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A Fundação da Juventude abriu 
as candidaturas para a 24ª edição 
do Concurso para Jovens Cientistas 
e Investigadores, que decorrem até 
22 de abril. Os melhores projetos 
podem receber 6000 J em prémios 
e a oportunidade de participarem 
em certames internacionais com os 
trabalhos das mais variadas áreas de 
estudo: Biologia, Ciências da Terra, 
Ciências do Ambiente, Ciências Mé-
dicas, Ciências Sociais, Economia, 
Energia/Eficiência Energética, En-
genharias, Física, Informática/Ciên-
cias da Computação, Matemática ou 
Química.

A participação no 24º Concurso 
para Jovens Cientistas e Investigado-
res é aberta a estudantes do ensino 
básico, secundário ou primeiro ano 
do ensino superior, com idades com-
preendidas entre os 15 e os 20 anos, 
desde que tenham um projeto/tra-
balho científico inovador que tenha 
sido concluído antes da entrada no 
ensino superior. 

Desenvolvido pela Fundação da Juven-
tude desde 1992, o Concurso para Jovens 
Cientistas e Investigadores tem como ob-
jetivos promover os ideais da cooperação 
e do intercâmbio entre jovens cientistas e 
investigadores e estimular o aparecimento 
de jovens talentos nas áreas da Ciência, 
Tecnologia, Investigação e Inovação.

A avaliação e a seleção dos trabalhos cabe 
a um júri designado pela Ciência Viva - 
Agência Nacional para a Cultura Científi-
ca e Tecnológica, o qual integra professores 
e investigadores de reconhecido mérito 
das diferentes áreas científicas envolvidas, 

para além de representantes da Fundação 
da Juventude, da Ciência Viva, da Direção 
Geral da Educação do Ministério da Edu-
cação, Agência para a Energia e da Agência 
Portuguesa do Ambiente.

A lista de projetos selecionados para esta-
rem presentes na 10ª Mostra Nacional de 
Ciência, que decorre nos dias 30 de maio e 
1 de junho, no Museu Nacional de História 
Natural e da Ciência, em Lisboa, será publi-
cada no website do concurso até meados de 
maio. A submissão de trabalhos deve ser feita 
até 22 de Abril através do formulário dispo-
nível em www.fjuventude.pt/jcientistas2016.
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