-2010) e professora 
catedrática de História das Ciências e Tecnologia 
na Université Paris 1- Panthéon Sorbonne (2010-
5). É presentemente professora emérita desta 
instituição.
O percurso de excelência de Bernadette 
Bensaude-Vincent denota uma versatilidade e 
diversidade impares, com produção científica na 
área da História e Filosofia da Química e, mais 
recentemente, nos estudos históricos das Ciências 
dos Materiais, Nanotecnologias e Biologia 
sintética, incluindo as suas implicações éticas e, 
finalmente, na exploração da perspetiva histórica 
das relações entre ciências e seus públicos. A 
qualidade e sofisticação histórica e metodológica dos seus trabalhos foi reconhecida 
através de vários prémios e medalhas, dos quais se destaca o Prémio Jean Rostand para 
a História da Química (1994), a Dexter Award for outstanding achievements in the History 
of Chemistry (American Chemical Society) (1997) e a Medalha Marc-Auguste Pictet de la 
Société de Physique et d’Histoire Naturelle de Genève (2010). Foi igualmente distinguida 
como Chevalier de la Légion d’honneur (2005).
A uma produção científica ímpar aliam-se capacidades de liderança em termos formativos 
e de networking e interface com redes internacionais especialmente importantes para 
o desenvolvimento da comunidade de historiadores das ciências em Portugal. Fê-lo a 
nível conceptual através da reflexão sobre o papel das ciências em países periféricos 
e, em particular, a identificação das suas múltiplas contribuições para a construção da 
identidade tecnocientífica europeia e, a nível prático, através da colaboração regular 
em painéis de avaliação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia e das Faculdades 
a que o Centro Interuniversitário de História das Ciências e da Tecnologia se encontra 
afiliado.
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