
 
 
 

 

Excelentíssimos (as) Senhores (as),  

Na sequência da inscrição no programa Cientificamente Provável, vimos transmitir as 

informações necessárias ao estabelecimento das parcerias entre as Escolas Básicas e 

Secundárias, através das Bibliotecas Escolares, e as Unidades de Investigação e Bibliotecas de 

Ensino Superior. 

Enviamos, em anexo, um documento detalhado com as orientações relativas às 

condições de funcionamento do programa. 

Enviamos, também, uma listagem com as Unidades de Investigação e Bibliotecas de 

Ensino Superior que se propuseram desenvolver projetos em parceria com as Escolas Básicas e 

Secundárias. A listagem contém todas as Unidades de Investigação e Bibliotecas de Ensino 

Superior organizadas ao nível das NUTS 3.  

Cada escola pode escolher a(s) Unidade de Investigação e/ou Biblioteca do Ensino 

Superior, da sua NUTS ou de uma NUTS limítrofe, com a qual pretende estabelecer uma 

parceria, contactando, para isso, o responsável indicado na referida listagem. 

As Unidades de Investigação e Bibliotecas de Ensino Superior receberão, igualmente, 

uma lista das Escolas Básicas e Secundárias que se inscreveram podendo contactar, também, 

aquelas que mais lhes interessarem.  

As parcerias serão desenvolvidas nos moldes que melhor se adequarem às entidades 

envolvidas, com total autonomia. Para facilitar a gestão do programa e a cooperação 

interinstitucional, em cada parceria deverá ser designado um interlocutor que fique 

responsável pelos contactos e envio da informação à coordenação do Programa. 

Em outubro de 2018 serão solicitadas informações sucintas sobre: identificação do 

projeto e dos parceiros envolvidos; nome e contacto do interlocutor; identificação das 

atividades; calendarização; número de participantes previstos; níveis de ensino envolvidos; e 

impactos esperados. 

O programa desenvolver-se-á em dois anos letivos, possibilitando em junho de 2019 

uma nova fase de apresentação de alterações e de incorporação de novos parceiros e projetos. 

Com o propósito de avaliar a implementação e impacto no contexto de aprendizagem 

e de investigação, o programa disporá de mecanismos simplificados de monitorização e 

acompanhamento junto de todos os participantes envolvidos.  

Os contactos no âmbito deste programa devem ser dirigidos para o endereço de 

correio eletrónico geral@cientificamente-provavel.gov.pt 

 


