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O presente relatório descreve as actividades desenvolvidas pelo CITIDEP 
durante o ano de 2008, organizadas nas seguintes categorias: 
 

ePlanning, LabTec CS, EuroLifeNet, Academia (Teses, 
Comunicações/Participações em Congressos), Sociedade Civil, Organização. 

 
 
1 - e-Planning: 
 
2008/02/23 – O Expresso publicou, nas páginas 30 e 
31 do caderno principal, um trabalho sobre o MIT-
Portugal no qual se incluiu uma pequena "caixa", sob o 
título “Ciências sociais negoceiam entrada” dando 
relevo à iniciativa e-Planning, e uma entrevista com 
Pedro Ferraz de Abreu, em nome do ISCSP-UTL. Já em 
2006 o “Expresso” tinha publicado uma entrevista com 
o nosso colega sobre o tema. O CITIDEP integra o 
"Consortium e-Planning". 

 

 
2008/02/28 – Teve lugar uma reunião estratégica do “Consortium ePlanning” 
em que participaram as seguintes instituições: ICAT-UL; FC-UL; ICS-UL; CSJP-
UA;  DeCA-UA; FE(CES)-UC; FCT-UNL; FCSH-UNL; ISCSP-UTL; e o CITIDEP. 
Estiveram presentes os nossos colegas Melissa Shinn, João Joanaz de Melo e 
Pedro Ferraz de Abreu, em representação respectivamente do CITIDEP, FCT-
UNL e ISCSP-UTL. A reunião relançou o "Consortium" e o doutoramento e-
Planning. Foi preparado o Colóquio Internacional e discutidos os perfis dos 
investigadores no MIT com maior potencial de relacionamento com a agenda e-
Planning, cujo interesse nesta agenda emerge da Conferência Internacional 
(ICPPIT03) organizada em conjunto pelo CITIDEP e pelo MIT. 
 
2008/03/10 - Ficou operacional o novo site www.e-planning.org , graças aos 
esforços da equipa web do CITIDEP, Pedro Borges, Cristina Angelo e Pedro 
Ferraz de Abreu.  
 
2008/03/15 - Foram constituidas as Comissões "Institucional" e 
"Organizadora" para o I Colóquio Internacional e-Planning programado para 27 
Março de 2008, intitulado "Tecnologia com as Ciencias Sociais: e-Planning para 
MIT-Portugal". A Comissão Institucional é composta de todos os Presidentes / 
Directores dos Institutos e Faculdades que integram o "Consortium e-
Planning";  a Comissão Organizadora tem como "Chair" o nosso colega Pedro 
Ferraz de Abreu, inclui o nosso colega João Joanaz de Melo (FCT-UNL) e, em 
representação formal do CITIDEP, a nossa colega Melissa Shinn. 
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2008/03/18 - Por despacho de Adequação a Bolonha da Direcção Geral do 
Ensino Superior, entrou em vigor o Doutoramento em e-Planning no ISCSP-
UTL, coordenado pelo Prof. Pedro Ferraz de Abreu. A equipa LabTec CS do 
CITIDEP, em particular Melissa Shinn, contribuiu para o desenho curricular 
deste novo Doutoramento, com foco no Laboratório de Tecnologia ePlanning. 
 
2008/03/26 – O CITIDEP promoveu um jantar pré-Colóquio Internacional MIT-
Portugal/ePlanning, com foco na área de transportes. Estiveram presentes José 
Manuel Viegas, actual responsável desta área no MIT-Portugal, Joseph Ferreira 
Jr., MIT-DUSP, Eduardo Anselmo de Castro, U. Aveiro, Pedro Ferraz de Abreu, 
ISCSP-UTL, João Joanaz de Melo, FCT-UNL, João Figueira de Sousa, FCSH-UNL.  
A pedido do Sec. de Estado do Ordenamento do Território e das Cidades, João 
Ferrão, o Director Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento 
Urbano, Vitor Campos, participou no jantar com a delegação e-Planning, e teria 
participado no Colóquio não fora um conflito de agenda. 
 
2008/03/27 - Realizou-se a 27 de Março 2008 o I Colóquio Internacional “e-
Planning” no ISCSP-UTL, sobre o lema "Tecnologia  com as Ciências Sociais". 
 
Neste Colóquio, em cuja organização o CITIDEP 
participou formalmente, intervieram Professores do 
MIT-Dept. of Urban Studies and Planning e do DIT-
Dublin Institute of Technology, assim como das 
Instituições em Portugal do "Consortium e-Planning"  
para MIT-Portugal. A sessão de abertura contou com as 
intervenções do Reitor da Universidade Técnica de 
Lisboa (Prof. Ramoa Ribeiro), do Presidente do 
Conselho Cientifico do ISCSP (Prof. Sousa Lara) e do 
"Chair" do Colóquio (Prof. Ferraz de Abreu). Assistiram  
cerca de 120 pessoas, sobretudo colegas da U.Aveiro (DeCA, CSJP), UNL (FCT, 
FCSH), UL (FCL, ICS), ISCSP-UTL, ESE-IPVC e CITIDEP. 
 
