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O Ciência conVida é um grupo constituído por pessoas com formação científica e uma vasta
experiência em Investigação e Comunicação da Ciência. Os 3 elementos, Ângela Inácio, Eunice
Carriço e Filipa Carreira Barbosa têm formação nas áreas da Biologia, Geologia, Ecologia,
Pedagogia e Divulgação de Ciência. Na Investigação o grupo destaca‐se nas áreas das Ciências
Biológicas e Biomédicas, desenvolvidas parcialmente em ambiente internacional. Na
comunicação científica, o grupo possui experiência abrangendo vários níveis académicos, o
ensino básico, o secundário e o universitário, incluindo estudos pós‐graduados. O Ciência
conVida tem sede no Instituto de Investigação Cientifica Bento da Rocha Cabral, em Lisboa.
Entre outros aspetos, o Ciência conVida pretende interagir com a sociedade ativa através da
divulgação científica e da popularização da Ciência.
Recentemente o grupo teve o seu primeiro projeto aprovado pela Universidade de Lisboa. O
projeto intitula‐se O laboratório de ciência – o que há de novo? e tem como objetivos gerais
realizar um conjunto de sessões de divulgação sobre a evolução dos instrumentos científicos
utilizados em duas áreas da Biologia ‐ a genética e a microscopia ‐ durante o período
compreendido entre o início do séc. XX e a atualidade, e dinamizar a discussão em torno do
papel dos instrumentos científicos na evolução da ciência. O projeto realiza‐se em paralelo em
quatro Instituições: Faculdade de Medicina da UL (FMUL), Instituto de Investigação Científica
Bento da Rocha Cabral (IICBRC), Centro de Filosofia da Ciências da UL (CFCUL) e o Centro de
Estudo das Doenças Crónicas (CEDOC).
Este projeto oferece a possibilidade de viajarmos no tempo. Se por um lado temos o IICBRC,
referência histórica da investigação científica em Portugal, por outro temos laboratórios
construídos mais recentemente, como o Laboratório de Genética da FMUL e os Laboratórios
do CEDOC.
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