
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 - [Seminário internacional] Intercultural dialogue: learning, teaching, and sharing - ALLMEET in Lisbon'15 
| 23/11 - 09h30 às 12h30 no Auditório 1 (torre B) | 14h às 18h na sala multiusos 3 (edifício ID) [Ver 
descrição da actividade] | Org. CICS.NOVA | Luís Baptista; Maria do Carmo Vieira da Silva, Cláudia Urbano, 
Inês Vieira |(CICS.NOVA) | - Ver mais informação 

02 - Convite para o evento: Catalisar a Transição Local e a Inovação Social (filme/documentário) | 24 de 
Novembro de 2015 | 09:30 às 13:00 | Multiusos 2 | FCSH/NOVA | Org. CICS.NOVA - Ver mais informação 

03 - Políticas de combate à pobreza e exclusão em Portugal: debates e (re)configurações | 27 Novembro 
2015 | 09h00 - 17h00 | Auditório 2 - Torre B | FCSH/NOVA | Lisboa | Organização (CICS.NOVA e APS) | 
Jordi Estivill (CICS.NOVA) | Fernando Diogo (APS – SPESPS e CICS.NOVA) | Casimiro Balsa (CICS.NOVA) - Ver 
mais informação 

04 - XVI Encontro Nacional de Sociologia Industrial, das Organizações e do Trabalho (APSIOT): Futuros do 
Trabalho: Políticas, Estratégias e Prospetiva | 27 e 28 de Novembro 2015 | FCSH/NOVA | Várias 
Localizações | CO: Ana Paula Marques, Presidente da CO (CICS.NOVA.UMINHO) - Ângela Matos, 
(CICS.NOVA.UMinho) - Helena Serra, (CICS.NOVA) - João Carvalho, (CICS.NOVA) - Miguel Chaves, 
(CICS.NOVA) - Fernando Diogo, Comissão científica (CICS.NOVA.UMinho) - Ver mais informação 

05 - 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 

 
  

Seminários/Simpósios 

06 - Seminário Direitos Sexuais dos Jovens | 2 de Dezembro de 2015 │ Sala 1 da Zona de Congressos | 
Fundação Calouste Gulbenkian (Lisboa) 
| Daniel dos Santos Cardoso (CICS.NOVA); Cristina Ponte (CICS.NOVA); Ana Jorge (CICS.NOVA) – Ver mais 
informação 
07 - 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 

Colóquios/Conferências/Congressos 

08 - [a decorrer] I Congresso CPLP Sobre Alterações Climáticas | 19 e 20 de Novembro de 2015 | Reitoria da 
Universidade de Lisboa | Salão Nobre - Ver mais informação 
09 - IV Colóquio Detecção Remota: Observação da Terra | 27 de Novembro de 2015 | Sala Algarve | Sociedade de 
Geografia de Lisboa | José António Tenedório (CICS.NOVA) | Teresa Santos (CICS.NOVA)  - Ver mais informação 
10 - 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 
11 - 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 
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Debates 

12 - 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 

13 - Workshop CICS.NOVA: Emoções (in)conscientes: detecção de Indicadores de Expressão Emocional em 
mulheres vítimas de Violência Doméstica por Dalila Cerejo (CICS.NOVA) | 25 de novembro 2015 | 15h00 
|  FCSH/NOVA – Edifício ID: Sala 1.05 - Ver mais informação 

Reuniões/Outros 

14 - I Jornadas da Geografia, Escola Secundária da Amora, 25 de Novembro, Conferência-debate “Os Movimentos 
de Refugiados na Europa: perspetivas escalares” | Dulce Pimentel (CICS.NOVA)  – Ver mais informação 
15 - Aula Aberta: "Ciência e Economia" do Mestrado EGCTI por Arlinda Cabral (CICS.NOVA) | 30 de Novembro de 
2015 | ISEG | 18h00 | Auditório 3/Quelhas | Lisboa | Comentários: Isabel Lousada (CICS.NOVA) - Ver mais 
informação 

Eventos 

Seminários/Simpósios 

Colóquios/Conferencias/Congressos 

16 - 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 
17 - Conferência Internacional de Riscos Urbanos | 30 de Junho 2016 a 02 de Junho de 2016 | Lisboa – Ver mais 
informação  