O objectivo do Colóquio foi apresentar a agenda de investigação e-Planning, 
incluindo os projectos de Doutoramento e-Planning conjunto e da constituição 
da rede de Laboratórios de Tecnologia para as Ciências Sociais, com foco na 
agenda e-Planning. As intervenções estão disponiveis on-line, em www.e-
planning.org/col27m08.html. Várias mensagens foram enviadas a este 
Colóquio, de que transcrevemos alguns excertos, pela sua relevância:  
 

 “I am sorry not to be present in person for this exciting occasion. I have 
been following this initiative for a long time with Dr. Pedro Ferraz de 
Abreu, who has been evolving the subject of e-planning for a number of 
years. Parallel with other efforts to link MIT to appropriate institutions of 
higher learning in Portugal, this is an opportunity to generate a new 
frontier of studies, cooperation and results. I am willing to commitment 
myself to any support I am able to provide to this initiative. (…)”  Ralph 
Gakenheimer, Professor of Urban Planning, M.I.T. 
 
"Obrigado pelo convite. Infelizmente tenho a minha agenda para hoje ja' 
cheia de compromissos. Noto contudo a determinação da equipa e desejo 
bons resultados. (...)". Carlos Zorrinho, Coordenador CNELPT 
 

2008/06/23 – A agenda ePlanning, do LabTec CS e a contribuição do CITIDEP 
estiveram presentes no Seminário “Territórios e uma Nova Razão” da UTL , na 
intervenção de Pedro Ferraz de Abreu, em representação do ISCSP-UTL.  
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2008/10/31 - Foi entregue a proposta de Doutoramento Conjunto em 
ePlanning a todas as Instituições participantes (ISCSP-UTL, FC-UL, FCT-UNL, 
FCSH-UNL, DeCA-UA, CSJP-UA). A redacção do documento foi coordenada por 
Pedro Ferraz de Abreu, tendo o Grupo de Trabalho do "Consortium ePlanning"  
participado activamente na sua elaboração, discussão e revisão. 
 
2008/12/11 - A proposta de Programa Doutoral conjunto em e-Planning (UL, 
UNL, UTL, UA) foi aprovada a nível de todos os Departamentos, Faculdades, 
Institutos, Colégios de Directores, Senados, Plenários e Reitorias de todas as 
Universidades proponentes.  
 
 
2 - LabTec_CS: 
 
O CITIDEP serviu de charneira ao processo de 
construção de Laboratórios de Tecnologia para a 
Sociedade, no quadro das instituições do "Consortium" 
ePlanning e com o MIT. A equipa LabTec CS, 
constituida pelo CITIDEP a 11 de Fevereiro de 2007 
(Anabela Neves, António Pires Fernandes, Fernando 
Sacramento, Francisco Campos Xavier, Melissa Shinn,   
Pedro Ferraz de Abreu, Pedro Borges) e integrando alguns colegas não sócios 
(como Claudia Afonso, Gustavo Homem, Pedro Pessoa), foi instrumental para a  
constituição da  "Task Force e-Planning" do ISCSP. Para 
o efeito, várias sessões de trabalho transitaram já em 
2007 da sede do CITIDEP para o ISCSP, no campus do 
Alto da Ajuda. O trabalho incidiu sobre o documento de 
“Missão” para o LabTec CS, e protocolos entre o 
CITIDEP e as instituições do “Consortium” e-Planning, 
com relevo para a U.Aveiro, a FCSH-UNL e o ISCSP.  
 
 
2008/03/10 – Tomada de posse das novas instalações do LabTec CS no ISCSP. 
Ficaram disponíveis as novas salas destinadas ao Laboratório de Tecnologia 
para as Ciências Sociais (LabTec CS) no ISCSP-UTL, tendo como responsavel o 
Professor Catedrático Convidado neste Instituto, Pedro Ferraz de Abreu. A 
designação adoptada foi a de "Laboratório de Tecnologia e-Planning", 
considerando a estreita ligação `a agenda do "Consortium e-Planning". O 
processo de instalação esta' a ter lugar com base em protocolo previsto com o 
CITIDEP, conforme acordado em reunião entre o Presidente do CD do ISCSP, 
João Bilhim, e Pedro Ferraz de Abreu e João Joanaz de Melo pelo CITIDEP.  
 
Graças à equipa web do CITIDEP, os colega António Fernandes, Pedro Borges e 
Pedro Ferraz de Abreu, ficou operacional o novo web site  www.labtec-cs.net 
 
2008/09/24 - A equipa CITIDEP no LabTec CS deu 
apoio a aulas de Laboratório da cadeira “e-Government” 
do Mestrado de Gestão e Politicas Públicas do ISCSP-
UTL e, na sua sequência, apoio à proposta de um grupo 
de alunos para o projecto de cooperação "ElevarTimor", 
tendo em vista, a prazo, promover o embrião de um 
LabTec CS em Timor-Leste.  Dois alunos Timorenses  
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integram a equipa de projecto. Pelo CITIDEP / LabTec /  ISCSP-UTL participam 
Pedro Ferraz de Abreu, António Fernandes e Francisco Xavier. 
 
