
Caros/as Investigadores/as CICS.NOVA, 
  
Por favor, desloque a página para baixo para poder aceder à versão integral das Notícias CICS.NOVA. 
Please scroll down for the full text of News CICS.NOVA. 
  
NOTAS 
  
1)      Informa-se que foi criado o endereço electrónico cicsnova.newsletter@fcsh.unl.pt para pedidos de divulgação na 

Newsletter CICS.NOVA. 
2)      Informamos que só serão considerados os pedidos de divulgação que cheguem até à quinta-feira anterior à 

expedição das Notícias CICS.NOVA. 
  
Divulgamos: 
 

Eventos (CICS.NOVA) 

Destaques 

01 - [a decorrer] International Colloquium: “The Youth As An Actor Of The Social Change” | 3th and 4th of 
December of 2015 | University of Azores | Ponta Delgada | São Miguel Island | Azores (Portugal) | Pilar 
Damião de Medeiros (CICS.NOVA.UAçores) - Gilberta Pavão Nunes Rocha (CICS.NOVA.UAçores) - Rolando 
Lalanda Gonçalves (CICS.NOVA.UAçores) - Ver mais informação 

02 - 6ª Escola de Inverno do Programa Doutoral em Avaliação de Tecnologia | 09 de Dezembro de 2015 | 
Sala Ágora - Biblioteca, FCT-UNL | Campus Caparica | Luis Baptista (FCSH-UNL, Diretor do CICS.NOVA) | 
António Brandão Moniz (FCT-UNL, CICS.NOVA e ITAS-KIT) – Ver mais informação 

03 - Lançamento do Livro: Etnicidade, Nacionalismo e Racismo | Org.: Manuel Carlos Silva 
(CICS.NOVA.UMinho), José Manuel Sobral (ICS) | Apresentação: Jorge Vala (ICS) e Maria do Carmo Vieira da 
Silva (CICS.NOVA) | Moderação: Luís Baptista (Director CICS.NOVA) | 10 de Dezembro | 18h00 às 20h00 | 
Auditório 1 - Torre B – Piso 1 – Ver mais informação 

 
  

Eventos  

Seminários/Simpósios 

04 - Seminário gentrificação em Lisboa | 7 de Dezembro de 2015 | 10h00 - 13h00 | Edifício ID, Sala 1.05 | 
FCSH/NOVA |  Patrícia Pereira (CICS.NOVA) – Ver mais informação 
05 - Simpósio «Investigação Sociológica em Saúde: questões éticas» | CO: David Tavares, Amélia Augusto, 
Noémia Lopes - Carlos Alberto Silva (EU-ECS, CICS.NOVA.UÉvora) | Sílvia Portugal (FEUC) | 11 de Dezembro 
de 2015 | Instituto Superior de Ciências da Saúde Egas Moniz | Lisboa - Ver mais informação 
06 - Seminário Internacional Delinquência Juvenil: Processos de Desistência, Identidade e Laço Social | 10 e 
11 de Dezembro | Grande Auditório do ISCTE | Lisboa – Ver mais informação 
07 - Seminários Mensais: Fazer o Comum nas Socialidades Modernas - Controvérsias, reconhecimentos e 
vulnerabilidades em mundos plurais |Início 12 Dezembro 2015 [Várias Datas] | 12/12 [Sala T5 – Torre B – 
FCSH/NOVA] | Coordenação: José Manuel Resende (CICS.NOVA) - Ver mais informação 

Colóquios/Conferências/Congressos 

08 - Colóquio, Um olhar sobre o Bem-estar das crianças e jovens segundo a perspetiva dos Direitos da Criança | 10 
de Dezembro | Porto | Fernando Diogo (CICS.NOVA) – Ver mais informação 
09 - 2º Congresso Maria Lamas |12 de Dezembro | Biblioteca Maria Lamas | Almada | Isabel Lousada (CICS.NOVA); 
Catarina Inverno (CICS.NOVA) – Ver mais informação 
10 - Primeiro Encontro da secção "Sociologia do Direito e da Justiça" da Associação Portuguesa de Sociologia | 08-
09 de Janeiro de 2016 | FEUC  | Coimbra | Coordenação científica: Maria João Leote (CICS.NOVA); Sílvia Gomes 
(CICS.NOVA)  e Vera Duarte (CICS.NOVA) - Ver mais informação 
11 - I Congresso Internacional de Economia Popular e Solidária e Desenvolvimento Local da UEFS: diálogo Brasil-
Cuba | 16 a 18 de Março de 2016 | Campus da Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS | Comissão 
Científica - Casimiro Balsa (CICS.NOVA) - Ver mais informação 
12 - Geoprogress Global Forum 2016: Food, Geography and Security Policies | Ana Firmino (CICS.NOVA) | 3-4 May | 
Campus Luiigi Einaudi | University of Turin | Torino – Ver mais informação 

mailto:cicsnova.newsletter@fcsh.unl.pt


13 - VI Congresso da Associação Portuguesa de Antropologia (APA) | 02, 03 e 04 de Junho de 2016 | Coimbra | 
Painel T055: "Novas gramáticas de mobilização, protesto e activismo: entre o local e o global" | Coordenadores / 
Convenors: Ricardo Campos (CICS.NOVA) / José Simões (CICS.NOVA) – Ver mais informação 
14 - SMARTRAVEL'15 | [O último Evento Internacional de Smart Cities do ano é em Portugal] | 04 e 05 de 
Dezembro de 2015 | Bragança – Ver mais informação 
15 - Conferência Internacional de Riscos Urbanos | 30 de Junho 2016 a 02 de Junho de 2016 | Lisboa – Ver mais 
informação 
16 - Conferência anual do instituto de sociologia: Social Class in The 21st Century | Mike Savage (London School of 
Economics) | 16 de dezembro de 2015 | 14:00 | Anfiteatro Nobre Faculdade de Letras da Universidade do Porto – 
Ver mais informação 
17 - II Conferência Nacional de Geodecisão | 12-13 de Maio de 2016 | Escola Superior de Tecnologia do Barreiro | 
Instituto Politécnico de Setúbal (ESTB/IPS) - Ver mais informação 

Debates 

18 - 5º Encontro LXnights - Apresentação do projecto "SAFE!N Cais" [grupo de Investigação LXNIGHTS (CICS.NOVA)] 
| 10 de Dezembro de 2015 | 18h00h |  Centro de Informação Urbana de Lisboa (CIUL) | Picoas Plaza | Lisboa - Ver 
mais informação 
19 - Ciclo de Conversas Sobre o Direito à Cidade em Espaços da Lusotopia | Nov-Dez 2015 [várias datas] | Manuel 
Carlos Silva (CICS.NOVA.UMinho) – Ver mais informação 

Workshops 

Reuniões/Outros 

Oferta Emprego/Oportunidades 

Oferta Formação 

Academia 

20 - 1st Advanced Training Courses in Qualitative Research | 25 de janeiro de 2016 | Centro 
Interdisciplinar de Ciências Sociais Polo UMinho (CICS.NOVA.UMinho) – Ver mais Informação 

Profissional 

Outros 

Divulgações Institucionais FCSH 

21 – NL INVESTIGADOR – Ver mais informação 

22 - Acesso gratuito a base de dados Biblioteca Mário Sottomayor Cardia (BMSC) - Ver mais informação 

23 - A V I S O: Encerramento FCSH [23 de Dezembro a 3 de Janeiro 2016 ] | Período de férias escolares/Obras e 
Manutenção | Excepção do Edifício ID - Ver mais informação 

