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01 - CICS.NOVA aceita candidaturas para concurso de atribuição de Bolsas Individuais de Pós-Doutoramento [FCT] 
 
Please scroll down for the English version 
 
A Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) lançou no passado dia 7 de Abril a edição de 2015 do Concurso para 
atribuição de Bolsas Individuais de Pós-Doutoramento, que visa apoiar os melhores investigadores que pretendam 
prosseguir investigação pós-doutoral de ponta. 
 
As Bolsas de Pós-Doutoramento (BPD) destinam-se a candidatos doutorados, preferencialmente há menos de seis anos, 
para realizarem investigação em instituições científicas portuguesas de reconhecida idoneidade. A duração máxima da 
bolsa é de seis anos, mediante parecer favorável na avaliação intermédia (feita no fim do primeiro triénio). 
 
Para concorrer a uma bolsa de Pós-Doutoramento é necessário também: 

 
· Ter concluído o doutoramento, até à data de submissão da candidatura; 
· Ser autor de, pelo menos, um trabalho original com arbitragem por pares, já publicado ou aceite para publicação à 
data da candidatura, ou possuir um indicador de realização equivalente; 
· Ter pelo menos um indicador de produtividade científica por cada três anos após o grau de doutor; 
· Não ter beneficiado de uma BPD diretamente financiada pela FCT. Não obstante, a título excecional, no concurso de 
2015, poderão concorrer, para um período máximo de três anos, candidatos que já beneficiaram de uma BPD 
financiada pela FCT. 

  
O Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais CICS.NOVA (www.cics.nova.fcsh.unl.pt) convida os investigadores doutorados a 
submeter uma candidatura integrada nas suas linhas de investigação: 
  

- Desigualdades Sociais e Ação Pública 
- Cidadania, Trabalho e Tecnologia 
- Mudanças Ambientais, Território e Desenvolvimento 
- Modelação Espacial, Social e Planeamento 
- Dinâmicas Populacionais e Saúde 

  
As candidaturas que pretendam ter o CICS.NOVA como Unidade de Investigação principal devem ser enviadas atéao dia 30 
de abril de 2015, para o email cicsnova@fcsh.unl.pt com o assunto ‘Bolsas Individuais de Pós-DoutoramentoFCT  2015’, 
devendo conter: 
  

- Linha de investigação a que se candidata (das acima mencionadas), 
- CV (curriculum vitae), - Título doprograma de trabalhos, 
- Síntese do programa de trabalhos (máx. 150 palavras), 
- Estado da arte (máx 500 palavras), 
- Objetivos a atingir (máx 300 palavras), 
- Referências bibliográficas (máx 20) 
- Indicação da área científica – (classificação FOS do Manual Frascati) 

 
Os/as candidatos/as que vierem a ser selecionados/as poderão apresentar a sua candidatura à FCT até às 17h de dia 11 de 
maio, tendo Unidade de Investigação principal o CICS.NOVA. 
 

http://www.fct.pt/
http://www.cics.nova.fcsh.unl.pt/
mailto:cicsnova@fcsh.unl.pt
http://www.oecd.org/sti/inno/38235147.pdf


Estamos disponíveis para esclarecer eventuais dúvidas pelo e-mail cicsnova@fcsh.unl.pt 
Informação sobre o concurso da Fundação para a Ciência e Tecnologia – FCT disponível aqui   
 
É fundamental a consulta do Guião de Candidatura, disponível aqui 

 Início 
****************** 
The Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) has opened the 2015 edition of the FCT Post-Doctoral fellowships, that aims 
to support the most creative post-doctoral researchers in pursuing cutting-edge projects. 
 
Post-doctoral Fellowshipsare available for PhD holders, preferentially with less than six years post-doctoral experience. 
Fellowships have a maximum duration of six years, upon mid-term approval and budget availability. 
 
Applicants to post-doctoral fellowships are required to: 
 

· Have completed their PhD at time of application; 
· Be an author on an original, peer-review paper (published or accepted for publication by the application deadline), 
or an equivalent indicator of scientific output; 
· Have at least one scientific output indicator for every three years post-PhD; 
· Not have held any prior FCT-funded post-doctoral fellowship. As an exception, this requirement does not apply to the 
2105 call: applicants with previous FCT-funded fellowships may apply for 3-year post-doctoral fellowship. 