2008/11/19 – Com base em proposta da colega 
Claudia Afonso e "feedback" da equipa CITIDEP para o 
LabTec CS, foi adoptado o logótipo - padrão para a 
rede de Laboratórios de Tecnologia para e com as 
Ciências Sociais. Está previsto para cada "Campus" da 
rede uma côr distinta, associada à Instituição ("Host 
Institution") e a sigla dessa Instituição. O Logótipo foi  
elogiado por membros do Conselho Cientifico do ISCSP-UTL. 
 
 
2008/07/15 - Teve lugar no LabTec CS / ISCSP-UTL 
uma reunião entre a equipa CITIDEP e Joseph Ferreira 
Jr., Prof. no Dept. Urban Studies and Planning (DUSP), 
MIT. Nesta reunião foram abordadas as possibilidades 
de estabelecer laços de colaboração entre o LabTec 
CS/ISCSP e os Laboratórios equivalentes no DUSP-MIT 
(UIS, Community Innovation Lab, Senseable), e as  
ferramentas colaborativas a explorar (video-conferência IP). Pelo CITIDEP 
participaram Pedro Ferraz de Abreu, António Pires Fernandes, Francisco Xavier, 
Claudia Afonso. 
 
 
2008/11/28 – A primeira apresentação da Equipa do 
Laboratório de Tecnologia para as Ciências Sociais 
(LabTec CS / ISCSP-UTL), intitulada "Visão, Projectos 
e Linhas de Investigação", teve lugar nas salas do 
LabTec e-Planning do ISCSP. Participaram 23 pessoas, 
sendo 9 membros ou colaboradores do CITIDEP e 14 
membros do corpo docente, investigador e discente do 
ISCSP. 

 

 
Foram particularmente relevantes a presença, os 
comentários construtivos e as sugestões concretas de 
apoio, do Presidente do Conselho Cientifico do ISCSP, 
Prof. António de Sousa Lara e da Vice-Presidente do 
Conselho Directivo, Prof. Maria Engrácia Cardim,  
também em representação do Presidente (que não 
pode comparecer por motivo de saude); assim como   
de outros colegas, como Carlos Braga (CITIDEP), entre outros. 
 
Um "efeito colateral" importante foi o de demonstrar 
que a equipa LabTec CS (Task Force e-Planning) esta' 
a construir-se como uma entidade motivada, com 
capacidade de sintese, e com enorme potencial de 
aproveitar sinergias e transdisciplinaridades para 
alavancar o trabalho individual e a produção conjunta, 
em 3 perspectivas interligadas: modernização 
curricular, investigação e apoio à sociedade civil. 
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As intervenções marcaram a agenda comum do LabTec CS, e as suas linhas de 
investigação: 
 

* Visão para o LabTec CS - Pedro Ferraz de Abreu (CITIDEP, MIT) * Missão 
no ISCSP: objectivos, dificuldades e balanço - Pedro Ferraz de Abreu 
(ISCSP) * Doutoramento e-Planning - Pedro Ferraz de Abreu (ISCSP)  
 
* Comunidades de Inovação e Estratégias Decisionais em Política Externa - 
Victor Marques dos Santos (ISCSP) * Em Busca da Lusofonia Perdida - 
Victor Marques dos Santos (ISCSP) 
 
 * Canal das Comunidades Lusófonas - Conteúdos Participativos - Pedro 
Ferraz de Abreu, Francisco Xavier (CITIDEP) [apresentado por PFA] * Risco 
e Imigração na União Europeia - Maria João Ferreira de Sousa Pereira 
(ISCSP) [não pode comparecer, apresentado por VMS] * Modelos de 
Representação do Choque Cultural - Andreia Martins (ISCSP - Tese MRI) * 
Registo Participativo de Eventos Culturais - Claudia Afonso Fernandes 
(CITIDEP)  
 
* Internacionalização e Políticas Públicas - Carla Guapo Costa (ISCSP) * 
Internet e Capital Social: Um estudo empírico na cidade de Lisboa - Bárbara 
Barbosa Neves (ISCSP) [não pode comparecer, apresentado por PFA] * 
Líderes de opinião Política em Portugal: identificação - Isabel Salema 
Morgado (ISCSP) * e-Democracy: Votação Electrónica - Ricardo Ramos 
Pinto, Manuel Meirinho, Paula Espirito Santo (ISCSP) [não puderam 
comparecer, apresentado por ISM] * Fundamentos e Transparência na 
Política de Energia - Carlos David Calder (ISCSP)  
 
* eHealth/Políticas - Maria Helena Monteiro (ISCSP) * eHealth/Adopção - 
Maria Helena Monteiro (ISCSP) * eHealth/Avaliação de Serviços - Maria 
Helena Monteiro (ISCSP) * Métodos Quantitativos Aplicados às Ciências 
Sociais e da Saúde - Jaime Fonseca (ISCSP) [não pode comparecer, 
referido por PFA]  
 
