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Editorial
Cara(o)s Associada(o)s,
Vamos chegando ao final de um ano
difícil, vivido com incertezas e muito
desapontamento da sociedade,
generalizado, acompanhando as
mudanças rápidas na vida dos
cidadãos e procurando em nome da
prudência, encontrar forças para
enfrentar o que nos é exigido, para
salvaguarda do equilíbrio e da saúde
mental.
A AMONET, que agrega cidadã(õe)s
que são também professores ou
profissionais de muitas áreas, vai
registando os contornos desta
situação, reflexo do que nos é
imposto por quem governa o país.
A inquietação que tomou conta das

www.amonet.pt
amonet@amonet.pt

nossas vidas tem encontrado alguma
resistência na atitude de coragem de
membros da AMONET para combater
as desigualdades
existentes na
nossa sociedade.
O final do ano foi celebrado pela
AMONET com satisfação por ter
conseguido, através do esforço de
uma das suas associadas, Isabel
Lousada, levar avante o Projeto da
construção de uma base de dados
sobre as cientistas portuguesas,
patrocinado pela CIG, cujo
desenvolvimento já está em curso.
E assim a AMONET convida todos os
seus associados a participarem neste
Projeto, contribuindo com os dados
que estiverem a seu alcance, na sua
área de formação.
A Direcção
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Eventos em 2013

Isabel Nery foi a vencedora da 6ª
edição do prémio na categoria
Jornalism com a reportagem
“De Iletradas a Superletradas”. Parte
desta reportagem foi realizada num
laboratório de investigação da FCT/
UNL e contou com a entrevista às
sócias Maria Rosa Paiva e Ana Maria
Lobo.
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Várias reuniões foram realizadas
durante o ano de 2013 tendo em
vista os problemas de Integração do
Gênero. A AMONET, através da CIG,
foi notificada ou convidada a
participar, abrindo deste modo
espaço para o seu conhecimento e
também oportunidade para
elaboração de projetos de interesse
em Portugal.

Premio Paridade Mulheres e
Homens na Comunicação Social

II Jornadas Nacionais contra a
Violência Doméstica
As Jornadas Nacionais contra a
violência doméstica decorreram em
Lisboa entre 15 de Novembro e 15
de Dezembro.
No programa das Jornadas foram
discutidas a Segurança e a Justiça,
as Políticas Sociais, a Cooperação e
a Educação contra a violência
doméstica.
A Secretária de Estado dos Assuntos
Parlamentares e da Igualdade,
Teresa Morais, interveio na sessão
de encerramento.
Associação Portuguesa de Mulheres Cientistas
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SAPGERIC.
Sob os auspícios da Presidência da
EU da Lituânia, decorreu em Vilnius,
de 21 a 23 de Novembro, a
conferência de Alto Nível “Structural
Change Promoting Gender Equality
in Research Organizations
(SAPGERIC), tendo por objectivo
facilitar e estimular o diálogo entre
todos os stakeholders que participam
na implementação da estratégia
2020, no sentido de assegurar a
igualdade de género em
investigação.
A Presidente da Lituânia, Drª Dalia

Grybauskaitė, abriu o encontro que
contou com cerca de 250
participantes de mais de 30 países.
Estiveram presentes executivos de
agências financiadoras,
representantes da EU e membros da
sociedade científica em geral. Sendo
consensual que o conhecimento
constitui hoje o principal pilar da
economia Europeia, reconhece-se
que qualquer estratégia competitiva
terá que alcançar primeiro uma
efectiva igualdade de género em
ciência. É crucial captar mais
mulheres para a ciência e integrar
plenamente nos seus órgãos
executivos mulheres altamente
qualificadas.

Maria Rosa Paiva	
  

Dalia Grybauskaitė	
  

Brigitte Mühlenbruch, Dalia Šatkovskienė
and Ana Maria Lobo

O assunto foi discutido por membros
do Parlamento Europeu, da
Assembleia Parlamentar do
Conselho da Europa, da Comissão
Europeia, por cientistas responsáveis
por projectos em curso, entre os
quais o “Institutional Transformation
for Effecting Gender Equality in
Research” (INTEGER), por decisores
de alto nível dos Estados Membros e

Vanessa Campo-Ruiz	
  

representantes de países terceiros.
Durante a conferência foram
continuamente apresentados
posters digitais.
A AMONET esteve representada por
um membro da Direcção, Ana Maria
Lobo, e por um membro da
Assembleia Geral, Maria Rosa Paiva,
que apresentaram dois posters.
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Visibilidade da AMONET
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Notícias
Livro do mês.
“Gendered Innovations: How Gender
Analysis Contributes to Research”. O
livro, em versão pdf, pode ser obtido
gratuitamente no site do Horizon
2020.

Tweet do mês.

em destaque nesta edição…
Base de Dados das Mulheres
Cientistas Portuguesas
O projecto da AMONET, liderado
pela sócia Isabel Lousada, que visa
a criação de uma base de dados
com todas as mulheres cientistas
Portuguesas que se distinguiram na
sua área de investigação foi
recentemente financiado pela CIG.
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Horizon 2020.
No âmbito do Horizon 2020, o maior
instrumento financeiro de
Investigação e Inovação da União
Europeia (80 bilhões de euros entre
2014 e 2020), estão abertas as
candidaturas:
GERI-1-2014: Innovative approach to
communication encouraging girls to
study science
GERI-4-2014: Support to research
organisations to implement gender
equality plans
GERI-2-2014: Impact of gender
diversity on Research & Innovation
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