
 

 

Ciência para o Mundo 
 

António Coutinho Science Awards reúne premiados em cerimónia e 
inaugura exposição de fotografia para destacar os seus projetos 

 
Oeiras, 21 de setembro 2022 - A cerimónia dos António Coutinho Science Awards, vai 
reunir todos os premiados desde a sua 1ª edição, lançada em 2019. No dia 27 de 
setembro de 2022, os oito premiados, vão apresentar os grandes desafios e 
oportunidades que nasceram da participação neste Programa, numa altura em que 
decorrem as candidaturas da 4ª edição. A sessão, de entrada livre, mas com registo 
obrigatório, decorrerá a partir das 18h00 no Auditório 2, da Fundação Calouste 
Gulbenkian, em Lisboa.  
 
Adija Wilssone, António Pinto, Mónica Medina, Nashon Majaliwa, Lucas Miguel, Érica 
Simão, Tamar Monteiro e Sosdito Mananze são os premiados dos António Coutinho 
Science Awards. Na cerimónia, apresentada por Gisela Casimiro, alguns dos premiados 
vão dar a conhecer os seus projetos promovidos no âmbito do programa, focado em 
impulsionar carreiras científicas e a diversidade na ciência. 
 
Anualmente este programa oferece duas Bolsas e um Prémio, com acolhimento por 
parte de uma Instituição científica em Portugal, para desenvolveram os seus projetos de 
investigação nas áreas das ciências exatas, da vida e da saúde. Dirigido a jovens 
cientistas dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa, e seus descendentes, o 
programa tem vindo a garantir o alargamento das redes de colaboração, desenhar novos 
projetos e oportunidades de fortificação da carreira científica. Um programa que 
responde a uma estratégia conjunta entre o Instituto Gulbenkian de Ciência, a Merck e 
o Município de Oeiras na promoção internacional da ciência. 
 
No dia da cerimónia, será ainda inaugurada uma exposição de fotografia que estará 
patente nos Jardins da Fundação Calouste Gulbenkian até dia 31 de outubro. Com esta 
iniciativa pretende-se dar destaque ao programa e dar a conhecer projetos e conquistas 
que estão na base do conhecimento científico que beneficiará a sociedade.  
 
Fique a conhecer em mais detalhe os premiados: https://gulbenkian.pt/ciencia/pt-
pt/centro-colaborativo-gulbenkian/premios/acsa/  
 
 
Sobre os António Coutinho Science Awards (ACSA) 
Os ACSA são dirigidos a estudantes dos PALOP (Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa) 
ou descendentes de nacionais dos PALOP residentes em Portugal, bem como a estudantes e 
investigadores doutorados residentes nos PALOP. 

Em homenagem ao Professor António Coutinho, antigo Diretor do Instituto Gulbenkian de 
Ciência (IGC), e impulsionador da ciência a nível nacional que garantiu a projeção internacional 
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do conhecimento científico, o IGC, em parceria com a Merck e o Município de Oeiras, criaram 
um programa anual em seu nome que inclui duas bolsas e um prémio e é gerido pelo Centro 
Colaborativo do Instituto Gulbenkian de Ciência. 
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