* Implementação e Avaliação de Políticas Públicas em Portugal - Maria 
Engrácia Cardim (ISCSP) * Inclusão de cidadãos portadores de deficiência - 
Maria Engrácia Cardim (ISCSP) * Monitorização Participativa 
Georeferenciada da Acessibilidade - Maria Engrácia Cardim (ISCSP) * 
EuroLifeNet: Monitorização Participativa Georeferenciada do Ambiente - 
Pedro Ferraz de Abreu, António Fernandes (CITIDEP) * Re-engenharia de 
Processos na Colecta Participativa de Dados - Luís Pereira da Costa (ISCSP 
- Tese MGPP) * EuroLifeNet - ESAA: um Exercício de Cidadania - Dulce 
Pinto, Carlos Almeida, Fernanda Santos (ESAA,CITIDEP). 
 
 

DEMONSTRAÇÕES LabTec CS: 
 
 
* Projecto EuroLifeNet - Georeferenciação - 
António Pires Fernandes (CITIDEP) 

 

 
* Projecto PostCultural  - Registo Participativo de 
Eventos Culturais - Claudia Afonso Fernandes 
(CITIDEP) 

 
* Projecto IMS - Intelligent Multimedia System for 
Public Consultation - Pedro Ferraz de Abreu 
(CITIDEP)  
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2008/12/12 - A partir da reunião da Task Force 
ePlanning de 12 de Dezembro de 2008, a equipa 
LabTec do CITIDEP colaborou na candidatura ao 
concurso da FCT 4 Fev.09, para o Projecto "Trilhos da 
Acessibilidade", inspirado no modelo de ciência 
participativa do EuroLifeNet. Esta candidatura, 
encabeçada pelo CAPP/ISCSP-UTL foi liderada por   
Maria Engracia Cardim, tendo participado pelo LabTecCS Pedro Ferraz de 
Abreu, António Pires Fernandes, Francisco Xavier e Ricardo Ramos Pinto. A 
candidatura foi entregue no prazo, aguardando-se a decisão da FCT. 
 
2008/12/12 - A partir da reunião da Task Force ePlanning de 2008/12/12, a 
equipa LabTec do CITIDEP colaborou na candidatura ao concurso da FCT 4 
Fev.09, para o Projecto "Lusofonia Perdida", estando previsto a integração do 
projecto "PostCultural". Esta candidatura, encabeçada pelo CAPP/ISCSP, tendo 
como PI António de Sousa Lara e liderada por Victor Marques dos Santos, com 
a participação de Claudia Afonso, António Pires Fernandes e Francisco Xavier 
(CITIDEP) e Pedro Ferraz de Abreu (ISCSP e CITIDEP), viria a ser interrompida 
em Janeiro de 2009 por decisão de Victor Marques dos Santos, Carla Costa e 
Nuno Canas Mendes (investigadores do LabTec CS) de a considerar inviável. 
 
Em acordo com a política traçada no ISCSP, reiterada, 
a propósito desta decisão, pelo Coordenador do CAPP-
ISCSP, João Bilhim, e pelo Director do LabTec CS, 
Pedro Ferraz de Abreu, a equipa CITIDEP, em conjunto 
com Nuno Canas Mendes e António Sousa Lara, tentou 
ainda apresentar uma candidatura menos ambiciosa, 
precursora da outra, tendo como foco Timor-Leste e  
ainda o projecto PostCultural. Apesar dos intensos esforços, em virtude de 
dificuldades internas do ISCSP e de desistências (da equipa CITIDEP, desistiu 
Claudia Afonso), não foi possível levá-la a cabo no prazo exigido. 
 
 
3 - EuroLifeNet 
 
1o Semestre 2008 - Na Escola Secundária Anselmo de 
Andrade (Almada), os alunos, orientados pelos 
professores, trataram os dados de exposição pessoal a 
PM 2.5,  recolhidos nas campanhas EuroLifeNet de 
2006 e 2007. Um tratamento complexo e moroso que 
teve de ser precedido por uma formação ministrada 
pela Engª Luísa Nogueira, técnica superior da CCDR-
LVT. Trata-se de uma experiência inovadora, sendo um  

trabalho habitualmente realizado por Universidades e empresas especializadas. 
 