Calls 

24 - Call for papers: International Congress of Gender Studies | 25, 26 and 27th may 2016 |ISCSP-ULisboa | Until 
november 30th – Ver mais informação 
25 - Call for Papers: Moving Cities: Contested Views on Urban Life | European Sociological Association Research 
Network 37 - Urban Sociology - Midterm Conference | Jagiellonian University | Krakow | Poland | June, 29th- July, 
1st, 2016 | Conference | Scientific Committee: Luís Baptista (CICS.NOVA) | Organizing team: Patrícia Pereira 
(CICS.NOVA) | Abstract submission: November 5th, 2015 - December 15th – Ver mais informação 
26 - Call for Papers: Queering Partnering 2016 - 1st International Conference stemming from the large ERC funded 
study INTIMATE: Citizenship, Care and Choice – The micro-politics of intimacy in Southern Europe | March 2014 | 
Abstract submission: until 30 November 2015 - Ver mais informação 
27  - Conference Call: ECREA’s 6th European Communication Conference ‘Mediated (Dis)Continuities: Contesting 
Pasts, Presents and Futures’ | Prague 9 - 12 November 2016  | from 1 December 2015 to 29 February 2016 – Ver 
mais informação  
28 - Chamada de Trabalhos: CIAIQ2016 e ISQR2016 / 5º Congresso Ibero-Americano em Investigação Qualitativa & 
1st International Symposium on Qualitative Research | 12, 13 e 14 de julho de 2016 | Porto | Submissão de artigos: 



até 6 de março 2016 - Ver mais informação 

29 - Call for papers: ESHMS 16th biennal congress University of Geneva, 27-29 June 2016 | Healthy lives: 
technologies, policies and experiences | Deadline for abstracts: December 20th 2015 - Ver mais informação 

30 - Call for Papers: Revista Sociologia Faculdade de Letras da Universidade do Porto – Ver mais informação 

  

 
  

 
  
 

 
01 - International Colloquium: “The Youth As An Actor Of The Social Change” |  Org. (CICS:NOVA.UAçores) - Pilar Damião 
de Medeiros (CICS.NOVA.UAçores) - Gilberta Pavão Nunes Rocha (CICS.NOVA.UAçores) - Rolando Lalanda Gonçalves 
(CICS.NOVA.UAçores) 
    [a decorrer]  3th and 4th of December of 2015 | University of Azores | Ponta Delgada | São Miguel Island | Azores (Portugal) 

 
Colóquio Internacional: Os Jovens Como Atores da Mudança Social (Observatório da Juventude Açores). 
 
Nas sociedades ocidentais, marcadas por múltiplas tensões e mutações, têm vindo a ser produzidas no domínio das 
ciências sociais diversas reflexões e pesquisas acerca do papel da juventude nos processos de mudança social. 
 
Num quadro cultural e tecnológico que enfatiza as capacidades e competências dos atores sociais, esta problemática, dado 
o seu carácter multidimensional, deve ser abordada numa perspectiva multidisciplinar; tal implica uma ampla discussão 
teórica e metodológica acerca do lugar dos atores no contexto dos sistemas sociais. 
 
Tendo em vista realizar um ponto de situação, o Observatório da Juventude dos Açores realiza nos próximos dias 3 e 4 de 
Dezembro de 2015 um Colóquio subordinado ao tema Os jovens como atores da mudança social. 
 
Comissão Organizadora: Professora Doutora Pilar Damião de Medeiros Coordenadora Institucional Observatório da 
Juventude dos Açores Professora Doutora Gilberta Pavão Nunes Rocha Coordenadora Cientifica Observatório da Juventude 
dos Açores Professor Doutor Rolando Lalanda Gonçalves Coordenador Executivo Observatório da Juventude dos Açores 
 

Ver notícia relacionada da Rádio Atlandida.net 
Cartaz | FaceBook | Programa 

Início 

 
02 - 6ª Escola de Inverno do Programa Doutoral em Avaliação de Tecnologia 
      2015-12-09 | Sala Ágora | Biblioteca FCT-UNL | Campus Caparica 

No próximo dia 9 de dezembro realizar-se-á a 6ª Escola de Inverno do Programa Doutoral em Avaliação de Tecnologia, 
onde os alunos irão apresentar os seus planos de tese ou resultados mais avançados dos seus trabalhos de investigação. 
Este ano terá ainda a participação do Prof. Jorge Cerdeira, do Departamento de Matemática. O evento terá lugar na 
faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Lisboa, a partir as 9h30m. 

Ver mais informações  
Início 

 
03 - Lançamento do Livro: Etnicidade, Nacionalismo e Racismo | Org.: Manuel Carlos Silva (CICS.NOVA.UMinho), José 
Manuel Sobral (ICS) | Apresentação: Jorge Vala (ICS) e Maria do Carmo Vieira da Silva (CICS.NOVA) | Moderação: Luís 
Baptista (Director CICS.NOVA) 
      10 de Dezembro [FCSH/NOVA - Auditório 1 – Piso 1 | 18h00 às 20h00] 

 

Etnicidade, Nacionalismo e Racismo 
“Este livro reúne um conjunto de textos sobre os temas da etnicidade, do racismo, do nacionalismo e das minorias étnicas. 
Começa, na primeira parte, por fazer uma revisitação crítica das diversas teorias sobre o racismo, seguida de uma reflexão 
socio-antropológica e histórica acerca das ligações entre racismo e nacionalismo. A reflexão teórica multidimensional 
multinível debruça-se em seguida sobre as intersecções entre etnicidade e classe, o papel dos estereótipos e diversas 
expressões do racismo na modernidade. Na segunda parte analisa-se o fenómeno migratório, as desigualdades que 
acompanham a condição migrante, e reflete-se sobre os contornos da etnicidade e do hibridismo cultural no contexto 
(pós)colonial português. Abordam-se, em seguida, os processos de discriminação e estigmatização de que são alvo os 

http://observatoriodajuventude.azores.gov.pt/
http://www.radioatlantida.net/coloquio-internacional-os-jovens-como-atores-da-mudanca-social-realiza-se-a-3-e-4-de-dezembro
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/jovensatoresmudancasocial.jpg
https://www.facebook.com/cics.nova.uac/?fref=nf
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/AF_Programa_Coloquio.pdf
http://eventos.fct.unl.pt/winterschool-ta/announcements/6th-winter-school-technology-assessment
http://www.fnac.pt/Etnicidade-Nacionalismo-e-Racismo-Manuel-Carlos-Silva/a867401


ciganos, prestando-se uma atenção especial ao contexto escolar. A finalizar, abordam-se comparativamente os 
desempenhos escolares de filhos de famílias autóctones e imigrantes em Portugal e na Catalunha.” 
 
O lançamento do livro Etnicidade, Nacionalismo e Racismo terá lugar no dia 10 de Dezembro na FCSH, Auditório 1 – Piso 1 
(entre as 18h00 e as 20h00). 
 
Apresentadores: Jorge Vala, professor catedrático e investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa 
e Maria do Carmo Vieira da Silva, Professora Auxiliar da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de 
Lisboa. 

 
Ver capa | Ver Convite 

Início 

 
04 - Seminário gentrificação em Lisboa | Patrícia Pereira (CICS.NOVA) 
      7 de Dezembro de 2015 | 10h00 - 13h00 | Edifício ID, Sala 1.05 | FCSH/NOVA 

 
A transformação da zona ribeirinha oriental de Lisboa: um caso de gentrificação por nova construção 
Patrícia Pereira (CICS.NOVA, FCSH-UNL). 
 

Ver mais informação/programa 
Início 

 
05 - Simpósio «Investigação Sociológica em Saúde: questões éticas» | CO: David Tavares, Amélia Augusto, Noémia Lopes 
- Carlos Alberto Silva (EU-ECS, CICS.NOVA.UÉvora) | Sílvia Portugal [FEUC] 
     11 de Dezembro de 2015 | Instituto Superior de Ciências da Saúde Egas Moniz | Monte Caparica | Almada 

 
A Secção de Sociologia da Saúde da Associação Portuguesa de Sociologia (APS) está a organizar um Simpósio sobre 
Investigação Sociológica em Saúde: questões éticas, que terá lugar no dia 11 de Dezembro de 2015, no Instituto Superior 
de Ciências da Saúde Egas Moniz, no Monte de Caparica (Almada). 
  
Pretende-se promover a reflexão e a discussão alargada em torno das questões éticas na investigação sociológica em 
saúde, procurando dar conta dos dilemas, das dificuldades e das especificidades que se colocam aos investigadores neste 
campo da sociologia. Espera-se que da divulgação e da partilha de diferentes experiências de investigação resulte um 
conjunto de reflexões que permitam identificar as necessidades e delinear acções futuras no que concerne a um 
enquadramento e procedimentos éticos específicos para a investigação sociológica em saúde. 
  
