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Editorial
Cara(o)s Associada(o)s,
Tendo um mês de Julho activo e um verão
quente, sob vários aspectos, cá estamos a
postos para conversar, dar conta do que
as nossas sócias estiveram fazendo, dos
nossos planos e preocupações. Falamos
em preocupações sim, porque
continuamos a ser um número reduzido de
sócia(o)s a tentar segurar o esteio que
mantém de pé a associação, nem sempre
com animação. Contudo, vamos teimando
em mostrar que a AMONET ainda está

3
www.amonet.pt
amonet@amonet.pt

viva. Continuamos a ser parte integrante
da EPWS, continuamos membro da
Comissão
Consultiva
da
CIG,
continuamos a participar e a ser
chamadas para actividades de algum
relevo na sociedade e assim, ainda que
com presença limitada, estamos visíveis.
O “Notícias” recolheu dados e algumas
fotos desses acontecimentos e quer
partilhar com toda(o)s, esperando que
represente um incentivo a uma
participação mais alargada por parte
da(o)s associada(o)s.
A Direcção

Eventos em 2013
Irá realizar-se de 13 a 15 de Novembro em Washington DC, EUA, o 3rd Gender Summit. O
encontro terá como objectivo estimular a diversidade em Ciência, Tecnlogia, Engenharia e
Matemática (STEM). O registo encontra-se aberto até dia 31 de Outubro e o custo da
inscrição é de €210 (€110) para estudantes e Post-Docs).
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Presença da Amonet
EPWS.
A sócia Ana Maria Lobo foi reeleita como
Membro da Direcção e representante da
AMONET na EPWS para mais um
mandato. A eleição dos corpos
representantes realizou-se durante a 7ª
Assembleia geral que decorreu na Haus
der Technik, em Essen (Alemanha) no dia
27 de junho.

Visibilidade da Amonet
CIG.
A CIG informou que três grandes Planos
Nacionais (PN) irão terminar este ano: PN
Cidadania e Igualdade de Género, PN
contra a violência doméstica e o PN contra
o tráfico de seres humanos. Contudo a
CIG considera que estes PNs, pela sua
grande importância a nível nacional e
internacional, deveriam continuar.
O programa Mulheres, Paz e Segurança só
terminará em 2014.
Continuaram ações de formação sobre
mainstreaming de Género nos Ministérios
da Defesa e das Finanças.

Foto da associada Ana Maria Lobo durante a
apresentação dos Doutores Honoris Causa Irene
Fonseca e Nam Pyo Suhn na Reitoria da UNL.

realizou a apresentação dos laureados
com o grau de Doutor Honoris Causa
Irene Fonseca e Nam Pyo Suh, cerimónia
que se realizou na Reitoria da UNL a 3 de
Julho de 2013. Irene Fonseca é Directora
do Center for Nonlinear Analysis e
primeira catedrática de Matemática na
Universidade de Carnegie Mellon, EUA.
Na sua intervenção Ana Maria Lobo
chamou a atenção para a baixa
visibilidade das mulheres em Portugal e
para o esforço pioneiro da UNL nessa
área.

Iniciativas em Destaque
A ACIDI iniciou a 17 de Setembro de 2013
a campanha nacional Igualdade é
Desenvolvimento.
As
actividades
desnvolvidas culminarão com a
comemoração do dia Nacional Dia
Municipal para a Igualdade (24 Outubro)
como medida no IV Plano Nacional para a
Igualdade. Mais info na página do
facebook desta iniciativa.
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UNL.

A associada Ana Maria Lobo, professora
Decana da Universidade Nova de Lisboa
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A reunião da EPWS teve lugar na Haus der Tecchnik em
Essen (Alemanha).
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Encerramento do Instituto de Odivelas
O Ministro de Defesa, Aguiar-Branco, quer
encerrar o Instituto de Odivelas (IO), uma
escola de Excelência para raparigas, que
conta já com 113 anos de existência. O
processo de fusão do IO com o Colégio
Militar iniciou-se este ano lectivo. As
razões para este encerramento são um
enigma. Saiba mais no blogue do IO
blogdoio.blogspot.pt

Candidaturas ao Programa DAPHNE III
As candidaturas ao Programa DAPHNE III
2013 terminam a 30 de Outubro de 2013
às 12h. As áreas prioritárias do Programa
e o processo de candidatura estão
publicados online no site da DG Justiça.

Livro do Trimestre

Fair Share Cities: The Impact of Gender
Planning in Europe de Inéz Sánchez de
Madariaga e Marion Roberts, UK, 2013.

Vote no ENIGMA do IO.

em destaque nesta edição…
Mulheres Lideram Doutoramentos em Portugal
Dados divulgados pelo Ministério da Educação
e Ciência a 26 de Setembro de 2013 revelam
que o número de teses de doutoramento em
Portugal passou de 860 no ano 2000 para
cerca de 2200 no ano passado. Desde 2008, o
número de teses assinadas por mulheres é
superior ao registado por homens.
No ano passado 54% dos doutoramentos registados são de mulheres. O Inquérito ao
Registo Nacional de Temas de Tese de Doutoramentos Concluídos (RENATES) tem
vindo a registar um crescimento significativo na área das Ciências Sociais (578),
seguindo-se as Ciências Exactas (461), as Ciências da Engenharia e Tecnologia
(387), as Humanidades (284) e por fim as Ciências Médicas e da Saúde (271) e as
Ciências Agrárias (26).
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