2008/03/27 - Patrick Goodman, do Dublin Institute of Technology, e parceiro 
do EuroLifeNet, reuniu com o CITIDEP no ICAT-UL sobre o tratamento de 
dados EuroLifeNet e futura estratégia para o Programa. Tendo Patrick 
disponibilizado o DIT para o tratamento dos dados obtidos em campanhas 
anteriores, foi discutida uma proposta de parceria Portugal-Irlanda-Albania em 
candidaturas ao 7o quadro de fundos europeus, e abordada a extensão a 
outros parâmetros, como o benzeno. Pelo CITIDEP participaram Tania Fonseca, 
Anabela Neves e Pedro Ferraz de Abreu. 
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2008/04/23 - Controle de execução EuroLifeNet - 
Ciência Viva. A Agência Ciência Viva aprovou em Março 
de 2006 um financiamento de 54 575 euros para o 
projecto-piloto EuroLifeNet/CV. O CITIDEP considera de 
enorme importância a missão desta Agência, e registou 
com agrado o manifesto entusiasmo do “Ciência Viva”   
pelo EuroLifeNet. Infelizmente, mais de 2 anos depois, apenas 1/4 dessa verba 
foi disponibilizada, e mesmo essa com 1 ano de atraso. Apesar das enormes 
dificuldades, os colaboradores do CITIDEP e dos seus parceiros levaram a 
termo com sucesso o projecto e atingiram grande parte dos objectivos 
propostos, avançando os custos dos seus bolsos pessoais. Mas esta situação 
não é nem correcta nem sustentável. 
 
Numa altura em que o sucesso do EuroLifeNet abre as portas a dar 
continuidade e mesmo a alargar o ambito do projecto, a Direcção do CITIDEP 
pediu, em carta de 23 de Abril 2008, que a ESE-IPVC (interlocutora formal do 
“Ciência Viva”) fizesse o ponto da situação.  A ESEVC confirmou a sua  total  
incapacidade de avançar com verbas, e a ausência de 
pagamentos pelo “Ciência Viva”.   Em 27 de Maio 2008, 
a ESEVC comunicou ter recebido uma Notificação do 
“Ciência Viva” / POCI, pedindo todos os documentos 
originais de 2006 e 2007   “devidamente carimbados   
com o carimbo do CV e da ESEVC”. A Direcção do CITIDEP dedicou, pela 
enésima vez, largas dezenas de horas a dar satisfação a pesados requisitos 
administrativos e contabilisticos. 
 
Manifestamos a esperança que as verbas acabem por chegar e assim 
incentivar, em vez de dificultar ou desmoralizar, os colaboradores e as 
instituições parceiras a dar continuidade ao sucesso que é o EuroLifeNet. 
 
 
2008/05/08 - Por iniciativa da nossa colega Isabel 
Medina, professora na E.S. Pedro Nunes (ESPN), o 
exemplo do Programa EuroLifeNet foi o tema central da 
sessão "Educar para a Saúde", contando na assistência 
também com alunos e professores desta Escola que 
colaboraram no primeiro projecto piloto. A sessão foi 
coordenada por José Cordovil, professor na ESPN. Pelo  
EuroLifeNet, intervieram Pedro Ferraz de Abreu (CITIDEP), Luisa Nogueira 
(CCDR-LVT) e a aluna Mariana Guerra (ESPN).  
 
2008/05/12 - A partir da reunião no dia 12 de Maio de 2008, no LabTec e-
Planning/ISCSP, foi lançada uma candidatura para o EuroLifeNet aos fundos 
EFTA (EEA) de 30 Junho 2008. Esta candidatura envolveu os seguintes 
parceiros: CITIDEP, LabTecCS/ISCSP, ABAE (Bandeira Azul da Europa/Eco-
Escolas); ESAA (Almada); ESJEA (Açores); ESCCB (Vila Real); CCDR-LVT; ICS-
UL; FCT-UNL; UTAD. Pelo CITIDEP, integraram a equipa da candidatura João 
Joanaz de Melo, Pedro Ferraz de Abreu, Anabela Neves, Tania Fonseca, Melissa 
Shinn, António Fernandes, Francisco Xavier e José Portela. 
 
De salientar que, em simultâneo, decorriam exigências urgentes por parte da 
Agência “Ciência Viva”, entidade financiadora do EuroLifeNet, de novos 
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procedimentos burocráticos, fazendo temer pelo prolongamento do atraso de 
pagamento das despesas incorridas, e pela sustentatibilidade do trabalho. 
 
Dadas as exigências de coordenação desta candidatura, e a manifesta falta de 
condições na altura de práticamente todos os membros, sobretudo da 
Direcção, foi proposto na reunião estratégica de parceiros EuroLifeNet de 2 de 
Junho 2008, entregar a liderança e coordenação `a rede Eco-Escolas, gerida 
pela ABAE, tendo como coordenadora Margarida Gomes, que tinha a plena 
confiança do CITIDEP e de parceiros-chave (ICS-UL, FCT-UNL).  
 
A adesão da ABAE ao EuroLifeNet é indiscutivelmente um passo muito positivo. 
Mas embora a ABAE tenha apoiado activamente a candidatura, na prática não 
pôde assumir a coordenação. Apesar do esforço intenso de toda a equipa, a 
proposta foi entregue em cima do prazo e não obteve financiamento. Tal facto 
veio realçar mais uma vez a falta que faz uma equipa profissional, mesmo que 
mínima, para a sustentabilidade do Programa. 
 