Convidaram-se todos os interessados a enviar propostas de comunicação para este simpósio, focadas em experiências de 
investigação e nos desafios ético - metodológicos enfrentados. Embora o foco seja a investigação em saúde, incentivou-se 
também a participação de outros investigadores que, no âmbito das suas investigações, tenham refletido sobre as questões 
éticas da investigação sociológica. 
 
Veja aqui o folheto do Simpósio. 
  
Obtenha aqui a Ficha de Inscrição 
Após o preenchimento, a ficha de inscrição deverá ser gravada e enviada como anexo para o seguinte endereço 
electrónico: saude@aps.pt 
Poderá ainda fazer o download desta ficha no site da APS (http://www.aps.pt) – Secção de Sociologia da Saúde 
 
Comissão Organizadora: 
Secção Temática de Sociologia da Saúde - Comissão Coordenadora 
David Tavares, Amélia Augusto, Noémia Lopes 
Carlos Alberto Silva [EU-ECS, CICS.Nova-Évora]  
Sílvia Portugal [FEUC]  
  
Contactos: 
E-mail: saude@aps.pt | Telef: 217804738 | http://simposiosaude2015.wordpress.com 
  

Local  
Egas Moniz – Instituto Superior de Ciências da Saúde 
Campus Universitário | Quinta da Granja | 

http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/1507-1.jpg
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/CONVITEApresLivroLisboa10122015.pdf
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/gentrificacaolisboa7dezprogramacompleto.pdf
http://www.aps.pt/cms/files/conteudos/file/ST%20SA%C3%9ADE/Folheto%20Simposio%20Saude_2015_final.pdf
http://www.aps.pt/cms/files/conteudos/file/ST%20SA%C3%9ADE/Ficha%20de%20Inscricao.doc
mailto:saude@aps.pt
http://www.aps.pt/
mailto:saude@aps.pt
http://simposiosaude2015.wordpress.com/


Monte de Caparica | 2829 - 511 Caparica 
Como chegar 

Início 

 
06 - Seminário Internacional Delinquência Juvenil: Processos de Desistência, Identidade e Laço Social 
     10 e 11 de Dezembro | Grande Auditório do ISCTE | Lisboa 

 
A Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais está a organizar o Seminário Internacional Delinquência Juvenil: 
Processos de Desistência, Identidade e Laço Social, que irá decorrer no Grande Auditório do ISCTE, em Lisboa, nos dias 10 e 
11 de dezembro de 2015, ocorre no contexto do Projeto Reincidências – Avaliação da Reincidência dos Jovens Ofensores e 
Prevenção da Delinquência –, cofinanciado pela Comissão Europeia no âmbito do Programa Prevention of and Fight Against 
Crime no período 2013-2015, tendo como principal objeto o estudo da reincidência dos jovens ofensores com ligação ao 
sistema de justiça, numa perspetiva de avaliação da intervenção e de prevenção da delinquência. 
  
O Projeto Reincidências permitiu a recolha de dados sobre reincidência, numa perspetiva retrospetiva, de cerca de 1400 
jovens com ligação ao sistema de justiça, e inclui ainda o início de um estudo de follow-up/eficácia das medidas, portanto 
prospetivo, de jovens infratores que iniciaram medidas de acompanhamento educativo ou de internamento, que se estima 
que incida sobre cerca de 400 sujeitos. O Projeto - que conta com a colaboração da Universidade do Minho no tratamento 
de dados estatísticos e produção de estudos - constitui, assim, um estudo inovador, em Portugal, pela extensão da amostra 
e investimento na análise de um conjunto diversificado de fatores, sociais e pessoais, que se pressupõem associados à 
continuidade do comportamento delituoso. 
  
O Seminário, permite, através dos contributos dos especialistas e investigadores reconhecidos na área da desistência que 
nele participam, dar a conhecer e colocar em debate duas grandes abordagens teóricas que explicam porque é que, e como 
é que as pessoas se afastam da prática repetida de comportamentos delituosos: a abordagem que explica a desistência 
como resultado de mudanças estruturais nas circunstâncias de vida, os chamados ‘turning points’, não intencional, em 
contraponto com o modelo da mudança cognitiva ou de identidade, sendo neste colocado o enfoque na mudança interna 
dos indivíduos. Estas diferentes abordagens, e a hipótese de interligação entre ambas, ganham maior sentido quando se 
aborda a reincidência e o objetivo socialmente desejado da desistência do crime de jovens em fase de transição para a 
idade adulta. 
  
Considerando que as intervenções previstas são do interesse dos investigadores que se interessam pelas temáticas da 
criminalidade e dos processos de desenvolvimento juvenil, vimos dar a conhecer a realização deste Seminário e solicitar a 
divulgação do mesmo junto dos vossos colaboradores, informando que o prazo de inscrição no Seminário termina dia 4 de 
Dezembro (Ver ficha de inscrição). 
 

Ver Programa pág 01 | pág 02 
Início 

 
07 - Seminários Mensais: Fazer o Comum nas Socialidades Modernas - Controvérsias, reconhecimentos e 
vulnerabilidades em mundos plurais | Coordenação: José Manuel Resende (CICS.NOVA) 
       Início 12 Dezembro 2015 [Várias Datas | Locais a indicar] // 12 Dezembro 2015 (11h-13h) | Sala T5 - Torre B FCSH/NOVA 

 
(…) 
Seminários Mensais 
Fazer o Comum nas Socialidades Modernas 
Controvérsias, reconhecimentos e vulnerabilidades em mundos plurais 
 
 
Coordenação: José Manuel Resende  
Os seminários mensais Fazer o Comum nas Socialidades Modernas - Controvérsias, Reconhecimentos e Vulnerabilidades 
em Mundos Plurais são um espaço artesanal de apresentação e discussão de working papers elaborados a partir de 
pesquisas (individuais ou coletivas) em curso, por parte de investigadores que se encontram em diferentes momentos das 
suas carreiras académicas ou da sua trajetória de formação pós-graduada. Constituem um fórum privilegiado de debate, 
estimulando quer a produção de pequenos papers quer a sua posterior melhoria (e eventual publicação) decorrente da 
crítica construtiva realizada pelos pares de um mesmo ofício. 
 
 

1.ª Sessão 
 

http://www.egasmoniz.com.pt/pt-pt/contactos/acesso-ao-campus.aspx
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/FichaInsc_Sem_Reincidencias.doc
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/Programa10e11dezembroISCTE1página.jpg
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/Programa10e11dezembroISCTE2página.jpg


Data Autor Título do Working Paper Local 

12 Dezembro 
2015 

(11h-13h) 

Teresa Ramalhal "Desigualdades, poder e violência nas 
instituições do Ensino Superior Público" 

Sala T5 - Torre B 
FCSH/NOVA 

 
(…) 
Ver mais informação 

Início 

 
08 - Colóquio, “Um olhar sobre o Bem-estar das crianças e jovens segundo a perspetiva dos Direitos da Criança” | 
Fernando Diogo (CICS.NOVA) 
     10 de Dezembro | Porto 

 
A Eapn Portugal, enquanto entidade promotora de um Grupo de trabalho Nacional sobre Pobreza Infantil organiza, no 
âmbito desse mesmo grupo de trabalho, um Colóquio subordinado ao tema: “Um olhar sobre o Bem-estar das crianças e 
jovens segundo a perspetiva dos Direitos da Criança”), e vem, por este meio, convidá-lo(a). 
 
Este evento está associado às comemorações do dia 10 de dezembro -  Dia Internacional dos Direitos Humanos em que se 
irá refletir, através dos contributos dos diferentes conferencistas, sobre os Direitos da Criança. 
           
Entrada livre com inscrição obrigatória para: EAPN Portugal |Fátima Veiga – fatima.veiga@eapn.pt até ao dia 7 de 
dezembro. 
Local do evento: Atmosfera M Porto, Rua de Júlio Dinis, 158-160. 
 

Ver programa 
Início 

 
09 - 2º Congresso Maria Lamas |Isabel Lousada (CICS.NOVA); Catarina Inverno (CICS.NOVA) 
      12 de Dezembro | Biblioteca Maria Lamas | Almada  

 
O MDM - Movimento Democrático de Mulheres promove a realização do 2º Congresso Maria Lamas que se realiza em 
Almada, no dia 12 de Dezembro, na Biblioteca que leva o seu nome, em parceria com a Câmara Municipal de Almada e a 
União de Freguesias da Trafaria e Caparica. Neste 2º Congresso Maria Lamas, o MDM pretende continuar a revisitar a sua 
obra conferindo sentidos actuais às suas palavras, interpretando-as na teia das complexas relações dos nossos dias.  
 
