
 
 

NOTA DE IMPRENSA 
 

Candidaturas Abertas ao Prémio Internacional Fernando Gil 2019 
Prémio visa distinguir trabalhos na área da Filosofia da Ciência 

 
Estão abertas as candidaturas ao Prémio Internacional Fernando Gil de Filosofia da Ciência. Criado em 
homenagem ao filósofo português Fernando Gil, em 2010, o prémio tem como propósito distinguir 
trabalhos de qualidade excecional no domínio da Filosofia da Ciência. 
 
O Prémio Internacional Fernando é uma iniciativa conjunta do Governo Português, representado pela 
Fundação para a Ciência e a Tecnologia, com a Fundação Calouste Gulbenkian. Ao autor da obra distinguida 
é atribuído um prémio monetário no valor de 75 mil euros. O laureado é também convidado a dar uma 
palestra original, a ser publicada pela Fundação Calouste Gulbenkian, e a conduzir um programa 
especializado de seminários para estudantes e investigadores em Lisboa. 
 
As obras nomeadas para a edição em curso serão avaliadas por um Júri internacional durante o ano de 
2019 e a cerimónia de entrega do prémio terá lugar em março de 2020. Na sua última edição, em 2017, o 
prémio distinguiu a obra “Starry Reckoning: Reference and Analysis in Mathematics and Cosmology”, de 
Emily Grosholz, Professora de Filosofia, Estudos Afro-Americanos e Inglês, membro do Center for 
Fundamental Theory/Institute for Gravitation and the Cosmos na Pennsylvania State University.  
 
 
Sobre Fernando Gil: 
Fernando Gil (1937-2006) foi um dos grandes nomes da filosofia portuguesa do século XX. A sua obra abrange 
domínios muito variados, da epistemologia à estética, passando pela filosofia moral e política. Todo o seu saber foi 
colocado à disposição de projetos que promovessem o desenvolvimento do conhecimento filosófico e científico em 
Portugal. Nesse espírito, foi Conselheiro Especial do Presidente da República Mário Soares nos seus dois mandatos, 
bem como do então Ministro da Ciência e Tecnologia Mariano Gago. Colaborou também com a Fundação para a 
Ciência e a Tecnologia e com a Fundação Calouste Gulbenkian. Os efeitos dessas colaborações foram decisivos no 
desenvolvimento da investigação filosófica no país. 
O filósofo foi professor na Universidade de Lisboa e na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova 
de Lisboa. Foi “Diretor de Estudos” na École des Hautes Études en Sciences Sociales, em Paris, e Professor Convidado 
em várias universidades, nomeadamente na Universidade Johns Hopkins. Foi consultor da Enciclopédia Britânica, da 
Enciclopédia Universalis e da Enciclopédia Einaudi, da qual coordenou uma edição portuguesa. 
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