2008/11/17 - Certificação da ESAA como "nó" 
EuroLifeNet. A Cerimónia de Certificação do Nó teve 
lugar no "Dia do Não Fumador", 17 de Novembro, na 
E.S. Anselmo de Andrade, Almada, na Biblioteca, onde 
ficará sedeado o Nó. Organizada pelos Professores 
“EuroLifeNet” Dulce Pinto, Carlos Almeida e Fernanda 
Santos, com o apoio técnico de António Fernandes do  
CITIDEP. Interveio Anabela Neves pelo CITIDEP, João 
Joanaz de Melo pela FCT-UNL, Luísa Nogueira pela 
CCDR-LVT, João Guerra e Ana Gonçalves pelo ICS-UL, 
Pat Goodman (via skype) pelo DIT, Pedro Ferraz de 
Abreu pelo Programa EuroLifeNet. Além dos professores 
da escola, falaram  alunos que participaram no 
Projecto, e a Presidente do Conselho Executivo.  

 
 
2008/11/28 – foi apresentada a comunicação “EuroLifeNet-ESAA: um Exercício 
de Cidadania” por Dulce Pinto, Carlos Filipe Almeida e Fernanda Santos (ESAA) 
na Sessão de Apresentação do LabTec-CS/ISCSP-UTL. 
 
O Prof. João Joanaz de Melo foi convidado em 2008 pelo Agrupamento de 
Escolas Anselmo de Andrade – Almada,  para integrar o Conselho Geral 
Transitório. João Joanaz de Melo, membro da Direcção do CITIDEP, foi 
instrumental na adesão da Anselmo de Andrade ao Programa EuroLifeNet. 
 
2008/12/12 – A partir da reunião da Task Force 
ePlanning de 12 de Dezembro de 2008, a equipa 
LabTec do CITIDEP liderou a candidatura ao concurso 
da FCT-MCES 4 Fev. 09, para o Projecto 
"EuroLifeNet/PM: Metodologia Participativa para a 
Monitorização da Exposição Pessoal a PM2.5". Esta 
candidatura, encabeçada pelo CAPP/ISCSP-UTL e tendo   
como PI Pedro Ferraz de Abreu, mobilizou 43 participantes (21 dos quais 
doutorados) e 10 instituições , contando com a ABAE, a CCDR-LVT, 3 Escolas 
(AEAA, ESMAVC, ESJEA), 6 Institutos Universitários e Unidades de 
Investigação (CAPP-ISCSP-UTL, FCT-UNL, FC-UL, ICS-UL, CITAB-UTAD, 
CITIDEP). Do CITIDEP (Portugal, USA, Mexico, França), integraram a 
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candidatura Anabela Neves, António Fernandes, Francisco Xavier, José Portela, 
João Joanaz de Melo, Laxmi Ramasubramanian, Lucie Laurian, Cristina Girardo, 
Mark Hasegawa-Johnson, Melissa Shinn, Pedro Ferraz de Abreu, Prudencio 
Mochi, Sarah Stow, Tania Fonseca, Tim Sieber.  
 
Apesar de um grande esforço da equipa, com um dos 
investigadores-chave a recuperar de doença grave, 
houve dificuldades de inserção on-line no prazo exíguo 
concedido, e a candidatura não foi considerada pela 
FCT. A equipa EuroLifeNet, à qual se juntaram 
entretanto outros parceiros (o European Environment 
Bureau - EEB, e outras Escolas em Portugal e Italia),   
resolveu seguir em frente e procurar financiamento alternativo. 
 
 
4 - Academia 
 
4.1 - Teses  
 
Foram propostos temas de teses com estágio no CITIDEP, para o Mestrado de 
Engenharia do Ambiente (FCT-UNL - João Joanaz de Melo) e para o Mestrado 
de Gestão e Políticas Publicas (ISCSP-UTL - Pedro Ferraz de Abreu). 
Corresponderam: 
 

O Mestrando Luís Pereira Costa (ISCSP), estando em curso a tese sobre 
“Reengenharia de processos na colecta de dados, com novas TIC e participação 
de cidadãos: o caso EuroLifeNet”. Orientador: Pedro Ferraz de Abreu (ISCSP). 
 

A nossa colega Tania Fonseca (ESJEA), que apresentou na FC-UL a sua 
proposta de Tese de Mestrado "EuroLifeNet: Uma Comunidade de 
Aprendizagem". Orientadora: Mauricia Oliveira (FCL). 
 
 
4.2- Comunicações/Participação em Congressos 
 
O Presidente do CITIDEP, Pedro Ferraz de Abreu, 
interveio como convidado da Associação Portuguesa de 
Recursos Hídricos (APRH) no 9º Congresso da Água, a 
3 de Abril de 2008, na Mesa Redonda "Cidades do 
Futuro e Serviços de Água", moderada pela Prof. 
Rafaela Matos (LNEC). A comunicação "Água com 
Cidadania e Tecnologia: Agitar, não (basta) Misturar - 
(Shaken, not Stirred)" está nos sites CITIDEP e APRH.   