 
The Center for Interdisciplinary Social Sciences CICS.NOVA (www.cics.nova.fcsh.unl.pt) invites researchers holding a PhD 
degree to submit an application, within the following research areas: 
 

- Social Inequality and Public Action 
- Citizenship, Work and Technology 
- Environmental Change, Territory and Development 
- Socio-Spatial Modelling and Planning 
- Population Dynamics and Health 

 
The applications, being CICS.NOVA the host institution, must be submitted until 30 April 2015, to the email 
address cicsnova@fcsh.unl.pt, with the subject ‘FCT Post-Doctoral Fellowships 2015’. The applications must contain: 
 

- Reference to the research area (from the above mentioned), 
- CV (curriculum vitae), 
- Title of the project, 
- Summary of the work program (up to 150 words), 
- State of the art (up to 500 words), 
- Objectives to achieve (up to 300 words), 
- References (up to 20) 
- Indication of the scientific domain – (Fields of Science (FOS) defined in the Manual Frascati) 

Beginning 
Selected applicants could submit their application to FCT until 5p.m. 11 May, having CICS.NOVA as the host institution. 
 
We are available to answer any questions through the email address cicsnova@fcsh.unl.pt 
Information about the FCT call is available here 
 
Application Guide only in Portuguese 
– if you need information / request to CICS.NOVA as host institution, contact us by email to cicsnova@fcsh.unl.pt 

Início

 
02 - Bolsa de Gestão de Ciência e Tecnologia (BGCT) Mestre: uma vaga | Referência: FCSH / CICS.NOVA / 1 Bolsa de Gestão 
de Ciência e Tecnologia (BGCT) Mestre |Candidaturas até 29 Abril 2015 
 
Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Gestão de Ciência e Tecnologia no âmbito do Projeto 
Estratégico do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais (CICS.NOVA), UID/SOC/04647/2013, com o apoio financeiro da 
FCT/MEC através de fundos nacionais e quando aplicável cofinanciado pelo FEDER, no âmbito do Acordo de Parceria PT2020 
nas condições descritas no Edital. 
 

mailto:cicsnova@fcsh.unl.pt
http://www.fct.pt/apoios/bolsas/concursos/individuais2015.phtml.pt
http://www.fct.pt/apoios/bolsas/concursos/docs/BolsasGuiaoCandidatura2015.pdf
http://www.fct.pt/index.phtml.en
http://www.cics.nova.fcsh.unl.pt/
mailto:cicsnova@fcsh.unl.pt
http://www.oecd.org/sti/inno/38235147.pdf
mailto:cicsnova@fcsh.unl.pt
http://www.fct.pt/apoios/bolsas/concursos/individuais2015.phtml.en
http://www.fct.pt/apoios/bolsas/concursos/docs/BolsasGuiaoCandidatura2015.pdf
mailto:cicsnova@fcsh.unl.pt
http://www.fcsh.unl.pt/investigacao/bolsas-investigacao/1-bolsa-de-gestao-de-ciencia-e-tecnologia-bgct-mestre-4


Data limite de candidatura: 29 Abril 2015 
Início

 
03 - Bolsa para o projecto europeu PLACARD | Candidaturas até dia 26 de Abril 

  
O anúncio para a  bolsa de investigação PLACARD foi divulgado e está disponível aqui, com o n.º 1330. Ver mais 
informação sobre as condições. A candidatura à bolsa está aberta até dia 26 de Abril. O projecto está associado à área da 
prevenção de riscos e desastres associados às alterações climáticas. 
 

Scientific Area: Geography, Sociology, Environmental Engineering, Biology, and related areas. 
Início 

 
04 - XVII Seminário ESCXEL Descentralização na Educação: do planeamento estratégico à acção | a decorrer - 16 a 17 de 
Abril de 2015 | Agrupamento de Escolas da Amadora Oeste 
 
Organizado pelo CICS.NOVA no âmbito do Projecto ESCXEL decorre desde ontem no Agrupamento de Escolas da Amadora 
Oeste, o XVII Seminário ESCXEL Descentralização na Educação: do planeamento estratégico à acção. 
 