Debates 

Workshops 

Reuniões/Outros 

18 - Conferência/Lançamento de livro: “Avaliação de políticas públicas no capitalismo globalizado - Para que e Para 
quem?” Pela Professora Ana Arcoverde (Universidade Federal de Pernambuco) | Apresentação: Casimiro Balsa 
(CICS.NOVA) | 26 de Novembro de 2015 | 18h00-20h00 | Sala 0.06 do ID | FCSH/NOVA | Lisboa - Ver mais 
informação 

Oferta Emprego/Oportunidades 

Oferta Formação 

Academia 

Profissional 

Outros 

Divulgações Institucionais FCSH 

Calls 

19 - 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 
20 - 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 
21 - 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 



  

 
  

 
  
 
01 - [Seminário internacional] Intercultural dialogue: learning, teaching, and sharing - ALLMEET in Lisbon'15 | Org. 
CICS.NOVA | Luís Baptista; Maria do Carmo Vieira da Silva; Cláudia Urbano; Inês Vieira (CICS.NOVA) 
         23/11 - 09h30 às 12h30 no Auditório 1 (torre B) | 14h às 18h na sala multiusos 3 (edifício ID) [Ver descrição da actividade] 

 
O evento “ALLMEET in Lisbon'15” decorre de 23 a 27 de novembro, e é organizado no âmbito do projeto ALLMEET - 
Actions of Lifelong Learning addressing Multicultural Education and Tolerance in Russia, com uma equipa portuguesa 
sediada no CICS.NOVA - Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais, unidade de investigação da FCSH/NOVA onde 
participam os investigadores Luís Baptista, Maria do Carmo Vieira da Silva, Cláudia Urbano e Inês Vieira. "ALLMEET in 
Lisbon’15" consiste numa visita de estudo que visa a disseminação dos resultados da investigação mais recente das várias 
delegações do projeto ALLMEET, bem como pretende dar a conhecer aos parceiros do projeto o que tem sido feito em 
Portugal com maior qualidade e inovação ao nível do diálogo e da educação intercultural. 
 
No âmbito do programa “ALLMEET in Lisbon’15” destaca-se o seminário internacional "Intercultural dialogue: learning, 
speaking, and sharing", dia 23 de Novembro, das 9h30 às 12h30 no Auditório 1 (Torre B) e das 14h às 18h na Sala Multiusos 
3 (Edifício ID). As comunicações pelas várias equipas que integram o projeto ALLMEET organizam-se em três dimensões: 
 

1.            Educação, aprendizagem e as bases da abordagem intercultural na Rússia; 
2.            Dimensões linguísticas interculturais, narrativas e inclusão social; 
3.            Do encontro multicultural ao projecto intercultural. 

 
No final do seminário decorrerá um debate intitulado "Intercultural dialogue: the relevance of European/international 
projects", no qual participarão representantes da Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação, da FCSH/NOVA e do 
projeto ALLMEET (coordenação europeia e delegações russas). O seminário será aberto ao público, com entrada livre. Pelas 
características do painel de oradores, a língua de trabalho será o inglês. 
 
No âmbito do evento "ALLMEET in Lisbon'15" é ainda de referir a participação de Maria do Carmo Vieira da Silva, Carolina 
Gonçalves e Ricardo Vieira, investigadores integrados no CICS.NOVA, que irão apresentar o estado de desenvolvimento do 
seu trabalho no âmbito deste projecto (educação, língua e mediação intercultural). 
 
O projeto ALLMEET é coordenado pela Universidade de Bolonha (Itália), em consórcio europeu com uma equipa 
portuguesa (FCSH/NOVA), uma equipa escocesa (Universidade de Glasgow), uma equipa holandesa (European Centre for 
Valuation of Prior Learning) e, da Rússia, cinco universidades (Mari State University, Kazan Federal University, Northern 
Arctic Federal University, Siberian Federal University, Moscow City Pedagogical University), um centro educativo 
(Volunteer) e um instituto de investigação (Institute of Pedagogy and Psychology of Professional Education of the Russian 
Academy of Education), que protagonizam o processo de implementação de plataformas educativas interculturais em seis 
cidades da Federação Russa (Moscovo, Arkhangelsk, Yoshkar-Ola, Krasnoyarsk, Kazan e Nabereznye Chelny). É financiado 
ao abrigo do programa Tempus (2013-2016, ref. 544410-TEMPUS-1-2013-IT-TEMPUS-JPHS), visando a implementação de 
plataformas educativas interculturais, consideradas boa prática europeia, em seis regiões da Federação Russa. 
 

