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Bolsa milionária vai ajudar
a analisar cidadania íntima
Projecto Ana Cristina Santos acredita que a sua investigação será importante
para ajudar os decisores políticos a decidir em novas questões que se colocam
D.R.

O projecto que Ana Cristina
Santos vai desenvolver, com financiamento do Conselho Europeu de Investigação, visa
«dotar os decisores políticos»
de conhecimento atualizado
na área da cidadania íntima,
disse ontem a investigadora de
Coimbra. A socióloga Ana Cristina Santos, do Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra, foi contemplada, como ontem noticiámos, com uma bolsa de 1,462
milhões de euros, com a qual
vai realizar o projecto “INTIMATE - Cidadania, Cuidado e
Escolha: A Micropolítica da Intimidade na Europa do Sul”.
Trata-se de um trabalho de
investigação a desenvolver du-

Ana Cristins Santos quer ajudar à criação de políticas inclusivas

rante cinco anos, com início
em 2014, por uma equipa multidisciplinar e internacional,
que promoverá «estudos comparativos sobre conjugalidade

lésbica, poliamor, procriação
medicamente assistida, ‘barrigas de aluguer’, redes de cuidado entre pessoas transgénero e coabitação entre ami-

gos», em Portugal, Espanha e
Itália. Na Europa do Sul, «existe
ainda um grande défice de trabalho nestas áreas», disse Ana
Cristina Santos, a quem caberá
agora constituir a equipa de investigadores, que irão desenvolver o seu trabalho nas capitais dos países envolvidos:
Lisboa, Madrid e Roma.
Reconhecendo uma pluralidade de modelos familiares e
relacionais, «um dos objectivos
do projecto é produzir recomendações visando a implementação de políticas sociais
mais inclusivas».
Ana Cristina Santos realçou
a necessidade de «dotar os decisores políticos deste tipo de
conhecimento actualizado».|

Aniversários
SR. FAUSTO
8... ANOS
Feliz dia!!
São os votos de todos os seus amigos
e vizinhos que muito o estimam
e da pastelaria Mildoce.

Quatro passeios pelo
Jardim Botânico
INICIATIVA «Sabia que em
Coimbra há uma floresta
mesmo no centro da cidade? A
Mata do Jardim Botânico da
Universidade de Coimbra esconde ambientes de todo o
Mundo e neste Verão tem a
oportunidade de os descobrir!»
É deste modo que os responsáveis do Jardim Botânico de
Coimbra aguçam a curiosidade
para uma actividade que se inseres no programa “Ciência
Viva no Verão”.
«Em pouco mais de duas horas fique a conhecer a densa vegetação e deslumbre-se com o

magnífico bambuzal, a Capela
de São Bento, a Estufa Fria, o
eucaliptal e o pomar, ao mesmo
tempo que descobre um pouco
mais sobre a Botânica», continuam, a propósito dos quatro
passeios preparados para os
meses de Julho (dia 27), Agosto
(dias 10 e 24) e Setembro (dia 7).
A actividade é gratuita e limitada a 30 participantes. As inscrições podem ser feitas em
www.cienciaviva.pt ou pelo telefone 808 200 205. O ponto de
encontro é, às 10h30, no portão
principal do Jardim na Avenida
Júlio Henriques.|