Ver Cartaz 
Início

 
05 - Ciclo de Conferências Experiências de Governança: A política de ordenamento do território em Portugal: um 
exemplo de europeização de políticas públicas nacionais 
        Hoje | 17 de Abril | 18h00-20h00 | Auditório Afonso de Barros | ISCTE-IUL | Lisboa 

  
João Ferrão (ICS-UL) 
A política de ordenamento do território em Portugal: um exemplo de europeização de políticas públicas nacionais 
 

Entrada Livre 
Ver mais informação 

Início 

 
06 - Livro, divulgação | Apresentação Pública: - Livro: “Trabalho Social Profissional no Terceiro Setor” – Autora e Co-
Autora: Ana Paula Marques investigadora do CICS.NOVA.UMinho 
       20 Abril 2015 | 18h30 | Livraria Centésima Página | Braga 

 
Resumo: “Neste livro são apresentadas as hipóteses, as reflexões e os resultados de um estudo empírico sobre o trabalho 
profissional nas organizações não lucrativas (ONL) do terceiro sector que desenvolvem serviços sociais, no Norte de Portugal. 
O estudo centrou-se nos profissionais, licenciados, que desenvolvem trabalho social baseado nas Ciências Humanas e Sociais 
(CHS). Os dados quantitativos e qualitativos que suportam este estudo foram recolhidos entre Fevereiro de 2010 e Abril de 
2011. 
 
O estudo insere-se numa linha de investigação que desde 2001 se dedica à análise do trabalho técnico e intelectual e do 
saber prático e formal em grupos profissionais de licenciados (linha de investigação ASPTI, capítulo1). 
 
Os resultados do estudo evidenciam a importância das relações entre a profissionalização do trabalho social e as formas de 
burocratização das ONL neste sector (capítulos 2, 4 e 5) e a existência de um sistema de profissões em trabalho social que se 
manifesta em processos de competição e complementaridade jurisdicional no mercado de trabalho (capítulo 3 e 6), na 
configuração das relações do trabalho com a educação formal e na organização hierárquica e técnica do trabalho de equipa” 
(capítulo 7). 
 
Ana Paula Marques investigadora do CICS.NOVA.UMinho é autora do capítulo “Organização social dos mercados 
profissionalização no terceiro setor” e co-autora de “Mercados e trajetórias profissionais no trabalho social” 
 

Ver mais informação 
Início

 
07 - O CICS.NOVA (Research Club) promove duas sessões de informação e discussão relativas ao Concurso a bolsas de 
doutoramento e pós-doutoramento da FCT 
        1ª Sessão / 21 de Abril, 16h30m, FCSH - Edifício B1, Piso 1, Sala 1.05 | 2ª Sessão / 28 de Abril, 16h, FCSH - Edifício B1, Piso 1, Sala 1.05 

http://www.fc.ul.pt/concursos?perfil=3?refer=4
http://www.apgeo.pt/files/docs/Newsletter/ccPLACARD.pdf
http://www.apgeo.pt/files/docs/Newsletter/ccPLACARD.pdf
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/cartaz_XVIISeminário.pdf
http://us7.campaign-archive2.com/?u=7261b82607989aaa8b3f09feb&id=899ac7fdaf&e=
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/convitetrabsocial.jpg


 
Nos próximos dias 21 e 28 de Abril de 2015, o CICS.NOVA está a organizar duas sessões de informação e discussão relativas 
ao Concurso a bolsas de doutoramento e pós-doutoramento da FCT. 
 
Preparação de Candidaturas a Bolsas FCT: 1ª Sessão 
21 de Abril, 16h30m, Edifício B1, Piso 1, Sala 1.05 
 

1. Apresentação das regras do concurso e critérios de avaliação em Ciências Sociais e Humanas (Ana Ferreira); 
2. A visão de candidatos a Bolsa FCT em 2013/2014. Preparação da candidatura; dificuldades; comentários do painel 
de avaliação (Sociologia - Patrícia Pereira e João Carlos Martins; Ciências Políticas - Federico Russo e Geografia – 
Catarina Fonseca); 
3. Discussão. 

 
Preparação de Candidaturas a Bolsas FCT: 2ª Sessão 
28 de Abril, 16h, Edifício B1, Piso 1, Sala 1.05 
 

1. A visão de avaliadores de candidaturas a bolsas FCT: Sociologia (Miguel Chaves); Geografia (Jorge Ferreira) e 
Ciências Políticas (Catherine Moury); 
2. Perguntas e respostas; 
3. Discussão e feedback de projectos de candidatos a Bolsa FCT em 2015. 