Ver Programa | e-Cartaz  
Início 

 
02 - Convite para o evento: Catalisar a Transição Local e a Inovação Social (filme/documentário) | Org. CICS.NOVA 
      24 de Novembro de 2015 | 09:30 às 13:00 | Multiusos 2 | FCSH/NOVA 

 
Dia 24 de Novembro de 2015 (das 9:30 às 13:00), na FCSH (Avenida de Berna 26, Lisboa) reúnem-se agentes ativos na 
transição local e inovação social para apresentar o filme documentário realizado no âmbito do projeto CATALISE e abrir 
uma reflexão e discussão em plenário em torno das seguintes questões:  
 

Estamos perante um novo movimento social? Existe uma vontade partilhada em torná-lo mais visível e potenciar a sua 
replicação? 

 
Ver vídeo de apresentação do filme documentário 
 

http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/Allmeet-Lisbon15_WEB.jpg
http://www.allmeet.org/en/
http://www.allmeet.org/en/
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/ProgramaAllmeet.pdf
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/poster-webAllmeet_000.jpg
https://www.google.nl/maps/place/Edif%C3%ADcio+I%26D+FCSH-UNL/@38.739352,-9.1522957,212m/data=!3m1!1e3!4m7!1m4!3m3!1s0xd19330eb6989a1d:0xd6b60ee41ed73d63!2sAv.+Berna,+1050-099+Lisboa,+Portugal!3b1!3m1!1s0x0000000000000000:0x46bdbbcac05fe6a1!6m1!1e1
https://www.youtube.com/watch?v=TBo-waerS7U


O evento é público e a entrada é livre.  
Poderá realizar a sua inscrição enviando um e-mail para: proj.catalise@gmail.com 
 
Durante este dia juntar-se-ão pessoas e iniciativas interessadas em participar na transição local para a sustentabilidade e 
inovação social, criando uma plataforma de interação e aprendizagem coletiva. Existe o objetivo de promover a 
participação dos diversos agentes na co-criação das publicações do projeto: “Guia de Boas Práticas” e “Caderno de 
Recomendações Sociais e Políticas”. 
 
Este encontro surge no âmbito do Projeto de investigação-ação: CATALISE – Capacitação para a Transição Local e Inovação 
Social, criado e coordenado pelo CICS.NOVA (Universidade Nova de Lisboa/ Faculdade de Ciências Sociais e Humanas) e 
pelo CCIAM-cE3c (Universidade de Lisboa/ Faculdade de Ciências), e financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian. 
 
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. 
 
Nota introdutória ao filme documentário: 
 
Cada vez mais, em Portugal e um pouco por todo o mundo, grupos de pessoas emergem, organizando-se e explorando 
trajetórias complementares ao paradigma vigente, regido pela imposição do crescimento económico ilimitado. Estes 
percursos, pessoais e coletivos, locais e globais, surgem em resposta à confluência das crises: ecológica, socioeconómica, 
cultural, política e ética.  
 
É neste contexto, que surge o questionamento base do projeto: Quais as práticas, as aprendizagens e as visões das pessoas 
e iniciativas que têm vindo a traçar estes caminhos inovadores?  
 
Os seus discursos tornam claro ser cada vez mais urgente encontrar soluções transformadoras. Estas pessoas, iniciativas, 
redes, associações, ou grupos informais, são quem tece o tecido onde é inscrita a mudança. E é com cada uma destas 
linhas, destes percursos que se cruzam e se fortalecem, que emerge, cada vez mais visível, a rede de interdependências no 
processo de catálise em curso. 
 

Ver apresentação do filme documentário 
Início 

 
03 - Políticas de combate à pobreza e exclusão em Portugal: debates e (re)configurações | Organização (CICS.NOVA e 
APS - SPESPS) | Jordi Estivill (CICS.NOVA) | Fernando Diogo (APS – SPESPS e CICS.NOVA) | Casimiro Balsa (CICS.NOVA) 
      27 Novembro 2015 | 09h00 - 17h00 | Auditório 2 - Torre B | FCSH/NOVA | Lisboa 

  
(…) A pobreza e a exclusão social são traços centrais da sociedade portuguesa. A grande proporção de indivíduos nessas 
situações, bem como a sua persistência ao longo dos anos assim o comprova. A crise que o país vem atravessando bem 
como as mudanças introduzidas nas políticas púbicas nos últimos anos, nomeadamente através da redução dos apoios 
sociais, de todo o tipo, têm trazido novos desafios e tensões ao combate a estes fenómenos. O número de pessoas em 
situação de pobreza tem vindo a aumentar o que, em si, representa um desafio forte às políticas sociais em geral e às de 
combate à pobreza em particular. 
  
