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Bem-vindos ao Programa Doutoral ePlanning. Saudamos o corpo docente, discente e investigador 
e-Planning, e em especial os novos alunos, assim como os alunos já em percurso anterior, e a todos 
desejamos um bom ano lectivo de 2011/2012. 
 
Este ano lectivo o Programa é oferecido, em conjunto, pelas seguintes instituições: FCSH-UNL, 
FCT-UNL, FC-UL, ISCSP-UTL; CSJP-UA ; DeCA-UA. O grau de "Doutor em ePlanning" é 
concedido, em conjunto, pelas 4 Universidades (UA, UTL, UNL, UL). Está prevista a colaboração 
com docentes e investigadores do MIT (DUSP), e de outras Universidades nacionais e estrangeiras. 
 
Informação sobre o Programa Doutoral está disponivel nos sites http://www.e-planning.org/ 
https://e-planning.di.fc.ul.pt/ 
 
 
1. Abertura do ano lectivo. 
 
O ano lectivo 2011/2012 deste Programa conjunto, tera' inicio no dia 14 de Outubro 2011, com uma 
recepção informal a todos os alunos (de todos os Institutos e Faculdades de todas as Universidades 
que integram o Programa), marcada para as 17h00, nas instalações da Faculdade de Ciências e 
Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (campus Monte da Caparica), Sala 452 (reuniões) - Ed. 
Departamental Ambiente (4º piso). Pedimos a comparência de todos os alunos inscritos e 
convidamos todo o corpo docente e investigador ePlanning das 4 Universidades. 
 
Para mais informações sobre o evento, contactar a unidade ePlanning da FCT-UNL (Responsável: 
Prof. Doutor João Joanaz de Melo, Dep. C.E.A.) 
 
 
2. Admissões, Tutores e Planos curriculares. 
 
Para o ano lectivo 2011/2012, foram admitidos pela Conselho Cientifico Conjunto do Programa e-
Planning, assim como pelos CC das respectivas Unidades Organicas, 11 candidatos, cuja lista se 
anexa. Os candidatos que se encontram a terminar a sua tese/estágio de Mestrado, percurso 
Bolonha, foram admitidos no programa Doutoral, no pressuposto do completarem, com sucesso, as 
respectivas teses / relatórios de estágio pendentes. 
 
Todo o aluno de Doutoramento e-Planning deverá ter um Tutor (docente) durante o ano curricular 
(1o ano). Para tal devem os alunos contactar os respectivos serviços na sua Instituição de 
acolhimento (onde se inscreveram), e comparecer nas respectivas sessões de orientação. O primeiro 
passo é definir o plano curricular (disciplinas obrigatórias e opcionais, que os alunos podem 
frequentar em qualquer das Instituições que integram o Programa). Este plano de estudo, e a 
correspondente inscrição em disciplinas opcionais, requer o acordo e a assinatura do Tutor 
designado. 



 
Informação sobre a estrutura curricular do Programa está disponivel nos sites acima indicados, e 
nos sites da respectivas Unidades Orgânicas. 
 
Para além das boas vindas e a oportunidade de conhecer melhor o Programa, a sessão de abertura 
informal servirá também para permitir a cada aluno acertar com o seu Tutor o plano curricular para 
o ano lectivo, incluindo a inscrição nas disciplinas obrigatórias e opcionais do plano de estudo 
individual, caso ainda não o tenha feito. 
 
 
3. Inicio das aulas. 
 
As aulas das disciplinas obrigatórias em ePlanning (1o Semestre) têm inicio na semana de 17 de 
Outubro de 2011. 
 
* Fundamentos de e-Planning (ePlanning Core): será leccionada este ano no ISCSP-UTL (campus 
do Alto da Ajuda). Todos os alunos, de todas as Instituições, devem inscrever-se nesta disciplina, 
no ISCSP-UTL. O horario previsto e’ sextas-feiras, da parte da tarde (sala e hora a confirmar em 
breve), sendo que, caso exista consenso entre todos os alunos e o regente, este horário podera’ ser 
reajustado. 
 
