Notícias
Coordenação: Zenaide Silva
Colaboradores: Ana Maria Lobo, Maria João Bebianno,
Maria Rosa Paiva, Ana Maria Phillips, Isabel Lousada
Grafismo: Vasco D.B. Bonifácio

Editorial
Cara(o)s Associada(o)s,
O desejo de mantermos um boletim de
notícias com regularidade, em que
pudéssemos comunicar com as nossas
sócias, dando conta das actividades em
que temos participado tem tido a sua
concretização adiada, devido a razões
variadas. Estas razões prendem-se,
essencialmente, com o volume e
variedade de actividades em que cada
uma de nós está envolvida, dificultando a
disponibilidade de tempo para organizar e
garantir a regularidade destas “Notícias”.

Eventos em 2012
III International Symposium Amonet

Com a realização do III ISA, em Outubro
de 2011 na sede da Fundação Calouste
Gulbenkian, houve muito trabalho para a
elaboração do livro contendo parte das
apresentações do Congresso. Sócias e
não só, que aceitaram o convite para
participar, deram o seu contributo com a
apresentação de trabalhos e discussão de
experiências pessoais, na qualidade de
mulher, em mesa redonda e durante as
Associação Portuguesa de Mulheres Cientistas
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Este facto não é novidade para ninguém.
Pensamos, no entanto, em contrariar esta
onda, propondo um boletim frequente.
Desde já estão toda(o)s convidada(o)s a
participar neste esforço e contribuir para a
sua publicação.
Neste primeiro número, daremos conta de
algumas actividades e momentos
particulares para a AMONET e da
participação das suas associadas em
Portugal e fora do país, ocorridos em
2012, e aproveitamos também para
divulgar próximas actividades.
Um bom ano de 2013!
A Direcção
discussões. Neste capítulo, as sócias
Isabel Lousada e Maria José Gonçalves
coordenaram e foram as editoras do livro
“Women, Science and Globalization:
What´s UP?” que em 30 de Novembro foi
apresentado na Reitoria da UNL, com a
presença de várias sócias e convidados, e
amigos da AMONET. O livro já está
acessível on-line no site da AMONET.
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Presença da Amonet

EPWS. A AMONET é membro da
European Platform of Women Scientists
(EPWS), com sede em Bruxelas e tem
como sua representante eleita para o
Conselho de Administração da Plataforma,
Ana Maria Lobo, sócia fundadora e actual
vice-presidente da AMONET. A EPWS tem
tido um papel preponderante na discussão
que tem ocorrido no espaço europeu em
geral e em particular na Comissão
Europeia sobre igualdade de género. É
hoje a voz das mulheres cientistas no
espaço europeu e consultora frequente
para esta temática. Mais info em:
http://home.epws.org/filter/About.
CIG. A AMONET tem representação no
Conselho Consultivo da Comissão para a
Cidadania e Igualdade de Género (CIG). A
presença assídua da sócia Ana Maria
Phillips e/ou da sócia Isabel Lousada tem
garantido a representação e participação
da nossa Associação em várias iniciativas
coordenadas por aquela instituição, no
âmbito do direito à igualdade, combate à
violência doméstica, ao tráfico de seres
humanos e à mutilação genital feminina.
Durante 2012 tiveram lugar as Jornadas
Associação Portuguesa de Mulheres Cientistas

Apresentação do Livro Women, Science and
Globalization: What´s UP?. Na foto: Vasco Bonifácio,
Mª José Gonçalves, Ana Lobo, Mª João Bebianno, Ana
Maria Phillips e Isabel Lousada.

Nacionais Contra a Violência Doméstica,
com ações de sensibilização nos média e
procurando um maior envolvimento dos
municípios, parceiros sociais e
organizações da sociedade civil, estando
planeado para 2013 uma maior atenção a
questões envolvendo crianças filhas de
vítimas de violência doméstica.
Indonésia. Teve lugar em Jakarta, durante
os dias 24 e 25 de Outubro de 2012, um
Seminário inserido no âmbito no Diálogo
de Direitos Humanos entre a EU e a
Indonésia. Destinada ao estabelecimento
de ligações e troca de conhecimentos
entre representantes de organizações da
sociedade civil e do meio académico da
Indonésia e da EU, procurando eleger as
melhores práticas, a Conferência foi
dedicada à temática da discriminação
com base na religião e crença, género,
deficiência e orientação sexual. «Quanto
pode a diferença reforçar o respeito pelos
caminhos da liberdade, justiça e
igualdade? Outra(s) forma(s) de olhar, ou
(somente) uma questão de género?» Foi o
tema proposto por Isabel Lousada, em
representação da AMONET.
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Mesa Redonda durante o III ISA AMONET: Género,
Trabalho, Família e Educação. Na foto: Zenaide Silva,
Helena Freitas, Ana Viseu, Sara Moreira e Mª Clara
Magalhães.
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Conferência na Indonésia em 2012. Na foto:
Isabel Lousada (AMONET), com participantes
de outros países.

.Bruxelas. A sócia Isabel Lousada
representou a AMONET no European
Gender Summit 2012 que decorreu em
Bruxelas a 29 e 30 de Novembro.

que se seguiu uma almoço. Da parte da
tarde realizou-se uma sessão pública de
divulgação da AMONET e onde foram
apresentadas várias comunicações por
cientistas locais relativas à problemática
das mulheres portuguesas na ciência.
Parte da Direcção e a representante na
CIG, a sócia Ana Maria Phillips, estiveram
presentes. Recebemos duas candidaturas
para sócias da AMONET, dentre as
pessoas que estiveram neste encontro.