É neste contexto que se torna necessário desenvolver um conjunto importante de reflexões sobre as diversas políticas de 
combate à pobreza e à exclusão social e sobre as políticas sociais de caracter mais geral que as enquadram e potenciam. 
  
Pretendemos discutir os desafios colocados às políticas de combate à pobreza considerando as transformações sociais que 
têm tido lugar na sociedade portuguesa nos últimos 30 anos, com particular incidência nas transformações recentes. 
  
Começaremos por reflectir sobre as políticas europeias de combate à pobreza e à exclusão social, daí partindo para a 
reflexão acerca das políticas nacionais. Nestas, foi dado relevo particular a três públicos diferenciados: a população 
beneficiária do RSI, a população cigana e as pessoas com deficiência. 
  
Os trabalhos terminarão com uma mesa redonda em que três dos elementos da equipa responsável pelo primeiro grande 
estudo sobre a pobreza em Portugal terão oportunidade de debater sobre o que mudou de 1985 para o momento actual 
no que à pobreza em Portugal diz respeito.  
  
Este evento procura, também, portanto, assinalar os 30 anos do primeiro grande estudo sobre a pobreza em Portugal, 
suscitando a reflexão sobre os seus aspectos estruturais e conjunturais e sobre as políticas que a combatem. 

mailto:proj.catalise@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=TBo-waerS7U


  
Para mais, comemoram-se, em 2015, também 30 anos da criação da Associação Portuguesa de Sociologia, data que o 
colóquio igualmente assinala. Neste sentido, a sua realização representa a vitalidade da APS e das suas secções temáticas e 
o papel agregador que desempenha junto dos e das profissionais da sociologia. Mas representa também o serviço à 
sociedade portuguesa que a APS presta como estimuladora dos debates sobre as questões centrais que a perpassam, 
definem e condicionam. (…) 
  

Ver Site Conferência | Cartaz | Cartaz reduzido [pdf] [jpg] 
Ver Programa | Flyer    

Início 

 
04 - XVI Encontro Nacional de Sociologia Industrial, das Organizações e do Trabalho (APSIOT): Futuros do Trabalho: 
Políticas, Estratégias e Prospetiva | CO: Ana Paula Marques, Presidente da CO (CICS.NOVA.UMinho) ; Ângela Matos 
(CICS.NOVA.UMinho); Helena Serra (CICS.NOVA); João Carvalho (CICS.NOVA.UMinho); Miguel Chaves (CICS.NOVA); 
Fernando Diogo, Comissão científica (CICS.NOVA.UAçores) 
      27 e 28 de Novembro 2015 | FCSH/NOVA – Várias Localizações | Lisboa 

  
Espaços FCSH/NOVA: 
  
  
Sexta-Feira - 27 Novembro | 09h-20h: 

Torre B - Auditório 1, piso 1 
  
Sexta-Feira - 27 Novembro | 09h-20h 

Sessões Paralelas  
Torre B 

Das 10h às 14h | Sessões Paralelas 
              Salas T10; T11 e T15 (para 60 pessoas) | 

Piso 3 
 

              Edifício B1 | Sessões Paralelas 
Das 14h às 20h 
                Sala 0.08 (para 38 pessoas) | Piso 0 
                Sala 0.09 (para 42 pessoas) | Piso 0 
                Sala 1.10 (para 34 pessoas) | Piso 1 

  
Sábado - 28 Novembro | 09h-20h 

Torre B - Auditório 1, piso 1 
  
Sábado - 28 Novembro | 09h-20h 

Sessões Paralelas 
Torre B | Piso 2: 

Sala T5 (40lug.) 
Sala T6 (60lug.) 
Sala T7 (60lug.) 

