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Festival Science on Stage 2019: Cascais recebe o maior encontro europeu de 
professores inovadores nas áreas das ciências 

 

De 31 de outubro a 3 de novembro de 2019, Cascais e o Centro de Congressos do Estoril 
abrem as portas a mais de 450 professores de toda a Europa que vêm participar no Festival 
Internacional Science on Stage. A rede Science on Stage, a maior plataforma europeia de e 
para professores de STEM (Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática), promove de dois 
em dois anos e num país diferente esta iniciativa que reúne os mais inovadores professores 
de ciências da Europa numa grande feira educacional.  Este ano, o festival realiza-se no nosso 
país sob o mote “Skills for the Future” – Competências para o Futuro”, é organizado pelo 
Science on Stage Portugal e pelo NUCLIO, em colaboração com o Science on Stage Europe e 
com o apoio da C.M. Cascais. 

“Skills for the Future” – “Competências para o Futuro” é o mote do 11º Festival Internacional 
Science on Stage que chega a Portugal em 2019. Mais de 450 professores das áreas de STEM 
(Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática) dos ensinos básico e secundário, bem como 
professores do primeiro ciclo e educadores do pré-escolar, de mais de 30 países, incluindo 
Portugal, estarão no Centro de Congressos do Estoril, de 31 de outubro a 3 de novembro de 
2019, para a maior feira de educação e ciência da Europa, onde irão apresentar as suas mais 
inovadoras ideias, projetos e boas práticas, em stands, oficinas e sessões em palco.   
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A Delegação Portuguesa 
As delegações de professores que participam no Festival são escolhidas em Eventos de Seleção 
organizados pelos diversos países. Portugal tem já uma longa história de participação nestes 
festivais, com delegações que nos têm orgulhado ao apresentar projetos que se destacaram 
sempre pela sua criatividade e inovação. Este ano, os projetos foram selecionados num evento 
realizado nos dias 19 e 20 de janeiro na Escola Básica e Secundária de Carcavelos e que contou 
com a presença de numerosos professores de todo o país. Por sermos o país organizador e 
dada a elevada qualidade dos projetos apresentados, este ano, a delegação portuguesa será a 
maior de sempre, contando com 40 professores. 

As melhores práticas “de professores, para professores” 
A rede Science on Stage é a maior plataforma europeia de e para professores de STEM de 
todos os níveis de ensino. Ao promover de dois em dois anos e num país diferente esta 
iniciativa, reunindo alguns dos mais inovadores professores da Europa numa grande feira 
educacional, o Science on Stage Europe pretende melhorar a qualidade do ensino, apoiando e 
pondo em contacto direto professores com ideias e práticas excecionais e abrindo caminho 
para que mais alunos sigam áreas de ciência, engenharia e tecnologia. Pretende ainda destacar 
a importância da ciência e tecnologia nas escolas e na sociedade em geral. 

Organização 
O festival está a ser organizado pelo NUCLIO - Núcleo Interactivo de Astronomia, que 
representa o Science on Stage em Portugal, em colaboração com o Science on Stage Europe e 
com o apoio da Câmara Municipal de Cascais. O NUCLIO, como coordenador de alguns dos 
mais importantes programas de formação de professores a nível nacional e internacional, 
aceitou levar a cabo o desafio, trazendo a Portugal este grande evento de intercâmbio 
educacional que irá certamente pôr em destaque a qualidade dos professores portugueses e 
o seu compromisso com as competências para o século XXI, desenvolvendo e pondo em 
prática metodologias mais centradas no aluno e mais interdisciplinares.  

Dia Aberto 
No Dia Aberto, 2 de novembro, professores e outras pessoas interessadas terão a possibilidade 
de participar no festival como visitantes. A feira estará aberta ao público das 10h às 18h. Os 
visitantes terão acesso a todos os elementos do festival, podendo explorar a feira, onde 
estarão expostas mais de 200 atividades, e assistir a apresentações. Os professores poderão 
ainda inscrever-se e participar em alguns workshops, experimentando, de várias formas, 
métodos de ensino inspiradores. A visita ao Festival no dia aberto terá o preço de 5€ por 
pessoa. Para famílias (2 adultos acompanhados de crianças) o preço será de 10€. Os bilhetes 
poderão ser adquiridos na entrada. 
As novidades sobre a programação do dia aberto irão sendo divulgadas ao longo do mês de 
outubro no site do Festival: https://sons2019.eu/programme/open-day/ 
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Festival Science on Stage 2019 
Data: 31 de outubro a 3 de novembro de 2019 
Cerimónia de Abertura: quinta-feira, 31 de outubro, 17h (exclusiva para participantes inscritos 
no evento e convidados) 
Dia Aberto ao público: sábado, 2 de novembro, 10h-18h 
Local: Centro de Congressos do Estoril, Avenida Amaral, 2765-192 Estoril, Portugal 

Alto-Patrocínio 
Mr Tibor Navracsics - Membro da Comissão Europeia  

Apoios 
Câmara Municipal de Cascais - Principal patrocinador do Festival 
DGE - Direção-Geral da Educação  
AIRBUS Foundation 
Google Earth Outreach 
EPS - European Physical Society 
Institut Français de l’Education - École Normale Supérieure de Lyon  

Parceiros 
TAP Air Portugal - Transportadora Oficial do Evento 
SPQ - Sociedade Portuguesa de Química 
The Catholic University of America 
ReadSpeaker - pioneering voice technology 
ESA - European Space Agency 
ESO - European Southern Observatory 
OeWF - Austrian Space Forum 
DELTA 

