NOTA DE IMPRENSA

Lisboa acolhe Conferência Europeia das Humanidades
A conferência vai decorrer de 5 a 7 de maio e nela será aprovada a “Lisbon Declaration on Humanities
Open Research and Innovation” para o reforço das dinâmicas da ciência aberta, da mobilidade de
investigadores e estudantes e da interdisciplinaridade
Lisboa vai receber de 5 a 7 de maio a Conferência Europeia das Humanidades, organizada em parceria pela
UNESCO, CIPSH – Conselho Internacional para a Filosofia e as Ciências Humanas e Fundação para a Ciência
e a Tecnologia (FCT) no âmbito da Presidência Portuguesa do Conselho Europeu. O Presidente da
República, Marcelo Rebelo de Sousa; a Diretora-Geral da UNESCO, Audrey Azoulay; a Comissária Europeia
de Inovação, Investigação, Cultura, Educação e Juventude, Mariya Gabriel; o Ministro da Ciência Tecnologia
e do Ensino Superior, Manuel Heitor; e o Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos
Silva, são algumas das individualidades que irão participar no evento.
Nos trabalhos de preparação deste evento participaram mais de 400 especialistas ligados aos mais
importantes programas de Humanidades na Europa e noutros continentes. As Humanidades são
fundamentais para o entendimento dos desafios com que atualmente se confrontam as sociedades e para
o desenho das suas soluções. A Conferência tem por objetivo colocar estes domínios numa posição central
nas estratégias de educação e ciência, assim como nas políticas públicas em geral.
Na conferência será aprovada a “Lisbon Declaration on Humanities Open Research and Innovation”,
envolvendo as entidades organizadoras, com o propósito de ser assinada, até final do ano, por países,
universidades, sociedades científicas e outras instituições. A declaração defende o reforço das dinâmicas da
ciência aberta, da mobilidade de investigadores e estudantes e da interdisciplinaridade, propondo que a
interação entre Humanidades e Ciências seja uma componente curricular em todos os graus de Ensino até
ao Doutoramento, para garantir um desenvolvimento científico, económico e social ao serviço da
Humanidade e do equilíbrio dos ecossistemas.
Durante os três dias da conferência será possível acompanhar palestras e debates, em que participam mais
de 90 especialistas de mérito internacionalmente reconhecido, em torno dos seguintes seis temas
principais: Dinâmicas Multidisciplinares nas Estratégias de Educação e Investigação; Influência e Impacto
das Humanidades na Sociedade; As Humanidades no Século XXI; Património, Mobilidade e Identidades;
Migrações e Diversidade Cultural; Saúde e Humanidades.
No primeiro dia da Conferência (5 de maio - Dia Mundial da Língua Portuguesa) é apresentada a Mostra
Europeia de I&D em Humanidades, que consiste numa exposição online com mais de 100 vídeos curtos
sobre a atividade científica realizada no âmbito das Humanidades, resultantes de uma colaboração inédita
com investigadores das Artes. Na conferência serão também divulgadas as recomendações propostas pelo
Fórum de Jovens Investigadores, num encontro sobre o futuro das humanidades, que se realizará dia 4 de
maio.
No final de cada dia, pelas 18 horas, realizam-se as sessões públicas, que terão como oradores António
Damásio, Rauna Knokkanen e Marina Warner. Após estas sessões tem lugar o programa cultural composto
por concertos de música. No site da Conferência também será dado destaque à divulgação do património
cultural de Lisboa, através de uma oferta de produtos multimédia dos museus da cidade dirigidos aos
participantes.

A Conferência Europeia das Humanidades vai decorrer online a partir na Fundação Calouste Gulbenkian,
para uma audiência espetável de cerca de 3000 pessoas. Com exceção das sessões públicas, a participação
requer inscrição prévia em www.europeanhumanities2021.pt.
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