Visibilidade da Amonet

A Reportagem “De Iletradas a
Superletradas“ (13.09.2012) foi efectuada
pela SIC/Visão, e parte das filmagens foi
efectuada num laboratório da FCT/UNL
com várias sócias da AMONET (Mª Rosa
Paiva, Ana Maria Lobo, Ana Maria Phillips,
Maria João Bebianno, Sofia Branco) e
várias investigadoras. Veja o vídeo em
http://bit.ly/superletradas.
Palestra na Escola Secundária Maria
Amália Vaz de Carvalho "As Jovens e os
Jovens de hoje e o avanço da ciência no
Sec. XXI", por Maria Rosa Paiva em
08.03.2012. Mais informação no blog da
AMONET.

Notícias das delegações regionais

A AMONET já tem implantação nacional e
nas ilhas. Aqui serão publicadas cartas
abreviadas de sócia(o)s de interesse geral
para a AMONET, dedicadas a notícias,
problemas e outros assuntos de cárater
regional.

Em Outubro de 2012 a reunião da
Direcção organizada por Maria João
Bebianno e Ana Cristina Coelho foi
realizada em Faro, onde o Reitor da
Universidade do Algarve teve uma reunião
prévia com a delegação da associação a
Associação Portuguesa de Mulheres Cientistas
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European Gender Summit 2012. Na foto: Isabel
Lousada (AMONET) e Dalia Satkovskiene (BASNET).

3
Notícias AMONET | Número 1

Emprego e Financiamento

Com as dificuldades presentes de
emprego, bolsas e financiamento em
geral, procuraremos informar em tempo
útil a(o)s nossa(o)s associada(o)s sobre
ofertas de emprego, bolsas e
financiamento. Usaremos o e-mail sempre
que os prazos o impuserem, e esta folha
de Notícias quando os prazos o
permitirem. Chamamos desde já à atenção
para as candidaturas ao European
Research Council (ERC), o qual admite
vários níveis de bolsas e de financiamento,
em função do nível de desenvolvimento da
carreira da investigadora. O número de
mulheres financiadas tem sido diminuto
mas tem vindo a aumentar! Informações
sobre as candidaturas ná página do ERC:
http://erc.europa.eu.

Mesa da sessão na reunião do Algarve. Na foto: Ana
Cristina Coelho, Ana Maria Phillips, Mª João Bebianno,
Zenaide Silva e Ana Maria Lobo.

esperamos que já a tenha colocado no
seu calendário de compromissos.
Agradecemos inscrições até 28 de
Fevereiro através do email zcs@fct.unl.pt
(Zenaide Silva).

Movimento “Um Bilião de Pé”

Movimento global para parar a violência
contra mulheres e raparigas. O dia 14 de
Fevereiro foi o dia escolhido para esta
iniciativa e ficará conhecido como o V-Day
(Violence-Day). Mais informações na
pagina internacional do evento:
http://www.vday.org.
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Maria Rosa Paiva com alunos da Escola Secundária
Maria Amália Vaz de Carvalho.

Eventos em 2013
Dia da Mulher

Para o próximo dia 8 de Março, uma sextafeira, estamos a organizar um jantar de
convívio e esperamos que este encontro
seja participado por muitas sócias. A
notícia já é do conhecimento de todas,
Associação Portuguesa de Mulheres Cientistas
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Página da AMONET

Mapa das Mulheres Cientistas Portuguesas.

Produtos AMONET

A AMONET põe à disposição das sócias
um conjunto de itens que podem adquirir.
Para isso basta seleccionarem o produto e
enviarem o seu custo, acrescido de €5
para portes, com o nome e endereço de
envio para o secretariado da Amonet.

Prémio de Fotografia AMONET

A AMONET irá lançar brevemente a 2ª
Caneca AMONET.
edição do prémio de fotografia “Mulheres
na Ciência”. Estejam atenta(o)s à nossa
página na internet.
em destaque nesta edição…
A AMONET chega às futuras cientistas
Encontro de Vanessa Campo-Ruiz,
representante da European Science
Foundation, e Mª Carolina Fancaria, aluna
do ensino secundário proveniente do
Instituto de Odivelas. A aluna explica um
poster em exposição durante o III ISA.
Foto: Alan Phillips - FCT/UNL

Siga-nos no facebook | Siga-nos no twitter | Leia o nosso blog
Associação Portuguesa de Mulheres Cientistas
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A página da AMONET foi recentemente
actualizada (versões PT e EN). Nesta nova
versão foi dado um maior destaque ao
projecto digital Mapa das Mulheres
Cientistas Portuguesas. Este mapa
interactivo contém informação sobre
mulheres cientistas portuguesas de
renome. Uma fotografia e um pequeno
texto dão ao leitor uma informação sucinta
sobre a sua carreira e o impacto que esta
teve na Ciência. As Associadas da Amonet
têm aqui uma excelente oportunidade de
trazerem a público inúmeras mulheres
portuguesas que se encontram
esquecidas e cuja obra merece ser
revisitada. Para contribuirem, podem
visitar a página e depois seguirem as
instruções que lá se indicam. A
documentação relativa aos simpósios
internacionais da AMONET (ISAs) também
pode agora ser consultada.
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