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Assunto: Divulgação - Concurso da ESHG 2018 / Dia do DNA 

A Direção da Sociedade Portuguesa de Genética Humana (SPGH) vem pedir divulgação 
do seguinte conteúdo: 

A Sociedade Europeia de Genética Humana (ESHG) organiza mais uma vez o Concurso 
“Dia do DNA” 2018, no âmbito das suas atividades do Dia Europeu do DNA. A Sociedade 
Portuguesa de Genética Humana, congénere da ESGH, vem associar-se a este evento, 
incentivando a participação dos estudantes portugueses do ensino secundário entre os 
14 e os 18/19 anos.  

A submissão de trabalhos pode ser feita até ao dia 25 Abril de 2018. Consulte o website 
dedicado para aceder às regras e às questões a concurso - http://www.dnaday.eu 

Os vencedores serão anunciados no website da ESHG no final de Maio/princípio de 
Junho. De notar que os três primeiros lugares têm direito a um prémio monetário para 
o aluno e o professor (http://www.dnaday.eu). 

A estrutura de dupla hélice do DNA foi descoberta há mais de 60 anos e atualmente no 
dia 25 de Abril é comemorado internacionalmente o dia do DNA. O concurso constitui 
uma ferramenta de ensino e um meio para promover o conhecimento da Genética na 
Europa e pretende incentivar nos estudantes a reflexão sobre a importância e as 
implicações sociais da investigação em genética e as suas aplicações. Os ensaios devem 
conter argumentos bem sustentados que indiquem uma profunda compreensão das 
questões propostas.  

 

Luísa Romão 

Sociedade Portuguesa de Genética Humana, Presidente 2017 
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