   
Nos dias 27 e 28 de Novembro (Sexta-feira e Sábado, respectivamente) terá lugar na FCSH/NOVA o XVI Encontro Nacional 
de Sociologia Industrial, das Organizações e do Trabalho (SIOT): Futuros do Trabalho: Políticas, Estratégias e Prospetiva  que 
conta com a colaboração da Professora Ana Paula Marques, Presidente da Comissão Organizadora do Evento 
  
Ver Cartaz/Programa 
  
Apresentação 
Perante a crise e as profundas adversidades económico-financeiras, que afectam o capitalismo contemporâneo e a 
confiança no futuro, o trabalho, as organizações e as profissões têm conhecido profundas transformações nas suas 
práticas, conteúdos e sentidos. Por sua vez, num contexto de regressão do Welfare State, visível na privatização e 
externalização de múltiplos serviços públicos (e.g. saúde, educação, ação social), atingidos por crescentes vagas de 
subfinanciamento, assiste-se a importantes processos de ressimbolização do trabalho, designadamente pela: i) exaltação 
de uma “cultura de risco”; ii) exigência de compromisso constante por parte dos trabalhadores; iii) apropriação do controlo 
gestionário e administrativo cada vez mais transversal a todos os grupos profissionais pressionados pelas lógicas de 
produtividade e de custo/benefício; iv) intensificação e racionalização subtis dos modelos de organização do trabalho; v) 
não linearidade dos processos de profissionalização, marcados por reconversões contínuas, que tornam imprevisíveis as 
apostas formativas; vi) pressão para fluxos contínuos de mobilidade organizacional e profissional, instáveis e dificilmente 
integráveis; vii) dificuldades de auto e heteroreferenciação identitária perante experiências de desemprego e exclusão 
social de um número crescente de grupos sociais, com especial destaque para os jovens, mulheres, indivíduos 
desqualificados ou com baixas qualificações e trabalhadores mais idosos; viii) refluxo da regulação estatal na economia em 
geral e no trabalho (e emprego) em particular com efeitos na desproteção dos trabalhadores, em especial os mencionados 
no ponto anterior, e na dessindicalização de amplas faixas da população activa. 
  

http://www.aps.pt/?area=601&id_father=NEW55a3e9fcdd172&id=NEW55a62d234f7d5
https://coloquiopobreza2015.wordpress.com/2015/07/14/apresentacao/#more-40
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/cartaz_coloquio_pobreza_2015.pdf
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/cartaz_coloquio_pobreza_2015_reduzido.pdf
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/cartaz_coloquio_pobreza_2015_reduzido.jpg
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/Programa_ColoquioPobreza%202015.pdf
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/divulga_coloquio_pobreza_2015a.pdf
http://www.fcsh.unl.pt/contactos/espacos-da-fcsh
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/Cartazprogxvisiot18n.jpg


Em suma, os processos globais de mudança social têm vindo a implicar transformações significativas nas organizações, no 
trabalho, nos grupos profissionais e nos cidadãos em geral. Os contornos destas dinâmicas permanecem, no entanto, em 
larga medida, por conhecer, compelindo os cientistas sociais a confrontarem-se com questões a que urge dar resposta: que 
futuro é possível antecipar num quadro incerto? Em que medida se preserva ou se assegura formas de vinculação 
socioprofissional e o exercício pleno da cidadania num contexto marcado pela crise e pela precarização? 
  
A APSIOT convida à submissão de resumos de proposta de comunicação, de natureza teórica e/ou empírica, que abordem 
estas temáticas, independentemente da sua fundamentação teórica e abordagem metodológica. Igualmente, convida-se à 
apresentação de narrativas de experiências em contextos laborais múltiplos na voz dos próprios profissionais. 

Início 
Eixos temáticos: 
  
1.     Globalização, PME’s e internacionalização competitiva 
- Ecologização das empresas e gestão verde 
- Qualidade de vida e condições de trabalho 
- Tecnologia, comunicação e riscos  
- Privatização, liberalização e reconfiguração dos serviços públicos 
  
2.     Mercados (trans)nacionais de emprego 
- Subemprego, precariedade e desemprego 
- Migrações, direitos de trabalho e cidadania 
  
3.     Educação e formação em contexto de trabalho 
- Formas de produção de subjetividades no trabalho 
- Trajetórias profissionais, familiares e pessoais 
  
4.     Profissão, Profissionalização e Profissionalismo 
- Nova Gestão Pública e impactos nas profissões 
- Hibridização de formas de organização do trabalho e profissões  
- Conhecimento profissional e racionalização organizacional 
  
5.     Diálogo social e desafios de concertação coletiva 
- Impactos das políticas públicas de emprego nos trabalhadores e processos de (des)sindicalização 
- Entre o corporativismo e associativismo: desafios à regulação do trabalho e do emprego 
  
6.     Desenvolvimento, políticas e parcerias  
- Participação Política e Liderança 
- Inovação social e empreendedorismo 
- Igualdade de oportunidades e de género 
- Desenvolvimento local e Economia Social  
- Parcerias/ redes interorganizacionais como agentes de mudança 

