
                           

 

 

Circuitos Ciência Viva 

 
Os “Circuitos Ciência Viva” foram lançados em fevereiro de 2017, com o lema 
“Deixe-se guiar pela curiosidade!”, e nasceram da vontade de tornar mais visível a 
Rede Nacional de Centros Ciência Viva, ligando-a a um ambicioso programa de 
turismo do conhecimento. 
 
Em 2019, este programa obteve o prémio Roy L. Shafer Leading Edge Award for 
Business Practice, uma distinção atribuída anualmente pelo ASTC (Association of 
Science-Technology Centers), a associação profissional norte-americana de museus 
e centros de ciência e tecnologia. 
 
Oferece percursos de conhecimento e valorização do património em todo o território 
nacional, numa lógica de interação entre zonas urbanas e zonas rurais, entre litoral e 
interior. Os Centros Ciência Viva são os elementos chave destes circuitos, 
representando uma porta para a cultura científica, nas respetivas regiões, a milhares 
de visitantes, nacionais e estrangeiros. 
 
O kit dos Circuitos Ciência Viva é composto por um cartão, um guia impresso, 
um site (www.circuitoscienciaviva.pt) e uma app disponível para iOS e Android, 
com um total de 19 circuitos, 57 percursos e mais de 200 etapas para explorar. Tem 
a validade de um ano, um custo de 50 euros e permite a dois adultos ou um 
casal com filhos até aos 17 anos acesso gratuito aos Centros, assim como aos 
descontos e vantagens estabelecidos com os mais de 200 parceiros. 
 
Pode ser adquirido online no site dos Circuitos, nas bilheteiras dos Centros Ciência 
Viva, nas Lojas e Bilheteira online da FNAC e em duas lojas da Fundação INATEL, 
em Lisboa e no Porto. 
 
É igualmente possível comprar o guia de forma isolada nos Centros Ciência Viva, pelo 
preço de 25€, e poder aderir mais tarde ao cartão dos Circuitos, com todas as suas 
vantagens. Este upgrade para o cartão é efetuado online no site do programa, com o 
custo de 30€, e pode ser realizado no prazo de um ano a partir da data de compra do 
guia. 
 
Desde o lançamento em 2017 até dezembro de 2020, foram vendidos 5.345 cartões. 
Neste período de quase quatro anos, foram apresentados 14.796 cartões à entrada 
dos Centros, correspondendo a 49.511 visitantes. Atualmente estão ativos 1.482 
cartões, correspondentes a 5.815 utilizadores, dos quais 2.964 adultos e 2.851 
crianças.  



                           

 

 

PARCERIAS  

O projeto conta, desde o início, com o apoio da Fundação Vodafone Portugal, no 
desenvolvimento do site e da app e materiais de divulgação.  

Possui ainda os seguintes parceiros de âmbito nacional:  

 a GALP disponibiliza vales de desconto digitais para combustível enviados aos 
utilizadores do cartão por e-mail;  

 a CP propõe descontos nos serviços de Intercidades, Regional ou 
InterRegional;  

 a Movijovem oferece descontos nas Pousadas de Juventude geridas por esta 
entidade;  

 a Fundação INATEL integra também o projeto com descontos nas suas 
unidades hoteleiras. 

A estes se associam os mais de 100 parceiros de ciência e cultura (museus, jardins 
zoológicos e aquários, parques naturais, grutas, minas) e mais de 100 de alimentação 
e alojamento, contribuindo para a dinamização económica das regiões. 

O conceito é dinâmico e evolui pela inclusão de novos Circuitos e de Centros Ciência 
Viva, como é o caso do Circuito de Braga, com a integração do Planetário – Casa da 
Ciência de Braga na Rede Nacional de Centros Ciência Viva em 2018, e do Circuito 
do Vale do Côa, com a integração do Museu do Côa na Rede em 2019.  

O turismo de conhecimento, que os Circuitos Ciência Viva potenciam, ganha também 
uma premência particular quando visto no quadro de um dos desafios nacionais mais 
atuais: o reforço da coesão territorial, especialmente pela via da valorização do 
interior, das paisagens, da biodiversidade e do património cultural, material e 
imaterial.  

Website e vídeo: www.circuitoscienciaviva.pt/about  
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