
O Ano Internacional da Astronomia é um esforço global que partiu 
de uma iniciativa da União Astronómica Internacional e da 
UNESCO, para ajudar os cidadãos de todo o mundo a redescobrir 
o seu lugar no Universo através do céu diúrno e nocturno,              
induzindo um sentimento pessoal de fascínio e descoberta.

Atrair a atenção para a ciência.
Promover o acesso livre e generalizado a novos conhecimentos e a experiência 
observacional.
Desenvolver a comunidade astronómica dos países em vias de desenvolvimento.
Apoiar e melhorar a educação científica formal e informal.
Transmitir uma imagem moderna dos cientistas e da ciência.
Fomentar novas redes de conhecimento e fortalecer as já existentes.
Melhorar o equilíbrio da representação entre os sexos dos cientistas em todos 
os níveis e promover um maior envolvimento de minorias sub-representadas em 
carreiras de ciência e engenheria.
Apoiar a preservação e protecção da herança cultural e natural de céus escuros, 
em locais como oásis urbanos, parques naturais e locais de observação           
astronómica.

O Ano Internacional da Astronomia 2009 tem como objectivo mostrar a toda a gente 
o impacto que a astronomia e as outras ciências têm no nosso dia-a-dia, para que 
compreendam como é que o conhecimento científico pode contribuir para uma   
sociedade mais justa e pacífica.

O AIA2009 irá desenvolver actividades a nível local e global. Formaram-se nodos em 
mais de 120 nações para planear actividades e establecer colaborações entre cen-
tros de investigação, astrónomos, educadores, entusiastas, artistas e muitos outros.

Para ajudar na coordenação desde imenso programa global e proporcionar um 
ponto de contacto entre todos os países envolvidos, a União Astronómica                
Internacional estableceu um secretariado central e um sítio na Internet  
(www.astronomy2009.org), que servem como principais recursos para o público, 
profissionais e os média.
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