Inscrições aqui  
As inscrições para o Congresso e para o almoço são gratuitas mas obrigatórias e devem ser enviadas até 8/12/2015, por 
uma questão de logística. 
 

Ver Convite | Ver Programa 
Início 

 
10 - Primeiro Encontro da secção "Sociologia do Direito e da Justiça" da Associação Portuguesa de Sociologia | 
Coordenação científica: Maria João Leote (CICS.NOVA); Sílvia Gomes (CICS.NOVA)  e Vera Duarte (CICS.NOVA) 
      08-09 de Janeiro de 2016 | FEUC  | Coimbra 

  
O Primeiro Encontro da secção “Sociologia do Direito e da Justiça” da Associação Portuguesa de Sociologia terá lugar em 
Coimbra, na FEUC, em co-organização com CES-UC, em 8-9 de Janeiro de 2016. O tema principal será Direitos, Justiça, 
Cidadania: o Direito na Constituição da Política. 
  
Recentemente, o direito e a justiça têm dado lugar a debates públicos sobretudo numa perspectiva económica. Qualidade 
da legislação, confiança na justiça, desempenho dos tribunais têm sido referidos como factores de desenvolvimento 
económico e de atractividade do país para os investidores. E são debatidos principalmente na perspectiva, mais específica, 
do seu impacto sobre o funcionamento dos mercados. Mas a economia não se reduz ao funcionamento de mercados, e a 
vivência das colectividades humanas não se limita à actividade económica. 
  
De facto, além de poder favorecer o funcionamento de mercados, o direito, nas sociedades complexas, tem tido um papel 
muito mais diversificado de estruturação das actividades colectivas: reconhecendo sujeitos individuais e colectivos, 
consagrando normas de proibição de variadas formas de violência, identificando desigualdades e meios de as compensar 

http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/SeminariosMensaisCICS.NOVA.pdf
mailto:fatima.veiga@eapn.pt
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/programa_final_4.pdf
http://www.m-almada.pt/congressomarialamas
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/lamas.jpg
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/programaLamas.pdf


parcialmente, etc. Tem desenvolvido estas potencialidades em estreita articulação com o surgimento dos sistemas políticos 
modernos, lugares emblemáticos do tratamento das questões que levanta a acção colectiva. Estes necessitam do sistema 
jurídico, que lhes dá forma, ao mesmo tempo que se tornaram os principais produtores de novas normas jurídicas. 
  
Na produção de conhecimento sobre o direito e a justiça é, por isso, crucial contemplar a relação entre direito e política, 
podendo presumir-se que o direito e a justiça não deixarão de ser afectados pelas alterações profundas que sofre 
actualmente a esfera política – nomeadamente no espaço europeu. A sociologia tem que contribuir para a análise destas 
evoluções, devendo, em complemento ao trabalho de economistas, politólogos, especialistas das relações internacionais e 
outros, estar particularmente atenta às manifestações destas evoluções nas experiências individuais e colectivas das 
pessoas, nas experiências dos direitos, da justiça e da cidadania. Uma análise indispensável para a apreciação das 
condições actuais da acção política, ou seja: da viabilidade das nossas sociedades. 
  
O encontro consistirá, além de sessões plenárias, em três períodos de trabalho em sessões temáticas paralelas, cada uma 
de quatro comunicações. 
  
As sessões temáticas serão compostas pela comissão de coordenação científica do encontro, e os seus sub-temas serão 
definidos em função das propostas recebidas. 
  
Também poderão ser apresentadas propostas de sessões sobre um determinado sub-tema, que convirá relacionar de 
maneira imaginativa com o tema principal. 
  
Pretende-se, assim, conciliar de maneira aberta e plural, na continuidade dos encontros da Área Temática “Direito, Crime, 
Dependências” nos Congressos da APS do Porto e de Évora, os objectivos de, por um lado, pôr em discussão um tema 
principal ligado à actualidade, e, por outro lado, dar visibilidade à variedade e vitalidade da investigação sociológica sobre 
direito e justiça a realizar-se actualmente em Portugal. 
  
O Encontro é aberto a todas e todos, membros da APS ou não, que participam na investigação sobre o direito e a justiça, 
seja qual for a sua formação e seja qual for o enquadramento institucional do seu trabalho. 
Para mais informação ver a plataforma do Encontro (www.ces.uc.pt/apssdj; ver também a página oficial da secção no sítio 
da APS ). 
  
Os coordenadores da comissão organizadora: António Casimiro Ferreira e João Pedroso 
A comissão de coordenação científica: António Casimiro Ferreira, Maria João Leote, Pierre Guibentif, Sílvia Gomes e Vera 
Duarte. 

Início 
  

 
11 - I Congresso Internacional de Economia Popular e Solidária e Desenvolvimento Local da UEFS: diálogo Brasil-Cuba | 
Comissão Científica - Casimiro Balsa (CICS.NOVA) 
     16 a 18 de Março de 2016 | Campus da Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS | Brasil 

  
O prazo de inscrição para participação nos GTs (comunicações orais, pôsteres e relatos de experiência) está aberto, e vai 
até o dia 20.11.15. 
  
A Incubadora de Iniciativas da Economia Popular e Solidária da UEFS (IEPS-UEFS) vem desenvolvendo suas atividades, como 
programa de extensão e projeto de pesquisa, desde 2008. Simultaneamente, docentes, técnicos e discentes dividem seus 
saberes no Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Economia Popular e Solidária e Desenvolvimento Local (GEPOSDEL). 
  
Durante este período, o conhecimento produzido e as experiências compartilhadas, tanto com a comunidade quanto com 
o mundo acadêmico, têm se acumulado, sendo a intenção do evento, de início, apresentá-las de modo sistemático, a partir 
dos principais eixos temáticos desenvolvidos pela IEPS-UEFS. 
  
O evento pretende, especialmente, dentro deste enfoque, consolidar e divulgar os diálogos que vem sendo mantidos com 
pesquisadores cubanos da Universidade de Granma, a partir do V Congreso Cubano de Desarrollo Local e V Taller 
Internacional de Desarrollo Local, realizado em março de 2015, em Bayamo, Cuba. Esta é também oportunidade, portanto, 
para divulgar, fortalecer e planejar as atividades de pesquisa, extensão e ensino que frutificam a partir de proposta de 
convênio de colaboração acadêmica entre a UEFS e a Universidade de Granma. 
  

https://www.ces.uc.pt/apssdj
http://www.aps.pt/index.php?area=318
http://www.aps.pt/index.php?area=318


De modo a proporcionar o encontro entre as diferentes visões acerca dos temas propostos, privilegiando tanto o olhar 
acadêmico quanto os saberes e experiências populares, as atividades do Congresso serão delineadas a partir de grupos de 
trabalho em que serão selecionados para apresentação tanto relatos de experiências de trabalho cooperado, ou de sua 
organização, trazidos por grupos de trabalhadores e trabalhadoras ou por entidades de fomento e apoio de tais iniciativas, 
quanto resultados de pesquisa ou extensão produzidos dentro dos padrões acadêmicos. 
  
Simultaneamente ao I CIEPS ocorrerá a I Feira de Economia Popular e Solidária da UEFS, com a exposição e comercialização 
de produtos de iniciativas da Economia Popular e Solidária, rodas de conversa e atividades culturais, alargando o espaço de 
trocas, aprendizado e convívio dos participantes do Evento. 
  
Pretende-se fazer desta, enfim, uma oportunidade de troca e produção de conhecimentos, com a participação de 
convidados que têm inspirado a IEPS-UEFS durante a sua existência e com ela estabelecido parcerias, porque comungam da 
intenção de contribuir para um mundo mais igual, por relações de trabalho mais justas e solidárias, por uma vida regida por 
valores que nos aproximem da essência de ser humano. 
  
