
30 Abril  2009  -  14h às 18h30 
ISEG - R. do Quelhas,  4º andar  

Sala BES  

WORKSHOP 

Mobilidade dos 
Investigadores  

e Circulação de 
Conhecimento 

A mobilidade dos investigadores tem suscitado interesse tanto dos 

académicos como dos responsáveis pelas políticas da Ciência. Depois de 

análises mais pessimistas presentes nos anos 70, a mobilidade tem sido 

equacionada numa perspectiva de benefícios para a Ciência e para a 

Economia em geral. É hoje um dos pilares fundamentais do desenvolvimento 

do Espaço Europeu de Investigação, e todavia existem várias questões por 

aprofundar. Quais os investigadores que mais mobilidade têm? Quem são? Por 

quanto tempo e como o fazem? Como articulam a sua vida de investigação com 

a mobilidade? O encontro terá os seguintes objectivos:   

- abrir o diálogo e a reflexão sobre a mobilidade científica a responsáveis de 

universidades e instituições científicas em Portugal; 

- apresentar e discutir as mais recentes metodologias de análise;              

- estimular a temática como área de investigação junto de investigadores juniores 

e seniores. 

SOCIUS-Centro de Investigação em Sociologia Económica e das Organizações 
Instituto Superior de Economia e Gestão  - R. Miguel Lupi, 20 - 1249-078 Lisboa- Portugal 

Tel: 21 3951787 / 21 3925800 / Fax: 21 3951783 E-mail: socius@iseg.utl.pt                              
http://pascal.iseg.utl.pt/~socius/index.htm 
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Entrada gratuita com inscrição prévia para: monicafraga@iseg.utl.pt                                                             

P r o j e c t o    M O B I S C I E N C E    w w w. m o b i s c i e n c e p o r t u g a l . c o m  



30  Abril  2009  -  14h às 18h30  

ISEG  - R. do Quelhas, 4º andar - Sala BES  

WORKSHOP 

Mobilidade dos Investigadores e Mobilidade dos Investigadores e Mobilidade dos Investigadores e Mobilidade dos Investigadores e     

Circulação de ConhecimentoCirculação de ConhecimentoCirculação de ConhecimentoCirculação de Conhecimento    

Organização: Equipa de Investigadores MOBISCIENCE 

Painel Interno: Resultados preliminares do projecto MOBISCIENCE Painel Interno: Resultados preliminares do projecto MOBISCIENCE Painel Interno: Resultados preliminares do projecto MOBISCIENCE Painel Interno: Resultados preliminares do projecto MOBISCIENCE 
(equipa do projecto)(equipa do projecto)(equipa do projecto)(equipa do projecto)    

    

14:0014:0014:0014:00–––– Apresentação do projecto MOBISCIENCE: um projecto multidisciplinar   Apresentação do projecto MOBISCIENCE: um projecto multidisciplinar   Apresentação do projecto MOBISCIENCE: um projecto multidisciplinar   Apresentação do projecto MOBISCIENCE: um projecto multidisciplinar  

em  cursoem  cursoem  cursoem  curso    

Margarida Fontes (INETI & DiNÂMIA), Diogo Cotta (SOCIUS/ISEG-UTL)        

                                                                                                                                                                 

A  mobilidade  científica A  mobilidade  científica A  mobilidade  científica A  mobilidade  científica     na  agenda  dos  centros  de investigação                        na  agenda  dos  centros  de investigação                        na  agenda  dos  centros  de investigação                        na  agenda  dos  centros  de investigação                        

Sofia Bento (SOCIUS/ISEG-UTL), , , , Diogo Cotta (SOCIUS/ISEG-UTL)     

 

Perfis de mobilidade dos investigadoresPerfis de mobilidade dos investigadoresPerfis de mobilidade dos investigadoresPerfis de mobilidade dos investigadores    

Emília Araújo (CICS/UM), Carla Quintas (CICS/UM)  

 

Metodologias de análise da mobilidade: uso de curriculaMetodologias de análise da mobilidade: uso de curriculaMetodologias de análise da mobilidade: uso de curriculaMetodologias de análise da mobilidade: uso de curricula    

Margarida Fontes (INETI & DiNÂMIA), André Pirralha (INETI), José Assis (INETI)    

    

CoffeeCoffeeCoffeeCoffee----BreakBreakBreakBreak    

    

Painel Externo: Moderação de Manuel Mira Godinho (UECE/ISEGPainel Externo: Moderação de Manuel Mira Godinho (UECE/ISEGPainel Externo: Moderação de Manuel Mira Godinho (UECE/ISEGPainel Externo: Moderação de Manuel Mira Godinho (UECE/ISEG----UTL)UTL)UTL)UTL)    

 

16:3016:3016:3016:30–––– Imigrantes altamente qualificados: do  Imigrantes altamente qualificados: do  Imigrantes altamente qualificados: do  Imigrantes altamente qualificados: do Brain Gain Brain Gain Brain Gain Brain Gain ao ao ao ao Brain WasteBrain WasteBrain WasteBrain Waste    

Pedro Goís (CES-FEC) 

 

17:0017:0017:0017:00–––– Impactos da mobilidade no trabalho científico: uma abordagem  Impactos da mobilidade no trabalho científico: uma abordagem  Impactos da mobilidade no trabalho científico: uma abordagem  Impactos da mobilidade no trabalho científico: uma abordagem 

exploratóriaexploratóriaexploratóriaexploratória    

Ana Delicado (ICS) 

 

17:3017:3017:3017:30–––– A diáspora portuguesa A diáspora portuguesa A diáspora portuguesa A diáspora portuguesa    

Teresa Alves (FACULDADE DE LETRAS/UL) 

 

18:0018:0018:0018:00–––– A mobilidade científica A mobilidade científica A mobilidade científica A mobilidade científica    e ae ae ae a    internacionalização das universidades: internacionalização das universidades: internacionalização das universidades: internacionalização das universidades: 

o caso da Universidade de Lisboao caso da Universidade de Lisboao caso da Universidade de Lisboao caso da Universidade de Lisboa    

Sara Albino (FACULDADE DE LETRAS/UL) 
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