
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

FFOORRMMAADDOORRAA  
 

Catarina Amorim 
Bióloga, Doutorada em 
Imunologia (Universidade 
de Oxford) e Mestre em 
Comunicação de Ciência 
(Imperial College, Londres) 
 
 

Catarina Amorim fez o 
doutoramento em Imunologia 
em Oxford onde após uma 
década de investigação muda 
para Comunicação de Ciência, 
lançando um projeto para 
aumentar a visibilidade 
internacional da ciência 
portuguesa. Com um interesse 
particular em promover o 
diálogo entre cientistas e 
público e uma melhor cidadania 
científica, em paralelo ensina 
Comunicação de Ciência a 
cientistas e envolve-se em 
vários projetos de comunicação 
de ciência para o grande 
público. Exemplos incluem o 
concurso internacional de 
comunicação de ciência, 
FameLab, SciBar onde se fala 
de ciência nos pubs ingleses, e 
a semana da ciência da British 
Science Association. Em 2007 
cria o projeto Storytelling 
Science onde cientistas e 
artistas criam eventos de 
ciência em espaços lúdicos, e 
que desde 2011 é parte do 
Festival da Ciência de 
Oxfordshire. Em Setembro de 
2015 torna-se freelance, 
trabalhando agora como 
consultora e professora em 
comunicação de ciência, 
jornalista e editora científica. 
 

WWWooorrrkkkssshhhoooppp   
 
 

UMA INTRODUÇÃO PRÁTICA 
 À COMUNICAÇÃO DE CIÊNCIA  

AÇÃO DE FORMAÇÃO  DE 

CURTA DURAÇÃO  

7 horas | 0,3 U.C 

FICHA DE 
INSCRIÇÃO ONLINE 
 

(Inscreva-se aqui) 
 

 

http://tinyurl.com/sci
comLisboaOrdem  

 

OOOBBBJJJEEETTTIIIVVVOOO   
 

Este workshop tem como objetivo ser uma 
introdução à comunicação de ciência, mas 
também, de uma forma mais geral, a como 
comunicar de forma efetiva, “cativando” a 
audiência. Iremos aprender o que define um bom 
comunicador, e como, usando ferramentas de 
meios variados, do teatro de improvisação e 
storytelling até à publicidade, se pode criar um 
diálogo com qualquer audiência. O workshop terá 
uma forte componente prática de forma a 
familiarizar os participantes com os conceitos 

adquiridos. 

PREÇOS 
 

Membros da  
Ordem dos Biólogos - 60€ 
Público em geral       - 70€ 
 

LOCAL DE REALIZAÇÃO 
 

Ordem dos Biológos 
Rua Cidade de Rabat 
nª38, r/c 
1500 – 164 Lisboa 
https://goo.gl/maps/WNJtg
WLJs5p 
 
 

CRONOGRAMA 
 

20 | 02 | 2016 (Sáb) 9h|17h 
 

PROGRAMA  
 

Clique no link constante 
da imagem. 
 
 

LIMITE MÁXIMO DE 

INSCRIÇÕES: 14 (min. de 

10) participantes 
 
 

INFORMAÇÕES 
 

Telf. +351 220 169 962 
E-mail: cfobio@gmail.com 
 
 

https://goo.gl/maps/WNJtgWLJs5p
https://goo.gl/maps/WNJtgWLJs5p

