Santos, 12 de maio de 2020
Em virtude da pandemia COVID-19, a coordenação da Rede Braspor em conjunto
com a coordenação do X Encontro da Rede Braspor - Santos 20 decidiu por adiar o
encontro deste ano para o ano que vem. Por consequência, e desde que reunidas as
condições, os demais encontros já marcados, também deverão ser adiados por 1 ano.
Assim, esperamos ter novamente os encontros presenciais de Santos, em 2021, de Porto,
em 2022, e de João Pessoa, em 2023.
Embora este cancelamento seja necessário para um evento presencial,
pretendemos manter não só algumas das atividades que habitualmente se desenvolvem
no quadro destes encontros, bem como criar alternativas que nos permitam manter a
dinâmica dos trabalhos e discussões que caracterizam a Rede Braspor
Assim, e no que respeita às atividades, procederemos, tal como previsto, ao
lançamento do tomo IX da Rede Braspor, correspondente ao encontro realizado em
Sagres, em 2019, e que, desta vez será feito on-line, em data e hora a determinar. Já no
que respeita às alterações decorrentes do cancelamento do encontro que deveria ter
lugar em Santos, em Outubro, informamos desde já que:
1. Manteremos a chamada para o envio de resumos, ainda que a sua apresentação
presencial, quando aprovados, só possa ser feita em 2021 ou os mesmos podem ser
convertidos em artigos completos e submetidos para publicação no volume X do livro da
Rede Braspor;
2. Manteremos a edição de um volume correspondente ao ano de 2020 - Tomo X da
Rede Braspor – cuja chamada para envio de artigos será oportunamente divulgada.
3. Prevemos a organização de um Webinar, a realizar nas datas previstas para o
encontro de Santos, cuja chamada para a apresentação de trabalhos e divulgação, será,
também, publicitada em breve. A criação deste evento on-line será, não só, uma forma de
assegurar a continuidade dos trabalhos, como de ir dinamizando debates em torno dos
tópicos que alicerçavam o evento pensado para este ano e que se espera poder realizar
em 2021.
Esperamos poder contar com a vossa participação para mantermos as atividades de
divulgação de pesquisa neste momento em que não podemos nos encontrar
pessoalmente e agradecemos, desde já, a vossa compreensão para estas alterações.
Se mantenham seguros.
Atenciosamente,
Coordenação de Rede Braspor

