INFORMAÇÃO URGENTE
Caros Colegas!
A situação que vivemos, em todo o mundo – pandemia Covid 19 – obriga‐nos a usarmos
a razão e tomarmos decisões racionais.
Os Organizadores do Congresso PHI 2020, que decorreria em 8‐10 de Outubro, têm
seguido atentamente a situação. Com base em informações razoáveis, a infecção por
Covid 19 continuará activa até ao final do Verão (Setembro), SE todos os países
tomarem as medidas necessárias AGORA
Muitas Universidades e Centros de Investigação encontram‐se encerrados; muitos
professores e investigadores não estão autorizados a sair dos seus países, a fazerem
reservas de voos, a participarem em Congressos e reuniões científicas.
Vivemos dia a dia, o que não é a situação ideal para programar e implementar
actividades a médio prazo.
Tendo tudo isto em conta, a comissão organizadora do Congresso PHI 2020 decidiu o
seguinte:
1 – O 6th INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS PHI 2020: “TRADITION AND
INNOVATION” ESTÁ CANCELADO!
O Congresso é um momento particular para trocarmos pontos de vistas, discutir ideias
e estabelecer contactos. Contudo, não é o único meio de partilhar o conhecimento
científico.
Tendo isto em mente, a Comissão organizadora decidiu:
2 – O LIVRO TRADITION AND INNOVATION SERÁ PUBLICADO com os papers que forem
aprovados, seguindo exactamente as mesmas regras que estavam previstas caso o
congresso se realizasse.
Muitas universidades pararam as actividades lectivas presenciais, e passaram para o
ensino à distância. Isto sobrecarregou muitos professores e investigadores que têm de
mudar a forma de trabalhar e as aulas que tinhas planeadas.
Consequentemente, o tempo para escrever papers e, graciosamente, os avaliar foi
naturalmente afectado, não sendo, neste momento, uma prioridade para muitos de nós.
O que nos leva à 3ª decisão:
3 – O PRAZO PARA SUBMETER OS PAPERS É ALARGADO ATÉ 30 DE ABRIL!
PRAZO PARA PAGAMENTO TAMBÉM SERÁ DILATADO 30 DIAS!
PAGAMENTO COM TAXA REDUZIDA SERÁ 31 DE MAIO
PRAZO FINAL DE PAGAMENTO (FULL BIRD) 30 JUNHO

Uma pergunta perfeitamente lógica pode surgir‐vos: Se o Congresso não se realiza,
porque é que os preços não são mais baixos? Porque, apesar de não termos a despesa
de organização do Congresso (que seria apoiada financeiramente pela FCT), vamos ter
outra despesa de grande dimensão: o envio para cada autor de um exemplar do livro,
entregue no seu local de trabalho.
A editora apenas envia os livros para um único endereço, neste caso Portugal. Depois, o
nosso staff terá de contratar uma companhia de entrega de correio internacional fiável
para enviar 100 livros para diferentes locais e países, para que possamos manter a
promessa de entregar um livro a cada autor.
Após consultarmos várias companhias pedindo orçamentos para o envio de 100 livros
para cerca de 15 países diferentes. Isto esgotará a verba prevista para a organização do
congresso, com a agravante de que não é uma despesa elegível para a FCT, logo não é
comparticipada (ao contrário do congresso)

Finalmente:
Devido à sobrecarga de trabalho das equipas técnicas dos serviços de informática, o site
do PHI (http://phi.fa.ulisboa.pt/index.php/en/) poderá não ser actualizado com uma
regularidade previsível.
O site para registo e submissão dos paper manter‐se‐á sempre
actualizado (https://congressos.leading.pt/geral/inseririnscricao.aspx?evento=107&fo
rmulario=247&lingua=en‐GB).
Contudo, guarde este email para que o possa consultar quando lhe surgir alguma
dúvida quanto às alterações que agora informamos.
O Comité Organizador deseja a todos os colegas a melhor sorte do mundo e apela para
que todos para que se mantenham protegidos! Esperamos poder trocar apertos de mão
e abraços no Congresso do PHI 2121.
Saudações Cordiais,
Comissão Organizadora PHI 2020