 
O nosso colega Pedro Ferraz de Abreu apresentou ainda a comunicação "e-
Planning Agenda" no  “International ePlanning Colloquium” 2008/03/27, e a 
comunicação "As TIC e Uma Nova Dimensão do Território" ao Seminário 
"Territórios e uma Nova Razão" da Universidade Técnica de Lisboa, 23 Junho 
2008 no Instituto Superior de Agronomia da UTL, em representação do ISCSP. 
 
O nosso colega José Henrique da Costa Portela apresentou a comunicação "e-
Planning and International Aid - ESEVC" no  “International ePlanning 
Colloquium” 2008/03/27. 
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O nosso colega João Joanaz de Melo apresentou a comunicação "e-Planning at 
FCT-UNL" no  “International ePlanning Colloquium 2008/03/27” 
 
O nosso colega Manuel Azevedo Antunes apresentou a comunicação 
“Objectivos do Milénio” em Maio 2008, num congresso nas Canárias – 
Universidade de Las Palmas. Apresentou ainda a comunicação “Mitos e 
realidades – de Vilarinho da Furna à Aldeia da Luz”, no Congresso de 
Sociologia 2008, na UNL, promovido pela Associação Portuguesa de Sociologia. 
 
 
4.3 - Vida académica 
 

 

O nosso colega Jose' Portela foi re-eleito Chair do ETEN - European 
Teacher Education Network.  
(www.eten-online.org/modules/wfchannel/index.php?pagenum=5). 

 

 

O nosso colega João Joanaz de Melo completou com sucesso as 
provas de Agregação na FCT-UNL. 

 

 

O nosso colega Pedro Ferraz de Abreu foi confirmado como Professor 
Catedrático Convidado, no ISCSP-Universidade Técnica de Lisboa. 

 

  

Os nossos colegas Annie Pecastaings e Timothy Wutrich 
sairam de França e voltaram aos USA, como Profs da Case 
Western Reserve University, em Cleveland, Ohio. 

 

 

A nossa colega Lucie Laurian está de volta ao seu posto de Prof. na U. 
Iowa, USA, depois de mais uma investigação na Nova Zelândia, na 
sequência do projecto “Planning Under a Cooperative Mandate” com 

fundos da “New Zealand Foundation for Research, Science, and Technology”. 
 

 

O nosso colega José Ramon Gil-Garcia, Prof. na Albany U., USA, 
integra o organizing committee for the 9th Annual International 
Conference on Digital Government Research (dg.o 2008).  

 

 

A nossa colega Clelia Guinazu, PhD em ciências políticas pelo MIT, 
encontra-se a trabalhar em Buenos Aires, Argentina, para as Nações 
Unidas, na colecta de indicadores de desenvolvimento humano. 

 

 

A nossa colega Vesna Dolnicar completou o seu Doutoramento na U. 
Lyubliana, integrando o corpo docente da mesma Universidade. 

 

 

O nosso colega Rui Ponte continua na AER e tem-se dedicado às 
consequências das alterações climatéricas na subida do nível do mar, 
notando-se uma maior atenção aos impactes sociais por parte da NSF 

 

 

A nossa colega Tania Fonseca prossegue o seu Mestrado na FC-UL, 
enquanto mantém as suas responsabilidades de professora na E.S. 
Jerónimo Emiliano de Andrade (Açores). 
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O nosso colega Tim Sieber, Prof. na U. Mass. Boston, USA, "Chair" do 
Conselho Cientifico do CITIDEP, publicou em 2008  "Ruas da cidade e 
sociabilidade pública: um olhar a partir de Lisboa". In Graça Cordeiro  

e Frédéric Vidal (org.) A rua. Espaço, tempo, sociabilidade. Lisboa: Livros 
Horizonte, pp. 47-62. Esta obra foi nomeadamente comentada por Rogério 
Santos no interessante artigo "A Sociabilidade da Rua", do qual incluimos 
pequenos extractos: 
 

"Tim Sieber, antropólogo americano, veio a Lisboa pela primeira vez em 
1995 (...) Quem aborda as ruas e as pessoas que lá se cruzam não são 
os escritores mas sociólogos, antropólogos e geógrafos. O que leva Tim 
Sieber a falar da rua onde viveu em 1998, em Alfama (...). Apesar de 
pequena, a rua era um espelho da diversidade de Lisboa. (...) O autor 
lembra as críticas a cidades planificadas como Brasília, em que os planos 
formais procuraram evitar a vida de rua. Contudo, 75% dos actuais 
residentes de Brasília vivem em espaços construídos pelo esforço popular 
fora das zonas planificadas. E Sieber conclui do seguinte modo: se as 
ruas estão vedadas ás pessoas, elas acabam por criá-las. 
(http://industrias-culturais.blogspot.com/2008/07/sociabilidade-da-rua.html) 

 
Os nossos parabéns aos colegas pelos seus sucessos.  
 