Início 
COMISSÃO ORGANIZADORA 
 

Ana Paula Marques, CICS.NOVA.UMinho/ Universidade do Minho (Presidente da CO) 
Paula Urze, FCT-Universidade Nova de Lisboa (Presidente da APSIOT) 
Ângela Matos, CICS.NOVA.UMinho/ Universidade do Minho 
Fátima Assunção, ISCSP-Universidade de Lisboa (Vice-Presidente da APSIOT) 
Helena Serra, CICS.NOVA/ FCSH- Universidade Nova de Lisboa 
João Carvalho – CICS.NOVA/ ISMAI – Instituto Universitário da Maia 
João Leitão, Instituto Politécnico da Guarda (Direcção da APSIOT) 
Manuel Cruz, APSIOT 
Maria Manuel Serrano – Universidade de Évora (Direcção da APSIOT) 
Miguel Chaves – CICS.NOVA/ FCSH- Universidade Nova de Lisboa 
Mónica Freitas, FCSH-Universidade Nova de Lisboa (Direcção da APSIOT) 
Paula Ferreira – ISSSL-Universidade Lusíada (Direcção da APSIOT) 

Início 

 



05 - 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) 
     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 
 
 

Início 

 
06 - Seminário Direitos Sexuais dos Jovens | Daniel dos Santos Cardoso (CICS.NOVA); Cristina Ponte (CICS.NOVA); Ana 
Jorge (CICS.NOVA) 
       2 de Dezembro de 2015 │ Sala 1 da Zona de Congressos | Fundação Calouste Gulbenkian (Lisboa) 
 

O Seminário "Direitos Sexuais e Jovens Vulneráveis" surge na sequência do Projeto #ON_Sex - Direitos Sexuais e 
Jovens Vulneráveis da APF, o qual decorre entre Abril de 2014 e Dezembro de 2015 e é desenvolvido em parceria com 
a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (FCSH-UNL), o Instituto Português do Desporto 
e Juventude (IPDJ) e o Programa Escolhas, com financiamento da Fundação Calouste Gulbenkian. 
 
O evento decorre na Fundação Calouste Gulbenkian, no dia 2 de Dezembro de 2015. 
 

Para mais informações, consulte o  Programa  

Para inscrições, que são gratuitas, aceda ao formulário. 
Início 

 
07 - 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 

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.apf.pt/atuacao/projetos/onsex-direitos-sexuais-e-jovens-vulneraveis
http://www.apf.pt/atuacao/projetos/onsex-direitos-sexuais-e-jovens-vulneraveis
http://www.apf.pt/noticias/seminario-direitos-sexuais-dos-jovens
http://www.apf.pt/sites/default/files/media/2015/seminario_on_sex_programa.pdf
http://docs.google.com/forms/d/1V2D6jnt3voNcovLfMrCb8nulxlbbOrGmD1QBWsEzki0/viewform


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. 
  
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 

 
08 - [a decorrer]  I Congresso CPLP Sobre Alterações Climáticas  
      19 e 20 de Novembro de 2015 | Reitoria da Universidade de Lisboa |  Salão Nobre | Lisboa 

  
 O Programa de Doutoramento em Alterações Climáticas e Políticas de Desenvolvimento Sustentável (PDACPDS) está a 
desenvolver em estreita participação com o Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável (CNADS), 
com o Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais (CE3C) e com várias instituições governamentais e académicas 
da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) o I Congresso da CPLP sobre Alterações Climáticas. 
 
Este evento tem como objectivo a partilha de informação sobre cenários, impactos, vulnerabilidades, mitigação e 
adaptação às alterações climáticas e sustentabilidade nos países de língua portuguesa. Permitirá também um contacto 
prévio entre os países da CPLP antes da COP21 em Paris. 
  

Ver: 
Agenda | Inscrições 

Início 

 
09 - IV Colóquio Detecção Remota: Observação da Terra | José António Tenedório (CICS.NOVA) | Teresa Santos 
(CICS.NOVA) 
       27 de Novembro de 2015 | Sala Algarve | Sociedade de Geografia de Lisboa 

  
O IV Colóquio Detecção Remota: Observação da Terra é promovido pela Secção de Geografia Matemática e Cartografia da 
SGL e realiza-se no dia 27 de Novembro de 2015 na Sala Algarve da SGL. 
  
