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FORMAÇÃO ACADÉMICA
2015: Defesa de doutoramento em História e Filosofia das Ciências com a tese “The possibility of Free
Action”. Arguente principal: professor Richard Holton (University of Cambridge). Aprovação com a nota
máxima, com distinção e louvor.
2011-13: Curso de Formação Avançada (CFA) do programa doutoral em História e Filosofia das Ciências
da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Média final: 19 valores.
2006-08: profissionalização em serviço na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação.
Classificação final de 19 valores.
10 de Março de 2003: defesa da tese "La sola materia. Un percorso filosofico fra le definizioni scientifiche
di Vita nel XXº secolo" (orientação: Prof. Giovanni Boniolo). Licenciatura em Pádua com a nota final de
110 (nota máxima), com Laude (distinção).
[Equivalência reconhecida pela Faculdade de Letras da Universidade Lisboa (FLUL) em 2005, com a
classificação final de 18 valores. Reconhecimento por parte da Direcção Geral do Ensino Superior em
2009 com a classificação final de 20 valores.]

1999-2003: 3°, 4° e 5° anos do curso de Filosofia na Facoltà di Lettere e Filosofia da Università degli Studi
di Padova, Itália (sistema pré-Bolonha).
1997-1999: 1° e 2° anos do curso de Filosofia na FLUL. Média final: 17,4 valores.

PUBLICAÇÕES
(clicando no texto sublinhado poderá seguir a hiperligação para o artigo online)



Rigato, J., Murakami, M., Mainen, Z. (2015),”Spontaneous decisions and free will: Empirical
results and philosophical considerations”, in Cold Spring Harbor Symposia on Quantitative
Biology 79: no prelo (doi: 10.1101/sqb.2014.79.024810).



Rigato, J. (2015), "Reductionism, Agency and Free Will", Axiomathes 25: pp.107–116.
(doi: 10.1007/s10516-014-9247-6)



Rigato, J. (n.d.), “Agent-causal libertarianism: a defense”, submetido para publicação nas atas das
Jornadas Ibéricas de Filosofia da Ciência (Lisboa, Maio 2014).



Rigato, J. (n.d.), "The agent as her self: how taking agency seriously leads to emergent dualism"
(submetido para blind peer review, tendo em vista a publicação como artigo convidado num
número especial da Rivista Internazionale di Filosofia e Psicologia)



Rigato, J. (n.d.), “Conscious authorship: How actions are possible in a natural world” (submetido
para blind peer review, tendo em vista a publicação como capítulo de um livro a ser publicado
com a Cambridge Scholar Publishing)

COMUNICAÇÕES E APRESENTAÇÕES


“Consciousness in action: an agent-causal account of free will” a ser apresentado na “Free Will
and Consciousness Conference” organizada pela VU University of Amsterdam, (Amesterdão,
Holanda, 19-20 de Novembro de 2015)



“Conscious authorship: How actions are possible in a natural world” (skype) na conferência
internacional “Mind, Body and Self” organizada pela Society for Philosophy and Culture
(Wellington, Nova Zelândia, 25 de Julho de 2015)



“A (ir)redutibilidade da consciência”, nas Jornadas de Pós-graduação da Secção Autónoma de
História e Filosofia das Ciências (Lisboa, 5 de Junho de 2015).



"The agent as her self: how taking agency seriously leads to emergent dualism", na Conferência
International de Neuroética "Who feels what? Neuroethics among brain, mind and
consciousness" (Pádua, Itália, 13 de Maio de 2015).



“Evidências científicas a favor e contra o livre-arbítrio: discussão de alguns exemplos, suas
interpretações e relevância”, no âmbito do Seminário Permanente de Filosofia das Ciências do
CFCUL (Lisboa, 18 de Novembro de 2014).



“Emergent agency and libertarian Free Will”, apresentação de um poster na Escola de Verão do
Emergence Project da Universidade de Durham (, Inglaterra, 24 de Julho de 2014).



“Ciência e livre-arbítrio”, no âmbito da 2ª edição da Escola de Verão em Filosofia da Ciência
organizada pelo CFCUL (Lisboa, 1 de Julho de 2014).



“Agency, Libertarian Free Will and neuroscience”, a convite do Mainen Lab do Champalimaud
Neuroscience Programme do Champalimaud Center for the Unknown, (duas sessões: Lisboa, 11
de Junho e 30 de Julho de 2014).



“Libertarian free will and the scientific worldview”, em parceria com o Mind Language and
Action Group (MLAG) no Instituto de Filosofia da Universidade do Porto (Porto, 8 de Julho de
2014)



“The scientific plausibility of libertarian free will”, nas VIII Jornadas Ibéricas – “Debates da
Filosofia da Ciência Contemporânea”, organizadas pelo CFCUL and Grupo de Investigación en
Lógica, Lenguage e Información da Universidade de Sevilla (Lisboa, 27-28 de Maio de 2014).



“The plausibility of libertarian free will” nas Jornadas de Pós-graduação da Secção Autónoma de
História e Filosofia das Ciências (Lisboa, 4 de Junho de 2014).



"Can neuroscience illuminate the philosophical problem of free will?", para membros
do Champalimaud Neuroscience Programme (Lisboa, 9 de Abril de 2014).



"Reductionism, agency and free will", no colóquio internacional organizado pelo CFCUL
"Philosophy of Science in the 21st century - Challenges and Tasks" (Lisboa, 4-6 de Dezembro de
2013.



"On self-determination and free will", comunicação no workshop "Theories of self" organizado
pelo CFCUL e pelo IFL-FCSH-UNL (Lisboa, 24 de Outubro de 2013).