 
5 - Sociedade Civil 
 
CIVILIS 
 
2008/07/16 - O Presidente do CITIDEP, Pedro Ferraz 
de Abreu, aceitou o convite da CIVILIS, por via do seu 
Presidente, Aires Marques, para integrar o Conselho 
Estratégico desta Associação Cívica. Pedro Ferraz de 
Abreu interveio como convidado da CIVILIS no 
"Congresso de Cidadania" a 10 de Março 2007, em 
Ferreira do Zêzere, num painel com o Sec. Estado 
Carlos Zorrinho. 

 

 
Apoio a lançamento remoto de livro de uma doente 
 
2008/02/21 - Esteve programado o lançamento remoto de um livro, que foi 
cancelado porque a autora, doente, faleceu a 2008/02/21. Na impossibilidade 
desta se deslocar por estar bastante debilitada, foi pedida ajuda ao CITIDEP 
para proporcionar à doente acompanhar o lançamento do seu livro por vídeo-
conferência. Esta iniciativa de uma voluntária na Unidade de Cuidados 
Paliativos do Hospital da Luz,  Joana Brito Fontes, revela a importância de se 
lutar contra a separação que existe entre o universo "tecnológico", público ou 
privado, e o universo "social", e colocar a tecnologia ao serviço dos cidadãos, 
lutando contra a exclusão. A equipa CITIDEP do LabTec CS inscreveu na sua 
missão ter capacidade dar resposta rápida nestas situações. 
  
 
 6 - Organização (vida interna do CITIDEP) 
 
2008/05/30 - Reuniu a 30 de Maio 2008 a Assembleia Geral Ordinária do 
CITIDEP, tendo aprovado o relatório de actividades e contas do ano de 2007 e 
eleito os Corpos Gerentes para o biénio 2008-2009. A Assembleia Geral contou 
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com doze sócios, oito presenciais e quatro representados, e uma convidada. 
Participaram Anabela Neves, António Fernandes, Claudia Afonso, Fernando 
Sacramento, Francisco Xavier, Joana Veiga, José Carlos Cima Gomes, João 
Joanaz de Melo, Manuel Antunes, Melissa Shinn, Pedro Ferraz de Abreu, Rui 
Melo Ponte e Tânia Fonseca. A acta (20), após lida e aprovada, foi assinada 
pela Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Joana Veiga. 
 
2008/06/15 - O nosso colega Jorge Edison visitou 
Lisboa,  pretendendo reactivar o CITIDEP no Brasil, e a 
colaboração com projectos e actividades CITIDEP entre 
Portugal e a America Latina.  Jorge Edison visitou as 
instalações do LabTec CS/ISCSP, e teve uma reunião 
com o Presidente do ISCSP, Prof. João Bilhim.  

 
Recorda-se que este colega participou na Conferência 
Internacional do CITIDEP e UNL de 1999 (ICPPIT99). 
Vários membros do CITIDEP compareceram num jantar 
de confraternização, que incluiu outros “veteranos” da 
ICPPIT99 – uma Conferência que marcou a agenda de 
investigação no dominio das tecnologias e democracia 
participativa… e recebeu uma mensagem de Al Gore.  
 
A nossa colega Melissa Shinn visitou Buenos Aires em Novembro 2008, tendo 
entrado em contacto com Clelia Guinazu, do CITIDEP – Argentina. 
 
Foram admitidos novos sócios, ramo investigação: 2008/07/15, Raquel 
Ferreira dos Santos e 2009/02/08, Sarah Carvalho Stow. A Direcção deu as 
boas-vindas `as novas colegas. 
 
Faleceu o nosso colega do CITIDEP nos Açores, Verissimo Borges, pai do nosso 
também colega do CITIDEP, Pedro Borges. A ele e à sua familia, a nossa 
solidariedade e manifestação de forte amizade neste momento dificil.  
Verissimo fazia parte do circulo de antigos colegas da Fac. Ciencias de Lisboa e 
na resistência anti-ditadura do Estado Novo. Além da sua colaboração com o 
CITIDEP - de que se anota a participação nas "Jornadas de Sever do Vouga", 
de onde emergiram os documentos estruturantes do CITIDEP enquanto 
unidade de investigação e intervenção - Verissimo foi também um activo lider 
local da Quercus. 
 
Foram mantidos e actualizados os “web sites” dos dominios CITIDEP activos 
(www.citidep.pt, www.citidep.net), tendo sido também o CITIDEP a manter e 
actualizar os “web sites” de projecto e/ou parcerias (www.eurolifenet.eu, 
www.e-planning.org, www.labtec-cs.net). O CITIDEP mantém ainda a 
propriedade de “sites” não activos reservados para o futuro 
(www.eurolifenet.org, www.citidep.org, www.citidep.eu).  
 
Continua em preparação o sistema de adesão voluntária dos sócios do CITIDEP 
ao pagamento automático das quotas anuais, tendo o Presidente e o 
Tesoureiro, os colegas Pedro Ferraz de Abreu e António Pires Fernandes, tido 
diversas reuniões com o banco onde reside a conta do CITIDEP. 
 
--------------------------A Direcção-------------------------------------------------- 


