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Para a investigação “ALICE - Espelhos estranhos, lições imprevistas: definindo para a Europa
para um novo modo de partilhar as experiências do mundo” será criada uma equipa com 4
investigadores doutorados e 8 investigadores em doutoramento.

Segundo o comunicado do CES, o objectivo do projecto científico centra-se em “duas ideias
principais”: “o conhecimento do mundo excede em muito o modo como a Europa o vê e a
transformação social, política e institucional da Europa beneficiará bastante com a
compreensão das inovações que estão a ocorrer em muitos países e regiões com quem a
Europa tem, cada vez mais, relações de interdependência”. Para tal, a investigação vai
abordar a “democratização da democracia; o constitucionalismo intercultural; as outras
economias; e os direitos humanos” estudando países como a Bolívia, Brasil, Equador, Índia,
África do Sul, França, Itália, Reino Unido e Portugal.

Boaventura de Sousa Santos é professor jubilado da Faculdade de Economia da
Universidade de Coimbra, director do Centro de Estudos Sociais (onde dirige, igualmente, o
Observatório Permanente da Justiça Portuguesa) e do Centro de Documentação 25 de Abril
da Universidade de Coimbra. N.S.L.
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Será que os
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esta crise?
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 São quase dois milhões e meio de euros
para estudar a forma como a Europa reage
ao conhecimento vindo do resto do mundo.
O sociólogo Boaventura Sousa Santos vai
receber uma bolsa europeia, de 2,4 milhões
de euros, para desenvolver um projecto na
área das ciências sociais. O projecto apoiado
pelo European Research Council é para
desenvolver nos próximos cinco anos
através do Centro de Estudos Sociais (CES)
da Universidade de Coimbra.
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1. NASA faz subir expectativas sobre descoberta de
vida extraterrestre

2. Morreu o economista Ernâni Lopes

3. Bactérias que comem arsénio podem levar a
NASA a descobrir v ida noutros planetas

4. Rússia organiza o Mundial 2018

5. Mãe confessa morte de bebé de dois anos em Rio de
Mouro

6. Gilberto Madaíl: “Há que rever muitas coisas no
futebol”

7. Jorge Simões: Não faz sentido os contribuintes
continuarem a pagar a ADSE

8. Um FC Porto com classe de quem vence em
qualquer tipo de terreno

9. Imprensa inglesa considera v itória russa uma
"vergonha"

10. Francisco Assis ameaça demitir-se de líder
parlamentar
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luis , lx. 03.12.2010 11:55

Aquilo é um ninho da extrema esquerda
Fiquei sem perceber se nos sai do bolso

Este comentário tem 1 respostas Responder a este comentário Denunciar este comentário

Cavalo , Tróia. 03.12.2010 01:47

Título estranho!
Afinal, o dinheiro não é para Boaventura! Quanto às opiniões de Boaventura sobre as leis científicas, não posso comentar com

conhecimento de causa. Não conheço o contexto. O que sei, é que os paradigmas mudam. Se formos ver teorias científicas de Física de há
2 ou 3 séculos, ficamos aterrados! Ou como a "ignorância" dos médicos, fazia com que eles transmitissem doenças de uns pacientes para
outros, através dos instrumentos médicos (não devidamente esterilizados). Toda a ciência evolui, muitas coisas deixam de ser verdadeiras
em certas situações... A crise da Ciência é a oportunidade para um novo salto!

Este comentário tem 0 respostas Responder a este comentário Denunciar este comentário

Caço Néscios , por Desporto. 02.12.2010 22:17

O que a malta...
... estava mesmo a precisar é de mais um sociotretas!

Este comentário tem 0 respostas Responder a este comentário Denunciar este comentário

Anónimo , Porto. 02.12.2010 20:54

Boaventura Sousa Santos
Não percebo a razão de deitar dinheiro fora, e tanto dinheiro, com estudos inuteis feitos por sociólogos inuteis.Este senhor só

escreve asneiras, tão bonitas como estas: "As leis cientificas, têm tanta validade como os mitos, não passando de convenções".
Completamente hilariante, acho bem que esse senhor se atire de um prédio abaixo com umas asas de cera, pode ser que a Lei da
gravidade não passe de uma convenção e o mito de Ícaro seja mesmo verdadeiro.Lamentável que esta gente continue a saquear as
pessoas trabalhadoras.

Este comentário tem 0 respostas Responder a este comentário Denunciar este comentário

Anónimo , Braga. 02.12.2010 17:27

lol
Este Sr. dirige o Observatório Permanente da Justiça Portuguesa , é director do Centro de Estudos Sociais e do Centro de

Documentação 25 de Abril da Universidade de Coimbra? Deve estar a fazer um bom trabalho, tão bom que até lhe sobra imenso tempo para
dirigir algo mais....palhaçada de país!
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