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Proposta 2020-2022 

O grupo de investigação em modelação espacial e planeamento tem como base de trabalho uma 

abordagem multidisciplinar que visa a criação de soluções de apoio à tomada de decisão e formulação 

de políticas públicas. As seguintes linhas deverão orientar as atividades a desenvolver pelo grupo em 

2020-2022: 

• Incentivar a submissão de candidaturas a projetos financiados, quer em concursos competitivos (e.g., 

FCT), quer através da prestação de serviços à comunidade, fortalecendo deste modo parcerias com outras 

instituições públicas e privadas, bem como o networking científico;  

• Reforçar a publicação do trabalho desenvolvido em revistas internacionais e nacionais indexadas e em 

capítulos de livro com revisão por pares; 

• Organizar um workshop de escrita científica, orientada para as ciências sociais, com o intuito de melhorar 

a estratégia de publicação do grupo e do centro. O workshop deverá seguir o plano de uma primeira 

sessão já realizada em 2018, e terá uma parte teórica (que poderá ser aberta à comunidade mediante o 

pagamento de uma inscrição), e uma parte de acompanhamento individual (apenas para os 

investigadores do CICS.NOVA); 

• Criar as condições para que todos os investigadores possam usufruir de uma revisão do texto antes da sua 

submissão a uma revista internacional. Estas condições podem passar pela aquisição de softwares de 

escrita assistida (e.g., Grammarly) ou pela criação de uma verba para a tradução/revisão, que não esteja 

dependente da verba atribuída anualmente; 

• Captar alunos da licenciatura, mestrado ou doutoramento para os projetos a decorrerem no grupo. À 

semelhança de anos anteriores, deverá ser divulgado a possibilidade de realizar no CICS.NOVA: 1) estágios 

voluntários de iniciação à investigação (para os alunos de licenciatura), 2) seminários de investigação 

(para os alunos no 3º ano da licenciatura), e 3) apresentar anualmente uma lista de temas a desenvolver 

em contexto de tese (mestrado ou doutoramento); 

• Permitir aos alunos que realizem estágios, seminários, ou teses propostas pelo grupo, a apresentação dos 

mesmos em conferências, encontros científicos ou a sua publicação em revistas nacionais indexadas;    

• Disseminar o trabalho desenvolvido no MaPS: 1) através de workshops, conferências ou seminários 

públicos, e 2) das MaPS Talks, que visam semanalmente dar a conhecer e articular as diferentes atividades 

internas do grupo e potenciar novas oportunidades de investigação;  

• Fortalecer a internacionalização, designadamente, no contexto europeu, da CPLP e do espaço ibero-

americano, continuando a receber alunos e investigadores pós-graduados; 

Ciente do actual contexto e apostando seriamente no desenvolvimento do CICS.NOVA como centro de 

referência nacional e internacional no âmbito dos seus domínios de intervenção, manifesto a minha 

disponibilidade para actuar como Coordenadora do Grupo de Investigação 4. 
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