LOCAL: Campus da Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS 
                 Av. Transnordestina, s/n, Novo Horizonte, Feira de Santana - BA 
DATA: 16 a 18 de março de 2016 
  

Ver mais informação 
Edital 

Início 

 
12 - Geoprogress Global Forum 2016: Food, Geography and Security Policies | Ana Firmino (CICS.NOVA) 
     3-4 May | Campus Luiigi Einaudi | University of Turin | Torino 
 
(…) The he “Geoprogress Global Forum (GGF)” , is an initiative promoted by the Geoprogress, a non-profit organisation 
founded in 2011 from over 30 academics who intend to contribute to the progress of humanity: namely to the construction 
of a better world, peace and well-being, based on interdependence between nations, free from hunger and other 
humiliating deprivations. For this purpose - and therefore to contribute to the construction of a "sustainable" development, 
alternative to the current one -, the Association promotes initiatives of growth and dissemination of knowledge 
everywhere and especially in the “Southern” hemisphere, the improvement of the quality of human resources and the 
Earth's ecosystem, the development of cultural and sustainable economic activities, including initiatives of responsible 
tourism. (…) 
 
Deadline for the full paper is mid April 2016 
 

Further information 
Início 

 
13 - VI Congresso da Associação Portuguesa de Antropologia (APA) | Painel T055: "Novas gramáticas de mobilização, 
protesto e activismo: entre o local e o global" | Coordenadores / Convenors: Ricardo Campos (CICS.NOVA) / José Simões 
(CICS.NOVA) 
        02, 03 e 04 de Junho de 2016 | Coimbra 

 
Tema: 
“FUTUROS DISPUTADOS” 
O próximo congresso da Associação Portuguesa de Antropologia continua o debate sobre os mundos que habitamos, 
criamos e diferenciamos. O conhecimento das suas pluralidades guia a disciplina há mais de cem anos, em cenários sempre 
renovados e imprevistos; persiste e levanta novos desafios no quadro contemporâneo de um antropoceno (ou na sua 
versão mais radical, capitoloceno) indefinido em termos de responsabilidades decisivas sobre o devir colectivo de humanos 
e não humanos. Enquanto os poderes políticos públicos privilegiam escalas de conhecimento macrossociais reveladas por 
estatísticas e quadros analíticos normativistas e normalizadores, propomos contrapor e acrescentar o conhecimento que 
aprendemos com a etnografia e a antropologia, mais próximo da escala da experiência vivida, dando atenção às vozes, 
corpos, desejos, subjectividades, comunidades, identidades, na ansiedade dos passados, presentes e futuros próximos, 
perante a incompletude das grandes narrativas ideológicas. Apelamos à contribuição de todos, profissionais, académicos, 
estudantes, neste amplo debate e reflexão sobre o mundo contemporâneo e os seus possíveis futuros. 
 

Mais informação 
Ver Cartaz 

http://ciepsuefs.blogspot.com.br/
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/EditalI_CIEPS-UEFS.pdf
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/GFC2016.pdf
http://vicongresso.apantropologia.org/
http://vicongresso.apantropologia.org/wp-content/uploads/2015/10/cartaz_site.png


 
Painel T055 - "Novas gramáticas de mobilização, protesto e activismo: entre o local e o global" | Coordenadores / 
Convenors: Ricardo Campos (CICS.NOVA) / José Simões (CICS.NOVA) 
 
Resumo longo / Long abstract 
Os últimos anos têm sido pródigos no aparecimento de formas inesperadas de mobilização e activismo em diferentes zonas 
do globo. Estes eventos parecem incorporar novos formatos de ação de colectiva, não apenas porque envolvem novos 
actores colectivos agindo à margem daquilo que é a atuação dos movimentos tradicionalmente mais presentes na esfera 
pública (partidos, sindicatos, etc.), mas também porque invocam reportórios de ação e gramáticas de protesto que 
refletem novos meios e processos de entender a ação cívica e política. Termos como “activismo digital” ou “artivismo” 
passaram a fazer parte do léxico das formas contemporâneas de contestação, dinamizadas por grupos informais e extra-
institucionais. Os protestos de 2011 na Tunísia ou no Egito, o movimento de “Los Indignados” ou “Occupy” são um bom 
exemplo desta situação. Para além das especificidades locais que animam diferentes causas e motivos de luta, parece 
incontornável que olhemos para estas situações também do ponto de vista global, na medida em que parece existir um 
efeito mimético na propagação de muitos destes eventos de mobilização colectiva.  Com o presente painel pretende-se 
incentivar a discussão em torno destas novas formas de ação colectiva, entendendo-as no contexto social e político 
contemporâneo. Quem são os novos atores que encontramos neste novo panorama? De que forma os atores informais 
lidam com os tradicionais atores políticos? Que papel desempenham as novas gramáticas de protesto, mobilização e 
ativismo? 
 

Envio de resumos até dia 15 de Dezembro! 
Mais info aqui 

Início 

 
14 - SMARTRAVEL'15 | [O último Evento Internacional de Smart Cities do ano é em Portugal]  
      04 e 05 de Dezembro de 2015 | Bragança 

 
Faltam dois dias para o Evento do Ano em Portugal, dedicado às Pequenas e Medias Cidades Inteligentes. Bragança e Trás-
os-Montes na rota dos grandes eventos internacionais de SMART CITIES. 
 
Que futuro queremos para as nossas cidades? Qual é o papel da Tecnologia na sociedade? Como envolver os cidadãos nas 
decisões governativas e criar espírito comunitário? Que ferramentas temos ao nosso dispor? Como planear estratégias que 
contribuam para a felicidade dos nossos cidadãos? Qual o papel das pequenas e médias cidades no mundo? Como pode o 
Turismo tornar-se numa ferramenta inteligente para desenvolver regiões? 
 
Estes são alguns temas chave que fazem parte da agenda de reflexão mundial e que são, também, as respostas que o Smart 
Travel quer dar. 
 
O Smart Travel garante um qualificado e prestigiado painel de oradores, na temática das Smart Cities, que vêm com a 
missão de partilhar as suas investigações, conhecimentos, experiências, casos de sucesso. 
 
Para além da conferência do dia 4 de Dezembro no teatro Municipal de Bragança, haverá, no dia 5 de Dezembro, 
experiências e excursões no território. 
 

O evento é totalmente GRATUITO! 
REGISTAR-SE AQUI | Ver mais informação 

Início 

 
15 - Conferência Internacional de Riscos Urbanos (ICUR2016) 
      30 de Junho 2016 a 02 de Junho de 2016 | Lisboa 

  
(…) Esta conferência apresenta um conjunto único de temas interdisciplinares relacionados com riscos urbanos, abordando 
diversos tópicos relacionados com conceitos e métodos de Gestão de Risco, Metodologias de Avaliação de Riscos, 
Mitigação e Comunicação de Risco. Serão também abordados os riscos induzidos por fenómenos naturais ou tecnológicos, 
riscos ambientais e de saúde, riscos sociais e estratégias de planeamento e resposta de emergência. O objectivo desta 
conferência é reunir técnicos, investigadores e estudantes, para partilhar experiências e apresentar contribuições originais 
de pesquisa sobre diferentes temas que envolvem os riscos urbanos, com o objectivo de contribuir para a redução de 
impacto destes riscos sobre as cidades e a sociedade em geral (…) 
  

Ver mais informação | Poster 

http://vicongresso.apantropologia.org/paineis/
https://www.eventbrite.pt/e/registo-smart-travel-2015-19260979107?ref=ebtnebregn
http://www.smartravel.pt/?mc_cid=bca808a78b&mc_eid=79b3398ada
http://www.ceru-europa.pt/icur2016/index.htm
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/Poster_ICUR2016.pdf


Início 

 
16 - Conferência anual do instituto de sociologia: Social Class in The 21st Century | Mike Savage (London School of 
Economics)  
       16 de dezembro de 2015 | 14:00 | Anfiteatro Nobre Faculdade de Letras da Universidade do Porto  

 
Organizado pelo Instituto de Sociologia da ULUP, terá lugar no Anfiteatro Nobre Faculdade de Letras da Universidade do 
Porto a Conferência anual Social Class in The 21st Century | Mike Savage (London School of Economics). 
 

Entrada livre 
Ver Cartaz 

Início 

 
17 - II Conferência Nacional de Geodecisão 
       12-13 de Maio de 2016 | Escola Superior de Tecnologia do Barreiro | Instituto Politécnico de Setúbal (ESTB/IPS) 
  
A II Conferência Nacional de Geodecisão voltará a ser um fórum que juntará decisores, técnicos e investigadores na área da 
informação geográfica. Proporcionará um momento de reflexão e de divulgação sobre o modo como a informação 
geográfica é utilizada para a tomada de decisão em diferentes áreas de atividade.  
  
