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REUNIÃO de EMBAIXADORES SCIENTIX – 25 de novembro de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

No dia 25 de novembro de 2022, decorreu uma reunião online, via Zoom Meetings, de 

Embaixadores Scientix com representantes da Direção-Geral da Educação. 

Os Embaixadores Scientix, membros do Painel de Professores do projeto com o mesmo 

nome, têm a função de o promover e o divulgar junto dos seus pares – professores das 

áreas STEM (Science, Technology, Engineering, Mathmatics) em toda a Europa, bem 

como fomentar a partilha e o conhecimento de boas práticas na área da Educação em 

Ciência. 

Atualmente, este projeto tem já um total de 849 Embaixadores ativos na Europa e 

pretende expandir este número para 1.000, até ao final de 2022. Em 23 de agosto de 

2021, tal como acontece periodicamente, foi lançada uma candidatura a novos 

Embaixadores Scientix, que permitiu a entrada de sete novos embaixadores 

portugueses, tendo a lista do nosso país passado a integrar 44 elementos1. Os 

candidatos a embaixadores têm de passar em duas primeiras etapas do processo de 

candidatura e, após a sua aprovação por parte do Ponto de Contacto Nacional (DGE), 

são convidados para o Curso de Formação de Embaixadores Scientix, que é a etapa 

final do processo de candidatura. Os candidatos que concluírem o curso com sucesso 

são elegíveis para serem Embaixadores do Scientix. 

Neste contexto, cabe aos Embaixadores Scientix apresentar o projeto em escolas e 

associações nacionais de professores, em conferências e workshops, bem como 

aconselhar os docentes sobre como podem participar a nível europeu, no trabalho 

desenvolvido relativamente às áreas STEM. Para além disso, cabe-lhes também apoiar 

a EUN (European Schoolnet) no desenvolvimento e testagem de várias ferramentas e 

serviços do Scientix, bem como assegurar a qualidade pedagógica do repositório 

Scientix (http://www.scientix.eu/resources). 

 
1 Lista de embaixadores Scientix para 2022: http://www.scientix.eu/in-your-country/scientix-4-teacher-panel 

http://www.scientix.eu/in-your-country/scientix-4-teacher-panel
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A colaboração entre a DGE, enquanto ponto de contacto nacional do projeto, e os 

embaixadores, é assim muito importante, o que justifica as reuniões promovidas entre 

estes dois importantes agentes da educação STEM a nível europeu. A reunião de dia 25 

de novembro destinou-se a dar a conhecer os novos elementos, a fazer um balanço do 

projeto e a recolher o testemunho dos embaixadores relativamente a mais-valias, 

eventuais constrangimentos e atividades desenvolvidas. Esta partilha de experiências 

foi muito enriquecedora, tendo permitido constatar que muitos dos embaixadores 

Scientix são professores que, não obstante algumas dificuldades apontadas, 

nomeadamente no que se refere ao tempo disponível, estão envolvidos em numerosos 

projetos de educação STEM, encontrando-se, por exemplo, nove deles ligados a Clubes 

Ciência Viva. Estes aspetos constituem uma mais-valia para a divulgação do projeto a 

nível nacional e para a promoção do ensino STEM numa perspetiva integradora, que 

privilegie os princípios subjacentes às atuais políticas educativas nesse domínio. 

Atualmente, a maioria dos embaixadores Scientix encontra-se no norte e no centro do 

país (20 na região norte, 12 na região centro, 8 na região Lisboa e Vale do Tejo, 1 no 

Alentejo, 1 no Algarve e 2 nas Regiões Autónomas), sendo desejável que, num futuro 

próximo, essa distribuição seja mais equitativa. 

Em termos de ações futuras, está a ser agendada nova reunião da DGE com os 

Embaixadores no início de janeiro, a fim de criar mais momentos de partilha de 

trabalhos/experiências e de preparar a sua participação na Conferência Nacional 

Scientix, que se irá realizar em março de 2023. 

 