Informação Adicional: 
Science on Stage Europe 
O Science on Stage Europe é uma rede europeia destinada a promover o intercâmbio de ideias 
inovadoras e boas práticas entre professores de STEM dos ensinos básico e secundário, bem 
como professores do primeiro ciclo e educadores do pré-escolar. Desde o ano 2000, o Science 
on Stage já chegou a cerca de 100.000 professores e formadores em mais de 30 países. Os 
países europeus contam com Delegações de Representação Nacional, que fazem a ligação com 
as comunidades nacionais de professores. Os países não europeus têm a possibilidade de se 
juntar à rede como “membros associados”, promovendo as melhores práticas de ensino de 
STEM em todo o mundo. O Science on Stage Europe apoia os vários países membros na 
realização das suas atividades e ajuda na coordenação dos festivais nacionais. A sede em 
Berlim é responsável pelo alargamento da rede e entrada de novos membros, levando 
também a cabo várias tarefas administrativas. A Science on Stage Europe e.V. é, desde 2011, 
uma associação sem fins lucrativos reconhecida pela lei alemã. 
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Science on Stage Portugal 
A Delegação de Representação Nacional (NSC - National Steering Committee) – Science on 
Stage Portugal – é responsável pelas atividades do Science on Stage no nosso país. Cabe-lhe a 
preparação, divulgação e realização dos eventos nacionais, bem como a seleção dos melhores 
projetos criados pelos professores para representarem Portugal nos eventos europeus. O 
Science on Stage Portugal foi inicialmente coordenado pela Ciência Viva – Agência Nacional 
para a Cultura Científica e Tecnológica. De 2013 a 2015, foi representado por uma colaboração 
entre o NUCLIO – Núcleo Interactivo de Astronomia e o Planetário Calouste Gulbenkian – 
Centro Ciência Viva. A partir de 2016, o Science on Stage Portugal passou a ser coordenado 
pelo NUCLIO. 

NUCLIO 
O Núcleo Interactivo de Astronomia (NUCLIO) é uma organização sem fins lucrativos e ONG 
para o Desenvolvimento, constituída por investigadores e professores das áreas das ciências e 
educação, que tem como principal objetivo a promoção de inovação na educação. O NUCLIO 
coordena o Galileo Teacher Training Program (GTTP), um dos maiores programas de formação 
de professores do mundo, com mais de 100 países envolvidos. Desde a sua génese, a 
organização já envolveu mais de 10000 alunos e 3000 professores a nível nacional. Em 
Portugal, o NUCLIO é responsável por grandes projetos nacionais e internacionais de cariz 
educativo, como o Astronomers Without Borders, Dark Sky Rangers, Open Schools for Open 
Societies, Global Science Opera, Our Space Our Future, Islands Diversity for Science Education, 
Escolas Digitais, Frontiers, Go-Lab, GO-GA (Go-Lab Goes Africa), IASC - Campanha 
Internacional de Pesquisa de Asteroides, iDiverSE, Inspiring Science Education, PLATON, PLOAD 
- Grupo Lusófono de Astronomia para o Desenvolvimento, Stories of Tomorrow e Science on 
Stage. O NUCLIO promove ainda ações de divulgação científica em parceria com a Câmara 
Municipal de Cascais, com sessões de observação noturna e conversas com profissionais das 
áreas das ciências, decorrendo regularmente no Centro de Interpretação Ambiental da Pedra 
do Sal. 

Referências Editoriais 

Página Oficial do Festival Science on Stage 2019: https://sons2019.eu 
Science on Stage Europe: https://www.science-on-stage.eu/ 
Science on Stage Portugal: https://scienceonstage.pt/ 
NUCLIO: https://nuclio.org/ 
 
Science on Stage Youtube: https://www.youtube.com/user/ScienceonStageEurope 
Science on Stage Facebook: https://www.facebook.com/scienceonstageeurope/ 
Science on Stage Twitter: https://twitter.com/ScienceonStage 
 
NUCLIO Facebook: https://www.facebook.com/nuclio/ 
NUCLIO Twitter: https://twitter.com/nuclio_pt 
NUCLIO Instagram: https://www.instagram.com/nuclio_pt/ 
O nosso hashtag nas redes sociais: #SonS2019 
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Assuntos de imprensa 
Para representantes dos média, por favor, registe-se através do email:  
festival@sons2019.eu 
ou contacte-nos através dos telefones: 
 +351 960 356 909 (SonS PT) 
+49 30 400067-42 (SonS EU) 
 
CONTACTOS: 

NUCLIO/Science on Stage Portugal: 
NUCLIO – Núcleo Interativo de Astronomia 
Science on Stage Portugal 
Tel: +351 960 356 909 
info@scienceonstage.pt 
festival@sons2019.eu 
 
Rosa Doran - Presidente do Conselho Executivo do NUCLIO 
Chair da Delegação de Representação Nacional Science on Stage Portugal 
Tel: +351 966 781 264 
rosa.doran@nuclio.pt 

 
Teresa Direitinho - NUCLIO  
Tel: + 351 963 031 272 
teresa.direitinho@nuclio.org 
 
Science on Stage Europe e.V. 
Laila Oudray  
Public Relations 
AmBorsigturm 15  
13507 Berlin  
Phone +49 30 400067-42 
press@science-on-stage.eu 
 
Para patrocínios e parcerias: 
Juliana Gongora 
NUCLIO – Núcleo Interativo de Astronomia 
Tel: +351 913 052 092 
juliana.gongora@nuclio.org 
 

 
 

  
  

 