A crescente utilização de informação geográfica, a sua disponibilização na internet e o aumento do número e da 
diversidade de ferramentas e aplicações tem levado o interesse sobre a informação geográfica até ao nível do consumo 
individual de utilizadores não experientes. Esta tendência de democratização da informação geográfica, leva à necessidade 
de organizar a informação geográfica digital, criar infraestruturas de dados geográficos e a normalizar a informação 
geográfica. A facilidade de criar e explorar dados e um acesso cada vez mais generalizado a plataformas de utilização 
intuitiva, levaram a que muitos empreendedores apostassem do desenvolvimento de novas ferramentas de exploração de 
dados. A geografia permite hoje a tomada de decisão no dia a dia, de forma tão complexa como a evacuação de uma zona 
por perigo de cheias ou tão simples como dar a conhecer restaurantes ou lojas mais próximas, que têm “aquele produto” 
de que tanto se gosta. O contributo das ciências clássicas apoia as novas tendências, constituindo-se novas formas de 
análise da informação geográfica. O esforço europeu em promover as iniciativas Copernicus (programa da observação da 
Terra), Living Planet (programa para aumentar o conhecimento do Sistema Terra e do impacto da atividade humana), 
Diretiva INSPIRE (normalização europeia de informação geográfica) e Galileo (GNSS europeu para posicionamento 
geográfico), serão áreas de interesse a serem abordadas na II Conferência Nacional de Geodecisão. 
  
Temas:  Sistemas de Informação Geográfica, bases de dados, fotogrametria, deteção remota, estatística aplicada, 
planeamento e ordenamento do território, proteção civil, segurança e áreas afins.  
Público-alvo: técnicos, investigadores e decisores,  de instituições públicas, ou privadas, forças de segurança, laboratórios 
de investigação ou de ONG's. 
  

Ver mais informação | Cartaz 
Início 

 
18 - 5º Encontro LXnights - Apresentação do projecto "SAFE!N Cais" [grupo de Investigação LXNIGHTS (CICS.NOVA)] 
       10 de Dezembro de 2015 | 18h00h |  Centro de Informação Urbana de Lisboa (CIUL) | Picoas Plaza | Lisboa 

 
Apresentação do projecto SAFE!N: Certificação Noite Segura no Cais do Sodré. 
 
O SAFE!N Cais é um projeto financiado pelo BIPZIP que pretende “melhorar a vida no bairro” através da implementação da 
certificação “Noite Segura “ nos espaços de recreação noturna localizados no Cais do Sodré. É um projeto de base 
comunitária promovido pela APDES e que conta com a parceria da rede Europeia Party+, Associação de Comerciantes do 
Cais do Sodré e o grupo de Investigação LXNIGHTS (FCSH-NOVA). O modelo de certificação “Noite Segura” prentende 
contribuir para a melhoria das condições de saúde e segurança dos contextos de diversão noturna localizados no Cais do 
Sodré “party district” através de: - Formação e capacitação de gerentes e trabalhadores de espaços de recreação noturna 
para a promoção de melhores condições de saúde e segurança para os seus frequentadores; - Prevenção e a redução de 
comportamentos de risco associados à vivência de contextos festivos, ao consumo de substâncias psicoativas licitas e 
ilícitas, sexualidade e violência interpessoal; - Empoderamento da comunidade local para o diálogo e resolução participada 
de problemas comuns.  
 
Centro de Informação Urbana de Lisboa (CIUL) Picoas Plaza- Rua Viriato, 13 Núcleo 6-E,1º . 

http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/CartazInstSociologia.pdf
http://www.estbarreiro.ips.pt/Geodecis%C3%A3o.aspx
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/Geodecisa%cc%83o_IIConf_2MB.pdf


 
ENTRADA LIVRE  
 
Encontros LXNIGHTS é um novo espaço de debate sobre o lazer nocturno e as transformações urbanas na Lisboa 
contemporânea e os conflitos surgidos neste campo ao longo destes últimos anos. Os Encontros LXNIGHTS são de acesso 
livre e gratuito e contarão com a participação de cientistas especialistas do âmbito dos estudos urbanos, representantes da 
administração local e actores envolvidos na noite de Lisboa.  
 
LXNIGHTS é um projecto de investigação interdisciplinar do CICS.NOVA-FCSH/NOVA, CIES-IUL e o INET-MD-FCSH/NOVA, 
com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa e o CIUL. Contacto: e-mail: lxnights@fcsh.unl.pt  blogue: 
http://lxnights.hypotheses.org/ 

 
Facebook  
Website 

 Início 

 
19 - Ciclo de Conversas Sobre o Direito à Cidade em Espaços da Lusotopia  | Manuel Carlos Silva (CICS.NOVA.UMinho) 
        Nov-Dez 2015 [várias datas] | Faculdade de Arquitectura 

  
Durante os meses de Novembro e Dezembro terá lugar na Faculdade de Arquitectura – Lisboa,  O Ciclo de Conversas Sobre 
o Direito à Cidade em Espaços da Lusotopia, que conta com a participação do Professor Manuel Carlos Silva do 
CICS.NOVA.UMinho. 
  
As conversas decorrem: 
  
07/12 | 16h00 – 13h15 [ Anfitiatro 4.022] – Arquitectura Humanitária: Entre o Design e a Inovação Social; 
11/12 | 13h30 – 14h45 [ Anfitiatro Cubo] – Regulação Ambiental do Espaço Urbano e Participação Popular; 
11/12 | 15h00 – 16h45 [ Anfitiatro Cubo] – Mesa Redonda: Transformação Urbana Recente em Luanda e Maputo; 
11/12 | 17h00 –             [ Anfitiatro Cubo] – Apresentação do Livro: Iba, a Casa e o Tempo, de Júlio Carrilho. 
   

Organização: Gestual | CIAUD | FAUL 
Ver Cartaz 

Início 

 
20 - 1st Advanced Training Courses in Qualitative Research | Coordenação Cintífica: Ana Paula Marques 
(CICS.NOVA.UMinho) 
      25 de janeiro de 2016 | Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais Polo UMinho (CICS.NOVA.UMinho) 

 
O Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais (Polo UMinho) irá dinamizar os 1st Advanced Training Courses in Qualitative 
Research, com início a 25 de janeiro de 2016. 
 
Esta formação avançada contempla 4 módulos de âmbito multidisciplinar relevantes num desenho de pesquisa de 
carácter qualitativo.  
Os módulos remetem para questões teórico-metodológicas específicas e visam capacitar os formandos tanto na utilização 
da técnica de investigação em si, como na análise crítica da informação recolhida. 
Esta edição pretende ser uma proposta de formação metodológica avançada suplementar para estudantes de pós-
graduação, investigadores e profissionais das ciências sociais. 

 Histórias de vida | Ana Maria Brandão| 25/01/2016 
 Focus Group  | Ana Paula Marques| 27/01/2016 
 Etnografia | Rafaela Ganga | 01/02/2016 
 Tratamento de Dados | Rui Brites | 11/02/2016 

 
Coordenação científica:   
Professora Doutora Ana Paula Marques 
 
Valores de Inscrição: 

 Curso completo | 4 módulos 
Comunidade Académica da Universidade do Minho e desempregados –  180€ 
Outros participantes – 250€ 
 

mailto:lxnights@fcsh.unl.pt
http://lxnights.hypotheses.org/
http://hypotheses.us11.list-manage.com/track/click?u=e32534093b2e592304d97bb51&id=f1a84da70f&e=6728f60b1c
http://lxnights.hypotheses.org/
http://www.apgeo.pt/files/docs/Newsletter/CiclodeConversas.jpg
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/TrainingCoursesCICS.jpg
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/historiasvida.jpg
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/focus.jpg
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/etnografia.jpg
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/tratamentodados.jpg


 Módulo(s) isolado(s)    
Comunidade Académica da Universidade do Minho e desempregados – 50€ 
Outros participantes – 75€ 

 
Todos os valores incluem coffee break, almoço e certificado. 
 