O evento conta com a moderação do Professor José António Tenedório na Sessão n.º 3, sobre o tema Detecção Remota 
Urbana bem como de Teresa Santos que apresentará o assunto: “Modelação de dados de detecção remota como 
ferramenta de estimação do uso potencial de coberturas de edifícios em áreas urbanas”  
  
Entrada é livre mas sujeita a registo em formulário próprio | Ver mais informação 
  

Programa 
Ficha de Inscrição 

Início 

http://ciepsuefs.blogspot.com.br/
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/EditalI_CIEPS-UEFS.pdf
http://alteracoesclimaticas.ics.ulisboa.pt/wp-content/uploads/2014/05/Document1.pdf
http://goo.gl/forms/wWChScIryY
http://www.socgeografialisboa.pt/actividades/2015/07/30/iv-coloquio-deteccao-remota-observacao-da-terra
http://www.socgeografialisboa.pt/wp/wp-content/uploads/2015/07/Programa1.pdf
http://www.socgeografialisboa.pt/wp/wp-content/uploads/2015/07/FICHA_de_REGISTO_DROT4_SGL_27Novembro2015.doc


 
10 - 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) 
 
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) para o colóquio mencionado e 
do qual fornecemos a respetiva  em anexo. 
 
Também solicitamos a divulgação deste mail na sua lista de contactos, em ordem a disseminar o mais possível a 
informação. 
Este evento está associado às comemorações do dia 10 de dezembro -  Dia Internacional dos Direitos Humanos e iremos 
nesse dia refletir, através dos contributos dos diferentes conferencistas, sobre os Direitos da Criança (cf. Programa em 
anexo). 
           

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 

 
11 - 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 
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. 

mailto:fatima.veiga@eapn.pt
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/programa_final_4.pdf


  
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 
  

 
12 - 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: 
  
13/11 | 15h30 – 17h00 [ Anfitiatro 4.021] – Is this Failure? Exploring the Largo Santa Filomena Experiment (Cova da 
Moura); 
16/11 | 11h00 – 12h15 [ Anfitiatro 4.020] – Projecto participado de reabilitação da ilha da Bela Vista [com Manuel Carlos 
Silva (CICS.NOVA.UMinho)]; 
16/11 | 12h15 – 13h15 [ Anfitiatro 4.020] – Apresentação do Livro: Cidade, habitação e participação. O Processo SAAL na 
Ilha da Bela Vista, 1974-76, de Fernando Matos Rodrigues e Manuel Carlos Silva (CICS.NOVA.UMinho); 
23/11 | 11h00 – 12h30 [ Anfitiatro Cubo]  - Não há Arquitectura Apolítica. Reflexão a partir de casos em Lisboa; 
24/11 | 15h00 – 15h45 [ Anfitiatro 4.020] – À margem das Normas Urbanas na Periferia das Cidades do México e de Lisboa; 
24/11 | 16h00 – 16h45 [ Anfitiatro 4.020] – O Direito à Cidade em Belo Horizonte: Novas Respostas para Velhos 
Paradigmas; 
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 

 
13 - Workshop CICS.NOVA: Emoções (in)conscientes: detecção de Indicadores de Expressão Emocional em mulheres 
vítimas de Violência Doméstica por Dalila Cerejo (CICS.NOVA)  
       25 de novembro 2015 | 15h00 |  FCSH/NOVA – Edifício ID: Sala 1.05 

  
(…) Tendo em conta os resultados obtidos através das pesquisas realizadas pela equipa de investigação do 
SociNova/CesNova/CICSNOVA, sabemos que a maior parte das mulheres demonstram passividade em relação aos actos de 
violência dos quais são vítimas. Assim, interessa elaborar novas interpretações no sentido de percepcionar o papel que as 
emoções sociais, particularmente a vergonha e a culpa, desempenham na vivência das situações de violência e de que 
forma esta poderão condicionar a sua acção social, mantendo a mulher vítima na relação conjugal violenta. Assim, 
vergonha e a culpa serão analisados como duas emoções sociais que funcionam como motores de inibição de uma 
(re)acção explicita aos actos de violência. Para isso importava conhecer os estados emocionais das vítimas, quer 
conscientes e verbalizados, quer inconscientes e demonstrados mas através das expressões faciais e corporais das 
mulheres vítimas, para perceber, principalmente, a motivações para a manutenção das relações conjugais violentas. (…) 
  

https://www.ces.uc.pt/apssdj
http://www.aps.pt/index.php?area=318
http://www.aps.pt/index.php?area=318
http://www.apgeo.pt/files/docs/Newsletter/CiclodeConversas.jpg


Ver Cartaz 
Início 

 
14 - I Jornadas da Geografia, Escola Secundária da Amora, Conferência-debate “Os Movimentos de Refugiados na 
Europa: perspetivas escalares” | Dulce Pimentel (CICS.NOVA)   
       25 de Novembro | Escola Secundária da Amora | Amora 

 
No dia 25 de Novembro realiza-se a Conferência-debate “Os Movimentos de Refugiados na Europa: perspetivas escalares” 
com a presença da Investigadora, Professora Dulce Pimentel. 
 
