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Workshops

CIÊNCIA E POLÍTICAS PÚBLICAS: COMO 
CONSEGUIR PONTES?

ASSESSORIA ESTRATÉGICA - PARCERIAS E INOVAÇÃO
COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA
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Alinhamento com o Joint Research Centre (JRC)

Estes workshops estão em linha com a estratégia europeia do Joint Research Centre (JRC) da Comissão Europeia e fazem
parte de um conjunto de ações que estão a ser desenvolvidas nos Estados-Membros.

As duas facilitadoras do PlanAPP foram capacitadas previamente no Training-of-Trainers on Evidence for Policy, do
JRC. Encontram-se ativamente envolvidas, juntamente com colegas de outros países europeus, em difundir nos respetivos
sistemas científicos nacionais, a metodologia e os materiais produzidos para alavancar o diálogo entre a ciência e política.

A metodologia e os materiais utilizados são uma adaptação para a realidade portuguesa, respeitando as condições de autoria
acordadas com o JRC.

© European Union, 2020

The Commission’s reuse policy is implemented by Commission Decision 2011/833/EU of 12 December 2011 
on the reuse of Commission documents (OJ L 330, 14.12.2011, p. 39 - https://eur-lex.europa.eu/eli/ 
dec/2011/833/oj). 

Unless otherwise noted, the reuse of this document is authorised under the Creative Commons Attribution 
4.0 International (CC BY 4.0) license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse 
is allowed, provided appropriate credit is given and any changes are indicated.

https://ec.europa.eu/info/departments/joint-research-centre_en
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Facilitadoras

Alice Lourenço Fronika de Wit

Mestre em Psicologia e tem mais de 20 anos de experiência como Formadora
Certificada, Consultora e Avaliadora de Projetos da UE. Possui uma vasta
experiência em facilitação de grupos e formação de formadores, para
entidades públicas e privadas. No seu trabalho como formadora e consultora,
onde tem colaborado com decisores políticos e organizações científicas,
adquiriu uma vasta experiência na utilização de métodos e ferramentas de
aprendizagem ativa e centrada nas pessoas. Tem estado particularmente
focada no desenvolvimento de soft skills, nas áreas da comunicação,
relacionamento interpessoal, colaboração, inteligência emocional, resolução
de problemas, gestão de pessoas, liderança e empreendedorismo.

Recentemente defendeu a sua tese sobre governança climática
policêntrica na Amazónia do doutoramento em Alterações Climáticas e
Políticas de Desenvolvimento Sustentável na Universidade de Lisboa em
Portugal. Tem mais de 15 anos de experiência em investigação científica
e mais de 15 publicações revistas por pares. Além disso, trabalhou para
o governo local e nacional holandês, brasileiro e português, tem uma
vasta experiência em tornar a tomada de decisões políticas mais
baseada em evidências. Por fim, tem experiência como perita e coach
de inovação sistémica e facilitou formações e workshops interativos
sobre o tema da ação climática e transições para a sustentabilidade.
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Parte 1 

Workshops: formato, estrutura, 

conteúdos e metodologia
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Informações gerais sobre os Workshops

Enquadramento Os Workshops contribuem para aproximar a Ciência e as Políticas Públicas na construção de políticas informadas por evidências.

Objetivos Os participantes dos workshops desenvolverão competências reflexivas, interpessoais e comunicacionais que os tornem mais capazes de

identificar, selecionar e fornecer evidências aos decisores políticos, bem como avaliar os efeitos da sua ação.

Destinatários Os Workshops destinam-se a investigadores, comunicadores e gestores de ciência, bem como alunos de doutoramento.

Nº de participantes 10 a 16

O PlanAPP tem apenas duas formadoras disponíveis para estas workshops. Para rentabilizar o seu trabalho, sugerimos que, por favor,

divulguem a sessão entre centros de investigação ou departamentos da mesma unidade orgânica, até preencher o número máximo de

participantes.

Local Os Workshops têm que ser realizados em salas amplas e planas que permitam a circulação de pessoas e a deslocação de mesas e

cadeiras. É desejável que disponham de três flipcharts, preferencialmente com rodas. Os anfiteatros e auditórios não são espaços adequados

para estas sessões.

Língua de trabalho Português ou bilingue (português, inglês, francês)

Calendarização ÉVORA 31 janeiro e 1 fevereiro LISBOA, TOMAR, ALMADA 17 a 21 abril

BRAGA, PORTO 6 a 10 março AVEIRO, COIMBRA 15 a 19 maio 

FARO 5, 6 e 7 junho
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Informações sobre formatos disponíveis e duração 

Disponibilizaremos dois formatos de Workshops, um de sensibilização e outro de, duração mais longa, que reforça a 

capacitação. 

Metodologicamente, ambos os incluem uma componente prática, direcionada para o desenvolvimento de competências 

relacionais e comunicacionais; e outra componente mais conceptual e reflexiva.  

Sensibilização 

Curta duração:2h

Enfoque no papel da Ciência nas 
políticas informadas por evidências

Capacitação 

Média duração: 7h

Enfoque no papel e atuação dos 
investigadores, comunicadores ou 

gestores de ciência junto dos decisores 
políticos. 
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Ciência e Políticas Públicas

Esta sessão de sensibilização, é de curta 

duração (2h). Aborda de forma global o 

papel da Ciência nas políticas 

informadas por evidências. 

Em termos de conteúdos corresponde 

ao Módulo 1.