Informação completa sobre esta formação avançada poderá ser consultada aqui 
Início 

 
21 - NL INVESTIGADOR FCSH/NOVA 
 

Ver Newsletter do Investigador FCSH/NOVA 
Início 

 

 
22 - Acesso gratuito a base de dados Biblioteca Mário Sottomayor Cardia (BMSC) 
 
A Biblioteca Mário Sottomayor Cardia (BMSC) disponibiliza a toda a comunidade FCSH uma versão experimental das 
coleções Arts & Humanities Full Text, Early English Books Online e Acta Sanctorum da ProQuest. 
  
Arts & Humanities Full Text 
Base de dados que disponibiliza centenas de títulos relacionados com Arte, Arquitetura, História, Filosofia, Música, 
Literatura, Teatro e Estudos Culturais 
  
Early English Books Online 
Base de dados que contém todas as obras impressas em Inglaterra, Irlanda, Escócia e País de Gales desde 1473 até 1700 
  
Acta Sanctorum 
Base de dados que garante o acesso à versão eletrónicas dos sessenta e oito volumes das Acta Santorum, publicadas pela 
Société des Bollandistes in Antwerp and Brussels. 
  
Durante este período experimental, o acesso a estas bases de dados no campus da FCSH é direto (através de um 
computador ligado à rede fixa ou wireless do campus). A partir de casa ou de outra localização, poderá aceder às bases de 
dados com as mesmas permissões de download que teria no campus, através das credenciais da FCSH ID. Para tal, bastará 
configurar o seu browser para usar o servidor proxy da FCSH e, a seguir, introduzir o Utilizador e Password da FCSH ID, que 
serão pedidas. 
  
Instruções detalhadas de configuração do seu navegador com o proxy da FCSH podem ser encontradas na Intranet, na 
secção “Informática”. 
  

Para mais informações contate a equipa da biblioteca através do endereço de correio eletrónico 
biblioteca@fcsh.unl.pt 
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23 - A V I S O: Encerramento FCSH [23 de Dezembro a 3 de Janeiro 2016 ] | Período de férias escolares/Obras e 
Manutenção | Excepção do Edifício ID 
 
(…) Para a execução destes trabalhos estará encerrado o campus da FCSH, à exceção do Edifício ID ao qual docentes, não 
docentes e investigadores poderão aceder nos dias 23, 28, 29 e 30 de dezembro e no dia 02 de janeiro, devendo, contudo, 
estar conscientes de que poderão não encontrar reunidas as condições desejáveis. (…) 
 

Ver Aviso na integra 
Início 

 
24 - Call for papers: International Congress of Gender Studies | Until november 30th 

         25, 26 and 27th may 2016 | ISCSP-ULisboa 

 
The Congress will take place on 25, 26 and 27th may 2016, in ISCSP-ULisboa, Lisbon and the calls are open until November 
30th.  

http://www.cicsnovatrainingcourses.pt/
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/NEWSLETTERN5.pdf
http://search.proquest.com/artshumanities/embedded/PA5U55GUKIQC1MVC
http://eebo.chadwyck.com/?instit1=T173712&instit2=V29MW3P5Z6
http://acta.chadwyck.com/?instit1=T173712&instit2=V29MW3P5Z6
mailto:biblioteca@fcsh.unl.pt
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/AvisoEncerramentoFCSH_Dez_2015.pdf


 
CIEG is honoured to have with in the International Congress of Gender Studies: “Gender Studies in Debate: Pathways, 
challenges and interdisciplinary perspectives” the presence of: 
 
Margaret Abraham (President of the International Sociological Association, Hofstra University), Jeff Hearn (Guest Research 
Professor, in the Faculty of Humanities and Social Sciences, based in Gender Studies, Örebro University) and Celi Scalon 
(Universidade Federal do Rio de Janeiro). 
 
Brigitte Young (University of Münster), Clara Araújo (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), Constanza Tobio 
(Universidad Carlos III de Madrid), Liisa Husu (Örebro University) and Rosemary Deem (Royal Holloway, University of 
London) 
 
All the info, especially that regarding registration fees, can be found here 
 
Gender and women studies and feminisms have produced important transformations in our daily life and in our 
understanding of reality. While the topic of equality of rights is increasingly on the public agenda, there have been 
advances and retreats and persisting gender inequalities continue to challenge us to look for more solid analyses. 
 
The Interdisciplinary Centre on Gender Studies (CIEG) wishes to contribute to the analytical deepening of these issues and 
invites you to participate in the International Congress of Gender Studies, on 25, 26 and 27th may 2016 under the following 
theme “Gender Studies in Debate: Pathways, challenges and interdisciplinary perspectives” 
 
CIEG count on you to address questions such as: what impact have had different gender equality policies on the effective 
implementation of rights? How to ensure the implementation of laws and prevent perverse effects? Power, relations of 
power, masculine domination and gender: which connections? Are there frontiers between activism and research, and if 
yes, how/where to draw them? How to balance the collective subject ‘women’ with ethnic, class, generational, sexual 
orientation, and global diversity? How is gender performed in daily life and in different institutions: between reproduction 
and agency? Heteronormativity, bodies, and sexuality: central issue for gender studies? Men and masculinities: new 
configurations? What backlash effects have the crisis, the increased inequalities and the neoliberal thinking had on the 
current life of men and women? 
 
CIEG also wish to bring to the debate the contributions of researchers from different parts of the world to help us reflect 
upon the pathways followed by gender and women studies and feminisms in their geographic, political and sociocultural 
contexts. 
 
Marking its 4th anniversary, CIEG is very pleased to join the celebrations of the 110 years of Instituto Superior de Ciências 
Sociais e Políticas (ISCSP) of University of Lisbon (ULisboa), by organizing its 1st International Congress. 
 
The abstracts, no longer than 300 words, should clearly indicate in which research line (I, II or III) the paper should be 
included. The research lines to consider are the following:  
I 
Gender, feminisms and women studies 
History of ideas and theories; 
Contemporary theories and innovations; 
Extensive and intensive methodologies and international comparative perspective. 
 
II 
Policies, institutions and citizenship 
Public policies; 
Equality, Law and righs; 
Democracy and political institutions. 
 
III 
Gender and the construction of contemporary societies 
Family, sexuality and intimate relationships; 
Representations, identity and culture; 
Body, health and gender violence; 
Social class, inequality and values; 
Work, economy and environment; 
Migrations, globalization and development; 

http://cieg.iscsp.ulisboa.pt/en/news/item/204-call-for-papers-international-gender-studies-congress


Masculinities; 
Cultural and artistic gender studies; 
LGBT studies.  
 
Abstracts should be sent until 30 november 2015 to the following email address: congressocieg2016@iscsp.ulisboa.pt  
Deadline for notice of acceptance/rejection: 31 january 2016.  
The registration fees, in its different modalities, will be available soon. 
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25 - Call for Papers: Moving Cities: Contested Views on Urban Life | European Sociological Association Research Network 
37 - Urban Sociology - Midterm Conference | Scientific Committee: Luís Baptista (CICS.NOVA) | Organizing team: Patrícia 
Pereira (CICS.NOVA) | Abstract submission: November 5th, 2015 - December 15th 
        June, 29th- July, 1st, 2016 | Jagiellonian University | Krakow | Poland  

 
Sociology Research of Urban Network of the European Sociological Association (ESA) is organizing its mid-term 
conference Moving Cities: Contested Views on Urban Life which will be held at the Jagiellonian University in Krakow 
(Poland) from June 29 to July 1 2016. 
Abstract submission: November 5th, 2015 - December 15th, 2015 to esamovingcities@gmail.com 
 
Call for papers | Further information | Facebook 
 
Confirmed keynote speakers:  
Saskia Sassen, Columbia University in the City of New York 
Talja Blokland, Humboldt University of Berlin 
Ayo Mansaray, University of East London 
Jacek Gądecki, University of Science and Technology in Krakow 
 

Address any questions concerning the conference to esamovingcities@gmail.com 
 
The conference is organized into five themes: 
 
1 – Methodological approaches to the moving city 
2- Moving cities: between structure and agency. Urban institutions and the pop-up city 
3- Social processes in the globalised moving city 
4- Dynamics and meanings of public spaces in the moving city 
5- Changing Neighbourhoods in the Moving City 
 

The abstract can be submitted in one of five thematic or open sessions. Must be submitted in English, with a 
maximum of 300 words for esamovingcities@gmail.com  address until December 15 2015. 
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26 - Call for Papers: Queering Partnering 2016 - 1st International Conference stemming from the large ERC funded study 
INTIMATE: Citizenship, Care and Choice – The micro-politics of intimacy in Southern Europe | Abstract submission: until 
30 November 2015 
        30 - 31March 2016| University of Coimbra 

 
In March 2014 a new large international research project started at CES. INTIMATE - Citizenship, Care and Choice: The 
micropolitics of intimacy in Southern Europe is a 5-year long project funded by the European Research Council and involves 
an interdisciplinary team of Italian, Spanish and Portuguese researchers coordinated by Ana Cristina Santos.  
 