“Será que o homem é livre?”, no âmbito da 1ª edição da Escola de Verão em Filosofia da Ciência
organizada pelo CFCUL (Lisboa, 19 de Junho de 2013).



"Principais linhas do debate contemporâneo em torno do livre-arbítrio", no âmbito do Ginásio,
ciclo de palestras de/para docs e pós-docs do CFCUL (Lisboa, 3 de Abril de 2013).

PARTICIPAÇÃO EM CURSOS E CONFERÊNCIAS


Conferência International de Neuroética "Who feels what? Neuroethics among brain, mind and
consciousness", organizada pela Sociedade Italiana de Neuroética e Filosofia das Neurociências
(Pádua, 13 de Maio de 2015).



Workshop "Exploring the Role of First Person Experience in Neuroscience", Champalimaud
Neuroscience Programme (Lisboa, 27 a 29 de Abril de 2015).



Escola de Verão do Emergence Project da Universidade de Durham (Durham, 21-25 de Julho de
2014).



Curso “Variability in biology”, Champalimaud Neuroscience Programme (Lisboa, 26-28 de Março
de 2014).



Conferência internacional “Freedom, determinism and responsibility” (Oxford, 7-8 de Março de
2014).



“Philosophy of Science in the 21st Century – Challenges and Tasks” (Lisboa, 4-6 de Dezembro de
2013). Colóquio internacional comemorativo dos 10 anos do CFCUL.



Workshop "Theories of self" organizado pelo CFCUL e pelo IFL-FCSH-UNL (Lisboa, 24 de Outubro
de 2013).



Workshop “The metaphysics of free Will” (Oslo, 16-18 de Abril de 2013). Projecto em que se
insere a conferência: “Causation in Science” (Head: Rani Lill Anjum e Stephen Mumford).



Workshop “Causation and Agency in our indeterministic world” (Utrecht, 1-2 de Março de 2013).
Projecto em que se insere a conferência: “Indeterminism Ldt” (Head: Thomas Müller).



Colóquio internacional “Emergence and non-fundamentalist metaphysics”, organizado pelo
CFCUL, (Lisboa, 14-16 Maio 2012).

ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS NO CFCUL


Conferência de Robert C. Bishop no CFCUL: “Free Will and the Causal Closure of Physics” (20 de
Maio de 2014)



Conferências de Stephen Mumford e Rani Lill Anjum no CFCUL: "Powers, Causation and
Probability" e "Metaphysics, Logic and Science" (12 de Setembro de 2013).



1ª e 2ª edições da “Escola de verão em Filosofia da Ciência” no CFCUL, co-organizada com Olga
Pombo, Lídia Queiroz e Ricardo Santos e destinada a alunos no secundário (17-21 de Junho de
2013 e 30 Junho a 4 de Julho de 2014).



Conferências de Robert C. Bishop no CFCUL: "Complexity and contextual emergence" e "Chaos,
complexity and the question of determinism" (12 e 14 de Junho de 2013).

ARBITRAGEM CIENTÍFICA
Trabalhos de arbitragem científica na área da Filosofia da Ação de tradição analítica para:



Kairos – Journal of Philosophy & Science



Axiomathes (Springer)

ENSINO
De 2005 a 2011: professora de Filosofia do 10º ao 12º ano no Colégio de S. João de Brito, em Lisboa.
Assunção de responsabilidades como Directora de Turma e como membro do Conselho Eco-Escolas.

COMPETÊNCIAS LINGUÍSTICAS
Inglês: ótimo conhecimento e fluência a nível oral e escrito
Italiano: ótimo conhecimento e fluência a nível oral e escrito
Espanhol: bom conhecimento e fluência a nível oral; conhecimento médio a nível escrito
Francês: conhecimento médio a nível oral e escrito

OUTRAS ACTIVIDADES


co-responsável de um projeto de alfabetização de adultos e formação de alfabetizadores em
Homoíne, Moçambique, de Março a Outubro de 2002.



responsável pelo arranque do projecto educativo "Educar para a Cidadania" do Banco Alimentar
contra a Fome no ano letivo 2004/2005.



responsável pelo projecto de Educação para o Desenvolvimento da Comissão Nacional Justiça e
Paz, desenvolvido de 2005 a 2008. Colaboradora (como membro da CNJP) na concepção da
Estratégia Nacional de Educação para o Desenvolvimento promovida pelo IPAD em 2009-10.



Organizadora e protagonista, juntamente com Andrea Rigato, de uma viagem de um ano pela
América Latina (México, Guatemala, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica, Panamá, Equador, Peru e
Argentina), para o conhecimento in loco de projetos de desenvolvimento, relatada em
www.transamericana.org



Membro da Comissão Nacional Justiça e Paz de 2006 a 2011, e sua vice-presidente de 2009 a
2011.



Participante em atividades de formação e encontros internacionais: Africa-Europe Training
Course for Youth Organisations: "Youth participation for Poverty Reduction” (Centro Norte-Sul
do Conselho da Europa, 2005, Coimbra); University on Youth and Development (Conselho da
Europa, 2005, Mollina, Espanha); VII Encuentro de Economia Alternativa y Solidária (IDEAS, 2005,
Córdoba, Espanha); III Encontro Inter-institucional da Equipe Itinerante (2006, Manaus, Brasil);
Conferência Internacional “50 anos dos Tratados de Roma” (COMECE, 2008, Roma, Itália); “1st
Catholic Social Days for Europe” (COMECE, 2009, Gdansk, Polónia).



Co-responsável pela exposição de fotografia "Inhambane: terra de (boa) gente", apresentada no
palácio da Barchessa de Limena (Outubro de 2002) e no "Circolo Culturale Avvenimenti" de
Pádua (2002-2003), em Itália.

