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“Química - nossa vida, nosso futuro” 
 

 
 
 

 
 

DIRETRIZES – BREVE SÍNTESE 
 

Em 2008, a 63ª Assembleia-Geral da ONU proclamou o ano de 2011 como o “Ano Internacional da 

Química”, sob o tema “Química - nossa vida, nosso futuro”. A agenda de comemorações será organizada 

pela União Internacional de Quimica Pura e Aplicada (IUPAC) e pela Organização das Nações Unidas para 

a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). 

O objetivo do Ano Internacional da Química é celebrar as contribuições da química para o bem-

estar da humanidade. A química é fundamental para a nossa compreensão do mundo e do cosmos. As 

transformações moleculares são centrais para a produção de alimentos, medicina, combustíveis e 

inúmeros produtos manufaturados e naturais. A programação do Ano Internacional da Química também 

será inserida nas atividades da Década da Educação e do Desenvolvimento Sustentável (2005 – 2014), 

estabelecida pela ONU. Assim, as atividades programadas para 2011 darão ênfase à importância da 

química para os recursos naturais sustentáveis. 

O Ano Internacional da Química coincide com o 100º aniversário do Prémio Nobel atribuído a 

Madame Curie, uma oportunidade para celebrar as contribuições das mulheres para a ciência.  

Será, também, o 100º aniversário da fundação da Associação Internacional das Sociedades de 

Química permitindo, assim, destacar os benefícios da colaboração internacional para o desenvolvimento 

científico. 

 
Objetivos do Ano Internacional da Química: 

 Investigar o papel da Química num mundo sustentável.  

 Aumentar o reconhecimento da importância da Química. 

 Criar, nos jovens, entusiasmo pelo futuro criativo da Química 

 Estimular o trabalho em parceria com outras escolas participantes. 

 Favorecer o diálogo dos jovens com investigadores.  

 Estimular a metodologia do trabalho de projecto partindo da realidade que rodeia os jovens, 

identificando problemas, planeando atividades, propondo soluções, promovendo mudanças. 

 Investigar e fundamentar cientificamente as suas propostas. 

 Desenvolver o sentido de responsabilidade dos alunos nos processos de mudança. 

 