Guided by the fundamental sociological question of how change takes place and, concomitantly, how law and social policy 
adjust to and/or shape the practices and expectations of individuals concerning personal life, this research will address 
intimacy from the perspective of those on the margins of social, legal and policy concerns in Southern Europe (Portugal, 
Spain, Italy) – lesbians, gay men, bisexuals and transgendered people. 
 

Further information | CFP - Queer PartneringC onference 
Call for Papers 
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27  - Conference Call: ECREA’s 6th European Communication Conference ‘Mediated (Dis)Continuities: Contesting Pasts, 
Presents and Futures’ | from 1 December 2015 to 29 February 2016 
     9 - 12 November 2016 | Prague  

 
You can submit your abstract to the ECREA, 6th European Communication Conference (ECC) to be held in Prague 9 - 12 
November 2016. The overarching conference theme is Mediating (Dis)Continuities: Contesting Pasts, Presents and Futures. 
 
ECREA in partnership with Charles University in Prague, will organise the 6th European Communication Conference (ECC). 
The Conference, due to take place in Prague from 9 to 12 November 2016, has chosen as its overarching theme ‘Mediated 
(Dis)Continuities: Contesting Pasts, Presents and Futures’. 
 
The organisers call for proposals in all fields of communication and media studies, but particularly invite conceptual, 
empirical, and methodological proposals on mediated memory cultures and working through discursive dislocations and 
cultural traumas intrinsic to (late) modernity, that link the general conference theme to the fields pertinent to each ECREA 
section. 
 
Conference theme: ‘Mediated (Dis)Continuities: Contesting Pasts, Presents and Futures’  
 
Discontinuity is the far side of change. Late modernity – as the unstoppable flow of permanent changes – is haunted by the 
disparity of its various histories, geographies, ontologies and technologies. How are media and communication practices 
engaged in communicating across these divides? 
 
The theme heralding European Communication Conference 2016 derives from the political history of the post-socialist 
region of which Prague as the conference host is a symbolic memento. After the collapse of communist totalitarianism, the 
countries in post-socialist Europe have been undergoing a crisis of continuity in the realms of political values, historical 
consciousness, moral sense of the self and the memory of the past. 
 
The conference theme, however, reaches far beyond the post-totalitarian context and encourages its participants to reflect 
upon the question of how media and communication practices are involved in communicating over many other dislocations 
in political, cultural, temporal or spatial realms in all European countries. Acceleration in all aspects of social life generates 
pasts we cannot return to, territories we cannot access and selves we do not recognize any more. Are media capable of 
navigating through the related feelings of nostalgia, cultural trauma, guilt, shame or (be)longing? Does communication help 
to make sense of them? 
 
Can a sense of home be mediated for those who are expelled from their countries or displaced by war, the paramount 
discontinuity? How is communication entangled in commemoration and remembering? What are the communicative 
means of identity building in the age of digitised archives which are not static storehouses of memories? Should we 
consider the media as an actor in economic discontinuities such as crisis and recession?  
 
We cordially invite media and communication scholars to submit papers addressing these questions – together with other 
ramifications of the conference theme – and to share their ideas with the wide community of colleagues from Europe and 
beyond. 
 
Submission and deadline  
Proposals for individual papers, panels, and posters can be submitted to one of the 21 ECREA sections through the ECC 
conference website (http://www.ecrea2016prague.eu) from 1 December 2015 to 29 February 2016. Please see section 
descriptions and calls below. For section overviews, please see http://www.ecrea.eu/divisions/section. 
 
Abstracts should be written in English and contain a clear outline of the argument, the theoretical framework, and, where 
applicable, methodology and results. The maximum length of individual abstracts is 500 words. Panel proposals, which 
should consist of five individual contributions, combine a panel rationale with five panel paper abstracts, each of which 
shall be a maximum length of 500 words. 
 
Participants may submit more than one proposal, but only one paper or poster by the same presenting author will be 
accepted. Participants can still present in one extra session as second (or third, etc.) author of other papers or posters and 
can still act as chair or respondent of a panel.. All proposals should be submitted through the conference website from 1 
December 2015 to 29 February 2016. Early submission is strongly encouraged. Please note that this submission deadline 
will not be extended. 
Abstracts will be published in a PDF Abstract Book. Full papers (optional) will be published via the conference submission 
system and available to the registered attendants after logging into the system. 

http://www.ecrea2016prague.eu/
http://www.ecrea.eu/divisions/section


 
 
Timeline 
Submission of paper and panel abstracts and posters: 29 February 2016 Notification of Acceptance: 30 April 2016 End of 
Early Bird Registration Fee: 31 August 2016 Presenters’ registration deadline: 1 October 2016 Deadline for submission of 
the full papers (optional): 15 October 2016 
 

Conference Secretariat at abstracts@ecrea2016prague.eu.  
Início 

 
28 - Chamada de Trabalhos: CIAIQ2016 e ISQR2016 / 5º Congresso Ibero-Americano em Investigação Qualitativa & 1st 
International Symposium on Qualitative Research| Submissão de artigos: até 6 de março 2016 
        12, 13 e 14 de julho de 2016 | Porto  

  
A Comissão Organizadora convida a comunidade a submeter propostas ao 5º Congresso Ibero-Americano em Investigação 
Qualitativa (CIAIQ2016) e ao 1st International Symposium on Qualitative Research (ISQR2016), a realizar no Porto 
(PORTUGAL), nos dias 12, 13 e 14 de julho de 2016. A cidade do Porto foi eleita como o "Melhor Destino Europeu 2014", 
um galardão atribuído anualmente pela "European Consumers Choice", uma organização independente e sem fins 
lucrativos. 
 
Os autores poderão submeter propostas de apresentação de trabalhos que se enquadrem nos objetivos e nas temáticas do 
Congresso e do Simpósio, nomeadamente artigos científicos originais abordando revisões do estado da arte e novas 
perspetivas de investigação, soluções e/ou aplicações para problemas reais, trabalhos empíricos e/ou de avaliação, entre 
outros. 
 
Os artigos aceites e publicados no CIAIQ serão disponibilizados nas atas da congresso. A comissão coordenadora, à 
semelhança dos anos anteriores, está a estabelecer contactos de forma a indexar as atas da conferência e publicar os 
melhores artigos em revistas indexadas com elevada qualidade na área. 
 

Ver mais informação 
Contacto: info@ciaiq.org 
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29 - Call for papers: ESHMS 16th biennal congress University of Geneva, 27-29 June 2016 | Healthy lives: technologies, 
policies and experiences | Deadline for abstracts: December 20th 2015 
 
Informa-se sobre a realização, e abertura de propostas de comunicações, do Congresso da ESHM (European Society for 
Health and Medical Sociology), a realizar em Genebra, Junho 2016 e sobre a atribuição de prémio à melhor comunicação 
apresentada no Congresso. 
 

The ESHMS paper and poster price 2016  
ESHMS 2016 call for papers  
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30 - Call for Papers: Revista Sociologia Faculdade de Letras da Universidade do Porto 
      Faculdade de Letras da Universidade do Porto 
 
A Sociologia, Revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto recebe permanentemente propostas de textos 
para publicação (artigos, notas de investigação, ensaios bibliográficos e recensões). Os textos poderão ser apresentados em 
português, inglês, francês e espanhol. 
 
As normas para apresentação e publicação de textos estão disponíveis no site da Revista. 
 

Mais informações: 
revistasociologia@letras.up.pt 
revsociologiaflup@gmail.com 
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