* Metodologias de Investigação (Research Methods): será leccionada este ano, em principio, em 
todos os Institutos e Faculdades que integram o Programa. Os alunos podem inscrever-se, com o 
acordo do Tutor, em qualquer delas. De notar que nalgumas faculdades, esta disciplina e’ partilhada 
com outros programas curriculares, podendo portanto ter uma data de inicio distinta. 
 
Alertamos para o facto de as aulas das disciplinas opcionais terem datas de inicio distintas, 
consoante o Instituto / Faculdade onde são leccionadas, estando já a decorrer em muitos dos casos. 
Os alunos devem consultar os sites das respectivas instituições para obter essa informação assim 
como sobre os horários das mesmas. 
 
 
4. Propostas de Tese. 
 
Todos os alunos com titulo de proposta de tese e Orientador registados na Comissão Cientifica 
Conjunta, deverão até 30 de Outubro, apresentar ao respectivo Orientador o progresso nas suas 
propostas de tese, a fim de permitir avaliar o estado geral. 
 
De igual modo, os alunos que ainda não identificaram os seus temas de tese e Orientador, deverão 
fazê-lo, de preferência até á mesma data (30 de Outubro), sem prejuizo de flexibilidade de 
ajustamentos posteriores, mas que não devem eternizar-se. Recorda-se que, apesar de a disciplina de 
proposta de tese ser semestral, a sua natureza e desenho (defesa perante Juri), permite a sua 
conclusão em data anterior ao fim do semestre, sendo altamente desejável que assim seja. 
 
Aproveitamos para saudar a defesa, com sucesso, do Doutorando Abel Simões (FCSH-UNL), da 
sua Proposta de Tese. 
 



 
5. Jornadas e-Planning 2011 
 
Na sequência do sucesso das Jornadas e-Planning 2010, terão lugar na segunda quinzena de 
Novembro 2011, em data e local a confirmar, a edição 2011 destas Jornadas. Este é um espaço 
fundamental  da comunidade de investigadores e-Planning, centrado na valorização do trabalho dos 
Doutorandos e na sua capacidade de desenvolver laços com a sociedade e suas instituições 
(privadas e publicas); mas também um importante ponto focal de colaboração entre as diversas 
gerações de doutorandos.   
 
 
6. A Comissão Cientifica Conjunta sauda os novos recipientes de Bolsas de Doutoramento da FCT-
MCES, Lanka Elvira Horstink (ISCSP-UTL), Paulo Ricardo Lopes Baptista (U. Aveiro), Tania 
Marisa Dias Almeida Fonseca (ISCSP-UTL),  que se juntam assim a' doutoranda bolseira Francesca 
Savoldi (ISCSP-UTL). 
 
Denota-se ainda com especial apreco a crescente internacionalizacao dos Doutorandos e-Planning 
admitidos (Angola, Belgica, Holanda, Italia, Portugal, UK). 
 
 
7. Coordenação do Programa 
 
A Comissão Ciêntifica Conjunta elegeu como Coordenador do Programa para 2011/2012, o 
Professor Doutor Pedro Ferraz de Abreu. 
 
 
A Comissão Cientifica do Programa Doutoral ePlanning 
 
Eduardo Anselmo de Castro (UA) 
João Joanaz de Melo (FCT-UNL) 
Luis Baptista (FCSH-UNL) 
Pedro Antunes (FC-UL) 
Pedro Ferraz de Abreu (ISCSP-UTL) 
 
Lista não seriada  dos Doutorandos admitidos para 2011/2012 (ordem alfabética): 

- Ana Isabel Fonseca Moiteiro (FCT-UNL) 
- Ana Patrícia Pires Oliveira (FCT-UNL) 
- Catarina Nascimento (ISCSP-UTL) 
- Fernando Jorge Saraiva de Almeida (FCSH-UNL) 
- Francisco Fernando Vasconcelos Barbosa Barros Leite (FC-UL) 
- Inez O’Flaherty Agoas (ISCSP-UTL) 
- Isabel Cristina Pessanha de Oliveira Colarinha Lourenço Claro (FCSH-UNL)  
- Lanka Elvira Horsting (ISCSP-UTL) 
- Paulo Ricardo Lopes Batista (U. Aveiro) 
- Pedro José Bentes Graça (ISCSP-UTL)  
- Pedro Vieira da Silva (ISCSP-UTL) 