 
Ver Cartaz 

Início

 
08 - Seminário Web of Science e lançamento do serviço NOVA Discovery da EBSCO 
      23 de Abril de 2015 | 9h30 | Auditório B | Universidade Nova de Lisboa 

 
No próximo dia 23 de Abril de 2015, pelas 9h30, no Auditório B da Universidade Nova de Lisboa, terá lugar um seminário 
com a apresentação de duas sessões à comunidade científica: 
 
- Numa primeira sessão será efectuada uma análise da base de dados Web of Science pela Thomson Reuters, no sentido de 
dar a conhecer à comunidade as funcionalidades da mesma e as formas de análise do impacto científico; 
 
- A segunda sessão será dedicada ao lançamento do serviço NOVA Discovery da EBSCO, o qual permite integrar todos os 
recursos bibliográficos e oferecer um serviço de pesquisa aos alunos, docentes e investigadores da NOVA. 
 
A participação na sessão é gratuita, mas será necessário efectuar-se um registo aqui  
 
Programa: 
9h30-11h30: Web of Science - Thomson Reuters - From discovery trends to quality of evaluation (sessão em Inglês) 
11h30-12h00: Coffee-break 
12h00-13h00: Lançamento do NOVA Discovery - EBSCO (sessão em Português) 
 

Gentileza do Gabinete de Planeamento | Núcleo de Apoio à Investigação da FCSH 
Início

 
09 - WORKSHOP CICS.NOVA: Intelectuais e Estado na construção de narrativas fílmicas sobre identidade nacional no Brasil 
e em Portugal nas décadas de 1930 e 1940 – Por Alexandro Dantas Trindade 
       27 de Abril de 2015 | 14h00-16h00 |  Ed. ID, sala 0.06, piso 0 | FCSH | Lisboa 

 
Professor Doutor Alexandro Dantas Trindade: (Universidade Federal do Paraná & Estágio Sénior (Pós-doutoramento), 
investigador CICS.NOVA 
 
(…) Há, no âmbito das ciências sociais, uma vasta produção teórica dedicada ao estudo das relações entre cinema, 
propaganda política, produção ideológica e cultural, e os processos de legitimação de regimes políticos, sobretudo em 
contextos autoritários e totalitários, mas também por regimes demo-liberais. 
 
Numa perspectiva ampla, pode dizer-se que a emergência do fenómeno estético, e particularmente, cinematográfico, 
relacionado à ascensão e consolidação dos regimes que os utilizaram como instrumentos de propaganda política e controle 
da opinião pública, marcou decisivamente a primeira metade do século XX. (…) 

http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/cartaz_bolsasAnaFerreira.pdf
https://docs.google.com/forms/d/10-tj8zOS1IuJag2cRd6QzauOLH6d27DtSmwVUK3gd_E/viewform


 
Ver folheto 

Início

 
10 - Seminário Gratuito 'Como desenhar e defender a sua tese com o software Idea Puzzle' 
       28 de Abril | 18h30 | Auditório da Reitoria da NOVA | Lisboa 

 
O Seminário Gratuito ‘Como desenhar e defender a sua tese com o software Idea Puzzle’, organizado pela NOVA e pela Idea 
Puzzle, terá lugar no Auditório da Reitoria da Universidade  Nova de Lisboa no dia 28 de abril, às 18h30,  
 
O evento tem entrada livre, mas sujeita a inscrição, preferencialmente até ao dia 23 de Abril. 
 

Gentiliza do Gabinete de Planeamento | Núcleo de Marketing e Comunicação (NMC) da FCSH/UNL 
Início

 
11 - Financiamento exploratório para projectos internacionais da FCSH/NOVA | Candidaturas até 30 Abril 
 
Aproxima-se a data limite de submissão das candidaturas ao financiamento exploratório para projectos internacionais da 
FCSH/NOVA (30 de Abril 2015). 
 
Pretende-se com este apoio financeiro da FCSH/NOVA promover a preparação de candidaturas competitivas a concursos de 
investigação financiados pela Comissão Europeia e a submissão de artigos em revistas indexadas. Para tal os investigadores 
deverão enviar as suas candidaturas ao financiamento exploratório até 30 de Abril de 2015, com todos os elementos 
expressos no Regulamento em vigor. 
 
O financiamento exploratório tem a duração máxima de 24 meses e um valor máximo de 10.000€ por candidatura. 
 
O Regulamento enviado em anexo está igualmente disponível na intranet (Despacho n.º 11/2015). Para qualquer dúvida 
sobre o Financiamento Exploratório, não hesite em contactar o Gabinete de Planeamento através do e-mail 
gplaneamento@fcsh.unl.pt. 
 

