
 
Exmº Senhor 
Deputado Firmino Marques 
Presidente da 
Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto 
Grupo Parlamentar do PSD 

 

Encarrega-me o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, de 
convidar V. Exa a participar no próximo Encontro Nacional com a Ciência e a Tecnologia, 
Ciência 2021, a decorrer nos dias 28, 29 e 30 de junho no Centro de Congresso de Lisboa 
na Junqueira, com o programa detalhado em https://www.encontrociencia.pt/2021/, onde 
também poderá fazer a sua inscrição. 

A França é, este ano, o país convidado do Encontro Ciência 2021, o qual é comissariado por 
Paula Alves CEO do iBET e professora na Universidade NOVA de Lisboa (ITQB e FCT-
NOVA), David Braga Malta, fundador da LiMM, Cell2B e BoostPharma em Paris, e Marta 
Oliveira, especialista em segurança de lançadores no Porto Espacial Europeu de Kouru, na 
Guiana Francesa. 

O encontro inclui três dias de debate intenso sobre as formas como a Ciência em Portugal 
pode garantir recuperar Portugal e a Europa de uma forma mais digital e mais verde, mas 
também mais resiliente, mais social e mais global. Vamos discutir os desafios do futuro e 
reunir, mais uma vez, investigadores e peritos de diferentes áreas científicas e sectores 
sociais e económicos, para projetar a recuperação de Portugal na próxima década. 

Entre outros aspetos, gostaríamos de chamar a atenção para a sessão inaugural na manhã 
do dia 28 de junho, onde serão entregues as Medalhas de Mérito Científico 2021. Está ainda 
previsto que o Primeiro Ministro António Costa faça uma intervenção na abertura do 
Encontro e que o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa participe no 
encerramento. 

Naturalmente que os constrangimentos provocados pela pandemia exigem uma nova 
realidade para a organização do encontro, com lotação limitada nas várias salas. Nunca é 
demais lembrar que o Ciência 2021 cumpre com rigor todas as regras da Direção-Geral da 
Saúde previstas para eventos com as caraterísticas do Encontro. 

O Encontro Ciência 2021 será realizado na sequência da realização anual dos encontros 
nacionais de ciência e tecnologia, sendo promovido pela Fundação para a Ciência e a 
Tecnologia e a Ciência Viva, em colaboração com a Comissão Parlamentar de Educação, 
Ciência, Juventude e Desporto. 

Estamos certos, que com a colaboração de todos, criaremos mais um grande momento 
único de reflexão anual sobre o estado da Ciência e da Tecnologia em Portugal e na 
Europa. 

Com os melhores cumprimentos 

 
O Secretariado do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 
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