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Eventos em 2013 
 
Dia Internacional da Mulher, 8 de Março  
A AMONET celebrou este dia com um 
Jantar de Confraternização, reunindo num 
restaurante de Lisboa um número de 
sócias que puderam aparecer  para 
aquele encontro e também amigos de 
sócias que quiseram  partilhar  aquela 
celebração com a AMONET.  
Após o jantar mostrou-se um breve 
documentário sobre uma figura feminina 
de relevo na sociedade científica – Rita 
Levi Montalcini que viveu toda a sua vida 
fazendo investigação científica em 

Neurologia. De origem italiana, morreu em 
2012 com 103 anos! Dedicou também 
parte do seu trabalho à educação de 
meninas africanas.  
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Rita Levi Montalcini. Prémio Nobel de 
Fisiologia/ Medicina em 1986. 

Editorial 
 
Cara(o)s  Associada(o)s, 
Estamos de volta com o nosso boletim 
“Notícias” e esperamos que esta chama 
se mantenha  viva.  
Sabemos que estamos vivendo momentos 
ingratos, mas vamos tentando, apesar 
disto, fazer com que a participação da(o)s 
sócia(o)s nos permita uma maior 
diversificação de notícias que poderão ser 
do interesse colectivo e assim também 
estarmos a par dos acontecimentos.  
Embora a Associação não tenha tido 

oportunidade de patrocinar atividades 
especiais, ou mesmo esboçar o que seria 
um novo seminário, a AMONET tem estado 
presente em várias ocasiões, em 
atividades promovidas por outras 
instituições.  
Neste número o Notícias dará conta 
dessas atividades em que a AMONET foi 
convidada a participar e o fez, tendo sido 
representada pelas  suas sócias. 
As edições do “Noticias” são interativas, 
clique nas palavras sublinhados a azul 
para aceder a mais informação na internet. 

A Direção 
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Presença da AMONET 
 
EPWS  
A sócia Ana Maria Lobo foi reeleita para 
mais um mandato para o Conselho de 
Administração da EPWS. 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. 
 
CIG 
As sócias Ana Maria Faísca Phillips e 
Isabel Lousada estiveram presentes em 
várias reuniões do Conselho Consultivo 
da CIG reunido em Plenário ou só com a 
secção das ONG, em representação da 
AMONET, que tiveram lugar durante o 
último ano. Estas reuniões foram 
presididas pela senhora Secretária de 
Estado dos Assuntos Parlamentares e da 
Igualdade e tiveram igualmente a 
participação da Sra. Presidente da CIG. 
 
Audição Parlamentar 
Teve lugar no dia 22 de Março, na 
Assembleia da República, uma Audição 
Parlamentar dos Laboratórios Associados. 
Em representação da AMONET estiveram 
as sócias Ana Maria Lobo e Zenaide Silva. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
First Lego League Portugal 
O programa da First Lego League em 
Portugal, realizado no dia 22 de Junho de 
2013,  teve na sua organização Filipa 
Menezes, sócia da AMONET. A nossa 
associação esteve ainda representada 
pelas sócias Maria Rosa Paiva e Maria 
José Gonçalves, que participaram, 
respetivamente, nos júris: Core Values e 
Projeto e construção do robô.  
Maria José Gonçalves proferiu, também, o 
Discurso de Abertura. Na First Lego 
League, equipas de jovens dos 9 aos 16 
anos (9 aos 14 nos EUA e no Canadá) são 
desafiados a encontrar soluções para 
problemas da vida real das comunidades 
locais ou globais, através do recurso à 
ciência e tecnologia, construindo robôs 
baseados em componentes da Lego. O 
desafio deste ano – Senior Solutions – 
dinamizou equipas de norte a sul do país 
que, em ambiente de muita alegria, 
demonstraram criatividade e motivação 
para a ciência e tecnologia. 
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Fotos da mesa durante o jantar do Dia da Mulher que se realizou no restaurante da Ordem dos Engenheiros. 
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em destaque nesta edição… 

AMONET na RTP 2 
A sócia Margarida Marques 
representou a AMONET no programa 
“Sociedade Civil” (RTP 2), que 
dedicou a sua edição de 30 de Maio 
de 2013 ao tema "Mulheres na 
Ciência e Universidades". Entre 
outros temas foi discutido o relatório 
Europeu She Figures 2012.  

Este relatório analisa a representação das mulheres nas carreiras científicas e de 
investigação nos 27 países da EU (cerca de 40%) na investigação no ensino 
superior. Portugal é exceção, igualando em género o número de doutorados em 
engenharias. Para além da AMONET estiveram presente no debate representantes 
da CIG , da FCT e da Fundação Calouste Gulbenkian. O programa inclui também 
uma entrevista à investigadora Maria Mota (IMM). 

Margarida Marques representando a AMONET 

Foto das representantes da AMONET na First Lego League Portugal (Maria Rosa Paiva e Maria José Gonçalves) 
acompanhadas pela sócia Filipa Menezes (organizadora do evento) e fotos  de alguns participantes. 

Outras Notícias 
 
Redução do valor das quotas  
Em 2012 a Direção da AMONET entendeu 
reduzir os valores das quotas, atendendo 
à situação económica que atravessamos. 
Neste momento os valores em vigor são: 
Efetiva - 35€, Agregada - 15€ e Jovem - 
7,5€. 
As atualizações das quotas têm 
decrescido substancialmente de ano para 
ano, com acentuada penalização para o 
ano em curso. 
 

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. 

Caneca AMONET. 
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