
 

ATA 01/ 2019 

Reunião do Conselho Científico do CEI-IUL 

Data:  15 de abril de 2019, das 14h30 às 16h30 

Presenças: Ana Lúcia Sá, Ana Mónica Fonseca, Ana Margarida Esteves, Bruno Cardoso Reis, Clara 

Carvalho, Cátia Miriam Costa, Eduard Gargallo, Eugénio Costa Almeida, Giulia Daniele, 

João Ferreira Dias, Jorge da Silva Rocha, Luís Nuno Rodrigues, Marcelo Moriconi, 

Magdalena Lopez, Joana Roque de Pinho, Nuno Oliveira Pinto, Pedro Sebra, Ricardo 

Falcão, Riccardo Marchi e Timea Pal. 

 

1. Aprovação da ata da reunião ordinária de 17 de dezembro de 2018. 

Aprovação por unanimidade (total de 20 votos). 

 

2. Informações gerais do CEI-IUL 

Foi transmitida informação sobre o processo de avaliação da FCT e o atraso nos resultados 

da avaliação das Unidade de I&D a nível nacional.  

 

Foi dada informação sobre candidaturas a financiamentos a que o CEI-IUL concorreu desde 

o início de 2019 e os investigadores coordenadores de cada proposta fizeram um breve 

resumo da submissão: 

• Cátia Miriam Costa - Candidatura à linha “Erasmus+ Sports”, com o CEI-IUL como 

coordenador. Projecto “SKILLS by SPORT 4 MED: Sport as a vehicle for developing skills for 

the labor market and promoting employability and entrepreneurship” 

 

• Clara Carvalho – Candidatura ao Camões, I.P., segunda edição do projecto “Jovens na Política” 

& candidatura à linha de financiamento “EuropeAid” com o projecto “EVYDENCE - Engaging 

the Voice of Youth for Development on an Evidence-based Narrative and Campaign in 

Europe”. O CEI-IUL é parceiro em ambas as propostas. 

 

• Luís Nuno Rodrigues - Candidatura à linha “Europe for Citizens – Remembrance”, com o 

projecto “NOWALL - From Helsinki to Berlin: Europe and the fall of the Berlin Wall” & 

candidatura à Open Society Foundations com projecto ““#WoManels in Security and Defence: 

inspiring change in Europe by empowering Women in high-level conference panels”. CEI-IUL 

coordenador de ambos os projectos.  

 

• Marcelo Moriconi - Candidatura à linha “Erasmus+ Sports”, com o CEI-IUL como parceiro. 

Projectos: “BETSI: Promoting Policy Reform and Education about Betting to Support Sports 

Integrity” & “eSti: Electronic sports transparency & integrity Tackle cross-border match-fixing 

threats to the fair play of e-sports” 



 

 

3. Parecer sobre as propostas de relatório anual 2018 e de plano de actividades 2019 

O Conselho Científico deu um parecer positivo, por unanimidade, sobre as propostas de 

relatório anual 2018 e de plano de actividades 2019 

 

4. Parecer sobre as propostas de orçamento 2019 e de contas anuais de 2018 

As tabelas de orçamento de 2019 e contas de 2018 foram apresentadas pela Direcção. Os 

membros do Conselho Científico deram parecer positivo por unanimidade. 

 

5. Informações sobre o processo eleitoral que irá decorrer em maio de 2019 

Explicação do processo eleitoral e de como se processa a proposição para Director e a 

votação para a Comissão Científica, que irá decorrer no dia 7 de maio de 2019. 

 

6. Outros assuntos 

Nesta reunião o investigador Luís Nuno Rodrigues apresentou a sua disponibilidade para 

novo mandato no CEI-IUL, com os investigadores Ana Lúcia Sá e Bruno Cardoso Reis como 

sub-directores, e Ana Mónica Fonseca, Riccardo Marchi e Marcelo Moriconi como membros 

da Comissão Científica. Os investigadores destacaram que esta seria uma candidatura de 

continuidade com a mesma equipa e com o objectivo de cumprir o plano 2018-2022 

submetido durante o processo de avaliação da FCT. 

 

A Direcção deu conhecimento que o CEI-IUL irá acolher em 2020 a conferência anual da 

Transatlantic Studies Association - TSA (2020). 

 

 

 

 

Luís Nuno Rodrigues                     Raquel Matoso Silva   
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