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Resumo 

A importância de envolver a sociedade em ciência tem sido salientada pela Comissão Europeia 

que, há uns anos atrás, propôs um novo enquadramento para a investigação científica designado 

por “Investigação e Inovação Responsável”. Neste contexto, os cientistas são convidados a 

envolverem outros atores da sociedade de forma a alinhar os processos e resultados de 

investigação e inovação com os valores, necessidades e expectativas da sociedade. Na prática, a 

comunidade científica é encorajada a promover o envolvimento público em ciência, facilitando o 

acesso a resultados científicos e promovendo educação de ciência formal e informal. As agências 

financiadoras têm encorajado a implementação desta estratégia ao requererem uma componente 

de comunicação de ciência nos projetos científicos. 

Este workshop prático visa discutir ideias que podem levar ao desenho de um programa de 

comunicação de ciência dentro de um projeto científico. Mais do que um esforço extra para os 

investigadores, a comunicação de ciência pode ser desenvolvida de forma a contribuir para os 

objetivos principais do projeto. Neste workshop, os participantes são convidados a pensar sobre 

os seus projetos e a desenhar uma componente de comunicação de ciência que sirva os seus 

propósitos. A sessão irá conter um enquadramento teórico, seguido por exercícios que exploram 

os objetivos, públicos-alvo e desenho de atividades que um programa de comunicação de ciência 

deve contemplar. 

 

Breve biografia da formadora 

Ana Mena é a Coordenadora de Educação e Inovação do Programa MIT Portugal (MPP) em 

Portugal desde junho de 2021, onde desenvolve iniciativas que visam fortalecer o conhecimento 

da comunidade académica e científica em Portugal nas áreas estratégicas do MPP. Tem uma vasta 

experiência como profissional na interface de ciência e é apaixonada por promover a troca de 

conhecimento com todos os cidadãos, contribuindo para uma sociedade mais avançada. 

Antes de assumir a função atual, Ana Mena coordenou projetos e equipas no Instituto Gulbenkian 

de Ciência (IGC), durante mais de 8 anos, na área de Comunicação de Ciência e Envolvimento 

Público. Foi responsável pela comunicação institucional e gabinete de imprensa do IGC, e 



 

 

coordenou vários projetos de comunicação e educação de ciência, desde formação de professores 

a atividades com estudantes, à produção de recursos educativos e projetos de arte e ciência. O 

trabalho dela em comunicação de ciência foi premiado pela “Casa das Ciências” (Portugal), 

“Ciencia em Acción” (Espanha) e “Acesso Cultura” (Portugal). 

Foi também membro fundador da Comissão de Ética do IGC, estando envolvida no 

estabelecimento de procedimentos internos da Comissão.  

Ana Mena é licenciada em Biologia Microbiana e Genética pela Faculdade de Ciências da 

Universidade de Lisboa e doutorada em Biologia pela Universidade NOVA de Lisboa. 

 

  

 