Gentiliza do Gabinete de Planeamento | Núcleo de Apoio à Investigação FCSH/UNL 
Início

 
12 - Workshop CICS.NOVA: A orientação para dentro: uma análise da organização social do espaço urbano a partir da 
trajetória de vida de jovens da periferia metropolitana de Belo Horizonte | Marco Marinho (CICS.NOVA) 
      08 de Maio de 2015 | FCSH/NOVA | Ed. ID, sala multiusos 2, piso 4 

 
(…) O objectivo deste workshop é o de apresentar e debater uma hipótese central de um trabalho de pesquisa doutoral que 
Marco Marinho realiza junto a jovens residentes no Estrela D’alva, um espaço classificável como “periferia” e situado na 
Região Metropolitana de Belo Horizonte – RMBH/ Minas Gerais/ Brasil. (…) 
 

Ver Cartaz 
Início

 
13 - Prémio Científico Mário Quartin Graça | Candidaturas, até ao dia 31 de Maio de 2015 
 
A Casa da América Latina abriu do período de candidaturas, até ao dia 31 de Maio de 2015, para o Prémio Científico Mário 
Quartin Graça. 
 
O Prémio Científico Mário Quartin Graça, instituído pela Casa da América Latina e pelo Banco Santander Totta, destina-se a 
distinguir teses de doutoramento realizadas por investigadores/as portugueses/as ou latino-americanos/as em universidades 
de Portugal ou da América Latina. Os temas devem ser de interesse comum ou resultar, na sua elaboração, da colaboração 
entre universidades de ambos os lados do Atlântico. 
 
O prémio está dividido nas categorias de Ciências Sociais e Humanas, Tecnologias e Ciências Naturais e Ciências Económicas 
e Empresariais, e prevê a atribuição de 5.000€ ao vencedor de cada uma das três categorias. 
 
Mais informações aqui  

http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/27042015_WORKSHOP_Alexandro.pdf
http://unl.us3.list-manage.com/track/click?u=c8d482704e8ea03982460ca18&id=30c4c9bc29&e=2290552411
http://intranet.fcsh.unl.pt/documentos-gestao-da-fcsh/director/investigacao/despacho-n-o-11-2015-regulamento-do-financiamento-exploratorio-para-projetos-internacionais/at_download/file
mailto:gplaneamento@fcsh.unl.pt
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/08.05.2015_WORKSHOP_MarcoAntonio.pdf
http://sco.lt/5DzR0D


 
Gentiliza do Gabinete de Planeamento | Núcleo de Apoio à Investigação FCSH/UNL 

Início

 
14 - Candidaturas abertas para projectos colaborativos Portugal – Eslováquia | Candidaturas até ao dia 8 de Junho de 2015 
 
A Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) e o Ministério da Educação da Eslováquia abriram candidaturas para 
projectos colaborativos entre Portugal e Eslováquia até ao dia 8 de Junho de 2015. 
 
Qual o objectivo deste concurso? 
Este concurso destina-se ao apoio financeiro para o intercâmbio de investigadores no âmbito de projectos comuns de 
investigação para o biénio 2016-2017. O financiamento destina-se, estritamente, à mobilidade de investigadores 
participantes nos projectos: viagem de investigadores portugueses à Eslováquia e estadia de investigadores eslovacos em 
Portugal. 
 
Que tipo de candidatura? 
As candidaturas devem ser elaboradas conjuntamente pelos investigadores responsáveis dos dois países, em língua inglesa, e 
submetidas aos organismos executores do Acordo. Assim, a equipa portuguesa deverá remeter a sua candidatura ao DRI da 
FCT e a equipa estrangeira ao organismo do seu país. 
Como submeter a candidatura? 
Para formalizar a candidatura, enviar um e-mail até ao dia 8 de Junho de 2015, para concurso.eslovaquia@fct.pt, com a 
seguinte documentação: 
 

- Formulário (download do ficheiro) 
- Parecer do responsável da Instituição ou do Departamento no qual o candidato desenvolve trabalho. 

 
O formulário e o parecer deverão ser enviados em formato PDF. Para conhecer todas as informações acerca deste concurso, 
consulte a página  
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15 - Candidaturas abertas ao Programa URBACT III - Connecting cities, Building successes | até 16 de Junho de 2015 
 
Encontram-se abertas até 16 de Junho de 2015 as candidaturas ao Programa Europeu URBACT III - Connecting cities, 
Building successes. 
 