Módulo 1 – Ciência e Políticas Públicas 

• Contextualização

• Exercício de simulação

• Reflexões: 

a) Que papéis para a Ciência no ciclo das 

políticas públicas? 

b) Políticas informadas por evidências

c) Repensar a hierarquia das evidências 

• Lições aprendidas

Workshop

Ciência e Políticas Públicas
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Workshop

Ciência e Políticas Públicas

Contextualização Exercício de simulação 

Lições aprendidas

Reflexões 

10h

12h

Fecho

Fig 1. Percurso de aprendizagem Ciência e políticas públicas

Nota: Esta sessão de 2h, pode decorrer de 

manhã (ex. 10h-12h) ou de tarde (14h-16h, 

15h-17h…) a combinar com a instituição  

hospedeira
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Mód. 2 – Como construir pontes entre 
investigadores e decisores políticos? 
• Contextualização
• Exercício de simulação
• Reflexões: 

a) Porque é que os inputs da ciência nem 
sempre são ouvidos? 

b) O que sabem investigadores e decisores 
políticos acerca uns dos outros?

c) Que significado atribuem a “evidências”?
d) Comunicar incerteza: que abordagens 

melhores e piores? 

Mód. 3 – Que estratégia para impactar?
• Exercício: Como chamar a atenção dos 

decisores políticos? 
• Reflexões: 

a) Como criar oportunidades para 
networking? 

b) Como planear: onde, quando, como, a 
quem, o quê? 

Mód. 4 – Competências comunicacionais
• Exercício: Speed dating
• Reflexões:

a) Como interagir com diferentes 
decisores políticos?

b) Como criar uma narrativa? 
- A mensagem chave
- Sequenciar, priorizar, estruturar
- Visualizar 

• Exercício: Análise de audiência 
• Reflexões:

Como comunicar com uma audiência 
diferenciada? 

• Exercício: Pitch
• Reflexões:

Que elementos para um bom pitch?
• Lições aprendidas

Como construir pontes entre 

investigadores e decisores 

políticos?

Com a duração de um dia (7h), 

esta sessão permite focar o papel 

e atuação de investigadores, 

comunicadores ou gestores de 

ciência junto dos decisores 

políticos. 

Em termos de conteúdos 

corresponde aos Módulo 2, 3 e 4.

Workshop

Como construir pontes entre investigadores e decisores políticos?
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Fig 2. Percurso de aprendizagem Como construir pontes?

Contextualização Exercício de simulação Reflexões

Pitch

Speed datingReflexões

Lições aprendidas Fecho

09.30h

17.30h

Análise de audiência

Reflexões

Estratégia impactante

Workshop

Como construir pontes entre investigadores e decisores políticos?
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Parte 2 

Papéis e responsabilidades das partes
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Papéis e responsabilidades das partes

Divulgação
Assegurar a divulgação do workshop escolhido, junto dos potenciais interessados. Sugerimos
que se contemplem participantes provenientes de outros centros de investigação ou
departamentos da mesma unidade orgânica. Garantir que as orientações relativas à
informação a incluir obrigatoriamente são respeitadas.

Inscrições
Assegurar o processo de inscrição e constituição da lista de participantes. Remeter a lista por
email para o PlanAPP até 3 dias antes da do workshop. Nº de participantes: 10 a 16
(preferencial)

Local
Assegurar que o espaço físico para a realização da sessão é uma sala ampla e plana que
permita a fácil circulação de pessoas e a deslocação de mesas e cadeiras. Os anfiteatros e
auditórios não são espaços adequados.

Equipamento/Recursos
Assegurar a disponibilização no local de três flipcharts (ou equivalente), preferencialmente
com rodas, bem como de equipamento de projeção.

Refeições
Definir a modalidade do almoço (1h), preferencialmente uma refeição ligeira, feita em
conjunto, para potenciar as interações entre todos que decorra no espaço do workshop ou
num espaço próximo. Idealmente, a refeição será ser custeada e assegurada logisticamente
pela instituição. Informar o PlanAPP da opção encontrada até 3 dias antes da sessão.

Instituição de acolhimento

Facilitação

Assegurada por um par de facilitadoras do PlanAPP capacitadas

previamente com o Training-of-Trainers on Evidence for Policy do

European Commission’s Joint Research Centre (JRC).

Metodologia

A metodologia, bem como as técnicas e materiais a utilizar, são

assegurados pelo PlanAPP, no respeito das condições acordadas

com o JRC.

Deslocações

As deslocações das facilitadoras serão suportadas pelo PlanAPP.

Certificado

Atribuição de certificado individual de participação.

Avaliação

Com o intuito de melhorar continuamente, o PlanAPP assegura a

avaliação da satisfação e do impacto da sessões. Disponibiliza-se

a enviar um curto relatório da sessão à instituição de

acolhimento.

PlanAPP

https://ec.europa.eu/info/departments/joint-research-centre_en
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Calendarização previsional

Parte 3 
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Questionário

Que data prefere?  

Que formato pretende? 
Workshop de sensibilização (2h)
Workshop de capacitação (7h)

Quer realizar um workshop? 
Sim  
Não 

Link disponível aqui

https://forms.gle/wZQtvWyrnwsnQjik9
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Calendário previsional das sessões (Escolha uma opção)
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Parte 4 

Orientações a respeitar nos materiais 

de divulgação 
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Orientações gráficas

Para além da inclusão do logo da instituição, o material de divulgação deve incluir, obrigatoriamente e de 

forma bem visível, os seguintes logotipos:

Logo do PlanAPP Logo de JRC
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