Programa 
10:00 - Sessão Abertura 
Dr. Simão Cadete, Diretor da Escola Secundária de Amora e Eng.º Joaquim Santos, Presidente da Câmara Municipal do 
Seixal 
10:15 – “Crise de refugiados na Europa: factos, mitos e incertezas”, Prof.ª Dr.ª Dulce Pimentel, CICS.NOVA/ Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. 
10:45 – Debate 
11:00 – “Portugal e o desafio das Migrações.” Dr. Pedro Calado, Alto-comissário para as Migrações. 
11:15 – Debate 
11:30 - “Migrações, Acolhimento e Integração: Práticas Locais”, Dra. Sílvia Lopes, Técnica Superior da Divisão de 
Desenvolvimento Social da Câmara Municipal do Seixal. 
12:00 – Debate 
12:15 Sessão de Encerramento 
Sr. Manuel Ferreira Araújo, Presidente da Junta de Freguesia de Amora. 
 

 
15 - Aula Aberta: "Ciência e Economia" do Mestrado EGCTI por Arlinda Cabral (CICS.NOVA) | Comentários: Isabel 
Lousada (CICS.NOVA) 
        30 de Novembro | 18h00 | ISEG | Lisboa 

           
A Aula Aberta: "Ciência e Economia" do Mestrado EGCTI: “Ciência e cooperação Multilateral: A emergência da agenda 
entre os países de língua portuguesa”, ministrada pela oradora Arlinda Cabral, terá lugar no ISEG no dia 30 de Novembro 
pelas 18h00 e terá o comentário da Prof. Isabel Lousada (CICS.NOVA), intitulado "A ciência da/na cooperação". 
  
Ver Cartaz 

Início 

 
16 - 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.  

http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/CartazWORKSHOP_DCerejo.pdf
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/DE_Ciencia_30112015-VF.pdf


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 

 
17 - 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 
Início 

 
18 - Conferência/Lançamento de livro: “Avaliação de políticas públicas no capitalismo globalizado - Para que e Para 
quem?” Pela Professora Ana Arcoverde (Universidade Federal de Pernambuco) | Apresentação: Casimiro Balsa 
(CICS.NOVA) 
        26 de Novembro de 2015 | 18h00-20h00 | Sala 0.06 do ID | FCSH/NOVA | Lisboa 

  
No dia 26 de Novembro de 2015, com apresentação do Professor Casimiro Balsa (CICS.NOVA), terá lugar na sala 0.06 do 
Edifício ID da FCSH/NOVA, o lançamento do Livro “Avaliação de políticas públicas no capitalismo globalizado - Para que e 
Para quem?” que tem a organização de Ana Cristina Brito Arcoverde. 
  
Ana Cristina Brito Arcoverde - Assistente social, Doutora em sociologia pela Universidade de Paris III, Mestre em Serviço 
Social pela UFPE, Professora titular da Universidade Federal de Pernambuco/Brasil, pesquisadora 1 A do CNPq, líder do 
núcleo de estudos e pesquisa ARCUS, investigadora estrangeira na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da 
Universidade de Coimbra (FPCE-UC) ), bolsista da CAPES, processo 002837/2015-3. 
  

Ver e-Cartaz 
Início 

 
 19 - 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 

Início 

 
20 - 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  

  

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
http://www.ceru-europa.pt/icur2016/index.htm
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/Poster_ICUR2016.pdf
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/Nov_LancamentoLivroArcoverde_CBalsa_03.pdf
http://www.ces.uc.pt/intimate/index.php?&id_lingua=2
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/CFP-QueerPartneringConference.pdf
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/call_for_papers_pdf.pdf


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  

 

 
21 - 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  

 

 

 

http://www.ciaiq.org/
mailto:info@ciaiq.org
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/TheESHMSpaperandposter%20price%202016.pdf
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/ESHMS2016callforpapersA4.pdf

