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A terceira edição do concurso “Fala 
Ciência? Comunicar Ciência nos 
Açores” decorre no dia 22 deste mês, 
pelas 17h00, na sede do Alpendre 
– Grupo de Teatro, em Angra do He-
roísmo. 
O concurso tem como principais obje-
tivos “promover a literacia científica 
e tecnológica e proporcionar forma-
ção em comunicação, uma competên-
cia que nem sempre é trabalhada no 
ensino formal e cuja utilidade é óbvia 
para todos os aspetos da vida de uma 
pessoa”, referem os organizadores do 
evento numa nota endereçada ao DI.
Podem participar no concurso, orga-
nizado pela Universidade dos Açores 
e pelo Centro de Ciência de Angra do 
Heroísmo, jovens que completem 18 
anos até ao final de 2019 e que não 
sejam profissionais de comunicação, 
nem atores. As inscrições podem ser 
feitas até à segunda-feira, através do 
e-mail falacienciaacores@gmail.com.
Os concorrentes terão de apresentar 
uma comunicação oral de três minu-
tos sobre uma área científica à sua es-

colha, não sendo permitido o recurso 
a material auxiliar.
As comunicações serão avaliadas por 
um júri constituído por cinco ele-
mentos de diferentes áreas, que se 
distinguem por fazerem comunicação 
de excelência, nomeadamente Ana 
Moura Arroz, psicóloga educacional 
e professora auxiliar na Universidade 
dos Açores, Catarina Amorim, biólo-
ga e mestre em Comunicação de Ci-
ência, José Matos, biólogo, investiga-
dor no INIAV e Bastonário da Ordem 
dos Biólogos, Maria João Gregório, 
nutricionista, professora auxiliar da 
Faculdade de Ciências da Nutrição e 
da Alimentação da Universidade do 
Porto e diretora do Programa Nacio-
nal para a Promoção da Alimentação 
Saudável da Direção Geral de Saúde, 
e Rogério Martins, matemático, au-
tor/apresentador do programa “Isto é 
matemática” na SIC Notícias e pro-
fessor e investigador na Faculdade de 
Ciências e Tecnologia da Universida-
de Nova de Lisboa.
O primeiro classificado recebe um 

vale no valor de 250 euros para uma 
viagem, o segundo 150 euros em ma-
terial informático e o terceiro 100 
euros em material informático. Será 
ainda atribuído um vale de 100 eu-
ros em material informático à melhor 
apresentação votada pelo público.
Os concorrentes terão a oportunida-
de de participar numa masterclass 

em comunicação de ciência, agenda-
da para o dia 20 deste mês. 
Estão ainda previstas palestras com 
elementos do júri na Universidade 
dos Açores (dias 21 e 22) e na Escola 
Básica e Secundária Tomás de Borba 
(dia 21) e um evento na Biblioteca 
Pública e Arquivo Regional Luís da 
Silva Ribeiro (dia 23).  
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