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Nota Biográfica: Fez os estudos básicos e secundários em Bragança e o estudo universitário no 
Porto. O seu percurso académico percorre formações no primeiro ciclo do ensino básico e 
secundário, na Filosofia, na Educação de Adultos, na Educação e os Media e na Cultura 
Científica e Tecnológica. Vem desempenhando cargos de coordenação e direcção nestas 
diferentes áreas, integrando grupos de estudo e avaliação nacionais e internacionais. É Presidente 
da Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica – Ciência Viva e do Pavilhão do 
Conhecimento – Ciência Viva, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 
exercendo ainda competências ao nível da implantação da rede de Centros Ciência Viva em todo 
o país (1996/2009). Participou como especialista no Benchmarking Study on Scientific Culture 
for the European Commission (2002), foi membro do Board do ECSITE – European Network of 
Science Centres and Museums (de 2001 a 2007), foi membro do International Programme 
Committee of 5th Science Centre World Congress 2008, é membro do Conselho Nacional de 
Educação (desde 2006), e foi vereadora da Educação, da Juventude e da Cultura da Câmara 
Municipal de Lisboa (de 2007 a 2009) 

 

Formação académica 

1992 Mestrado em Comunicação Educacional Multimédia, Univ Aberta, Lisboa 

1990 Pos-graduação em Comunicação Educacional Multimédia, ESE de 
Santarém 

190 Licenciada em Filosofia pela Faculdade de Letras da Universidade do 
Porto 

1977 Curso do Magistério Primário, Bragança 

 

Línguas 

Francês, Inglês e Castelhano 



Actividade docente e relacionada:  

2007 Membro Comité Científico do IV Congreso sobre Comunicación Social de 
la Ciencia, Madrid, sendo “referee” nas áreas: Museos y centros de 
divulgación y difusión; Programas y eventos de comunicación social de la 
ciencia, Actividad de los investigadores para el fomento de la cultura 
científica. 

2007 Convidada para seminário no Curso Internacional de Verão na 
Universidade de Compostela “Portugal em Debate – Ciência, Cultura e 
Economia” 

2007 Convidada para seminário no Mestrado de Comunicação Científica na 
Universidade Pompeu Fabra, Barcelona “Museología científica: el caso de 
Ciencia Viva“ 

2006/2009 Membro do Conselho Nacional de Educação 

2004/2005 Convidada para seminário no Mestrado de Gestão de Ciência e Tecnologia 
no IST – Instituto Superior Técnico “A gestão de ciência e tecnologia na 
prática da Ciência Viva” 

2004/2008 Membro do International Programme Committee of 5th Science Centre 
World Congress 2008, que se realizou no Canadá 

2005 Convidada para seminário no curso de Gestão no ISCTE “As políticas de 
cultura e divulgação científica incentivam ao empreendedorismo 

2004 Convidada para seminário “Science centres and interactive learning: from 
understanding to engagement” em Cardiff, UK, organizado pelo British 
Council 

2002 Especialista no Benchmarking Study on Scientific Culture for the 
European Commission 

2001/2007 Membro do Board do ECSITE – European Network of Science Centres 
and Museums 

2000 Membro do Júri internacional do Audiovisual Científico, Paris 

1994/1996 Coordenadora do Núcleo Educação e Media, Instituto de Inovação 
Educacional, Lisboa 

1982/1993 Actividade docente no ensino secundário 

1979/1982 Direcção Geral de Educação de Adultos, Coordenadora Concelhia, distrito 
do Porto 

1978 Actividade docente no ensino Básico 

 



Actividades Profissionais 

 Enquanto frequentou o Mestrado em Comunicação Educacional Multimedia: 

• membro do colégio de delegados da Universidade Aberta (COLDEL), 1991/1992, com 
participação em diversas acções, nomeadamente, elaboração e aprovação dos estatutos da 
Universidade Aberta. Elaboração do Regulamento eleitoral do COLDEL. 

• membro associado do ICEM/CIME - International council for educacional media - 
Conseil international des moyens d’enseignement. 

• escrita e defesa da tese “O Discurso de Divulgação Científica – A dupla face de Jano” 
(1992, Muito Bom). 

Enquanto coordenadora do Núcleo Educação e Media no IIE: 

• responsável por cursos de formação de professores, na área dos media em situação de 
ensino/aprendizagem. 

• participou em congressos internacionais sobre os media e a educação, organizou 
encontros regionais nessa área. 

• organizou concursos para projectos de Educação e media na Escola de onde resultaram 
centenas de actividades presentes em edições da Semana dos Media. 

• participação em diversas acções de formação, ateliers, seminários e conferências em 
temas que abrangem as áreas da Filosofia, da educação e formação tecnológica, do 
argumento e escrita cinematográfica, ciência e cinema, cultura científica. 

Enquanto Directora da Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica – Ciência 
Viva: 

• nomeada encarregada de missão para, junto do Ministro da Ciência e da Tecnologia, 
proceder à promoção, coordenação e acompanhamento das iniciativas do Ministério da 
Ciência e da Tecnologia na área da divulgação científica e tecnológica - Resolução de 
Conselho de Ministros de 1 de Junho de 2000 (nº 71/2000 – 2ª série). Desde Maio de 
1996 que exerce as funções de direcção do Programa Ciência Viva. 

• coordenação e lançamento de concursos para o trabalho experimental das ciências na 
escola, actualmente com seis edições, bem como da constituição e acompanhamento de 
comissões de avaliação. 

• organização dos cinco Fóruns Ciência Viva (de 1997 a 2001) 

• coordenação das campanhas de divulgação e cultura científica “Ciência Viva no Verão” 
(1997-2007) 

• coordenação do programa Ocupação Científica dos Jovens nas Férias nos Laboratórios 
(1997 – 2007) 

• coordenação das Semanas da Ciência e da Tecnologia (1997-2006) 



• elaboração e condução de projectos nacionais e internacionais no âmbito da divulgação e 
cultura científica. 

• coordenação de toda a edição editorial do Programa, nomeadamente, publicações de 
livros, brochuras, cartazes e todo o material de divulgação e contacto com a imprensa. 

• participa e apresenta comunicações em reuniões nacionais e internacionais na área de 
intervenção das actividades do Programa Ciência Viva, quer apresentando e discutindo as 
linhas de acção quer em outros acontecimentos, nomeadamente em reuniões sobre 
Cultura, Sociedade e Conhecimento,  

• dirige o Pavilhão do Conhecimento - Centro Ciência Viva, Parque das Nações, Lisboa, 
sendo responsável pela coordenação de toda a equipa, muito especialmente ao nível das 
actividades aí desenvolvidas, programa educativo, prospecção e escolha de exposições, 
contactos e visitas a Centros de Ciência estrangeiros, organização de seminários, entre 
outros. 

• responsável pela implantação da rede de Centros Ciência Viva já existentes no País e 
ainda relativamente à criação de novos Centros. 

• organização da 18th Annual Conference of Ecsite (European Collaborative for Science, 
Industry and Technology Exhibitions) em Lisboa, 2007. 

• é Presidente da Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica – Ciência Viva 
(desde 2008) 

 

Participação em publicações  

• “Estratégias para a Cultura em Lisboa”, CML/ISCTE, 2009 

• “Ciência e Educação em Ciência”, CNE – Conselho Nacional de Educação, 2007  

• “Biologias na Noite”, coordenação Amadeu Soares, editora Afrontamento, 2007 

• Roteiro “Turismo Científico em Portugal”, Assírio e Alvim, 2007 

• “Educação em Ciência Cultura e Cidadania”, coordenação Maria de Fátima Paixão, Alma 
Azul, 2006 

• “Cultura Científica e Movimento Social. Contributos para a Análise do Programa Ciência 
Viva”, coordenação António Firmino da Costa, Celta Editora, 2005 

• “A Ciência ao Encontro da Sociedade”, Fundação Calouste Gulbenkian, 2003 

• “Rede de Projectos de Educação e Media” – Instituto de Inovação Educacional, 
1995/1996 
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