O que é o URBACT? 
O URBACT é um programa europeu de aprendizagem e troca de experiências na promoção do desenvolvimento urbano 
sustentável. Este Programa visa promover e financiar a constituição de redes de cidades que trabalhem no desenvolvimento 
de soluções comuns para os desafios urbanos contemporâneos, reafirmando a sua posição chave face à complexidade 
crescente das mudanças societárias. 
 
O Programa URBACT III, que dará sequência aos anteriores, foi formalmente apresentado em Março de 2015 para vigorar no 
período 2014-2020.  
 
Que tipo de acções são financiadas? 
O Programa URBACT III apoia três tipos de acções: 
 

1. Action-planning networks - que corresponde à convocatória aberta - pretende apoiar a produção de Planos de 
Acção integrados acerca de um aspecto relevante da governança local, com a participação de diferentes atores num 
processo de planeamento para a ação;  
2. Implementation networks - pretende apoiar a implementação de planos de ações por redes de atores e 
instituições participantes;  
3. Transfer networks - pretende apoiar a partilha de boas práticas. 

 
Quem pode participar? 

mailto:concurso.eslovaquia@fct.pt
https://www.fct.pt/apoios/cooptrans/eslovaquia/index.phtml.pt


Em todos os três tipos de acção, quem participa é a entidade "cidade", que é entendida no programa como uma autoridade 
legal que represente a cidade (definição no programa: Cities, municipalities, towns without limit of size; Infra-municipal tiers 
of government; or Metropolitan authorities & organized agglomerations). 
 
Outro tipo de instituições, como as Universidades, podem ser entidade participantes e com financiamento, mas não são os 
proponentes (beneficiários principais). 
 
Sobre que áreas temáticas se pode apresentar uma candidatura? 
Existem 10 áreas temáticas nas quais as redes podem desenvolver o seu plano de ação (sendo que podem abordar mais do 
que um tema): 
 

- Research, technological development and innovation (TO1) 
- Access to, use and quality of ICT (TO2) 
- Competitiveness of SMEs (TO3) 
- Shift towards a low carbon economy in all sectors (TO4) 
- Climate change adaptation, risk prevention & management (TO5) 
- Environment & resource efficiency (TO6) 
- Sustainable transport & bottlenecks in key network infrastructures (TO7) 
- Employment and labour mobility (TO8) 
- Social inclusion & combating poverty (TO9) 
- Education, skills & lifelong learning (TO10) 

 
Quais as principais características desta convocatória aberta? 
Objectivos: apoiar as cidades para o planeamento de estratégias urbanas / planos integrados de ação sustentáveis  
Público-alvo: Cidades que partilham desafios urbanos comuns e dispostas a enfrentá-los através do desenvolvimento de 
soluções integradas  
Resultados esperados: 
 

1) Estratégias integradas / planos de acção para o desenvolvimento urbano sustentável; 
2) Acção integrada acerca de um ou vários domínios de intervenção; 
3) Aprendizagem colaborativa e partilha de recomendações para as outras cidades da UE. 

 
Toda a informação está disponível aqui  
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16 - Candidaturas abertas para peritos no âmbito do Programa URBACT III 
 
No seguimento da divulgação feita sobre o Programa URBACT III, informa-se que estão abertas as candidaturas para 
participar no Programa enquanto perito/a. Esta é portanto uma outra forma de participar e que poderá interessar os 
investigadores do CICS.NOVA. 
 
Toda a informação encontra-se disponível aqui 
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17 - I Conferência Ibérica de Sociologia da Educação: A Educação na Europa do Sul - Constrangimentos e desafios em 
tempos incertos – Organização CICS.NOVA 
       09-11 Julho de 2015 | FCSH/UNL | Lisboa  

 
(…) Apresentação  
Portugal e Espanha apresentam notáveis singularidades na construção do seu estado-providência, o que se reflecte na 
arquitectura dos seus sistemas educativos e processos de escolarização. Não obstante os notáveis progressos das últimas 
décadas, o processo de modernização e democratização encontra-se ainda inacabado, marcado por fortes assimetrias 
(regionais, sociais, geracionais…) e por uma frágil e complexa composição entre velhos problemas, entretanto mitigados ou 
metamorfoseados, e os desafios educativos contemporâneos, de um mundo incerto e contingente.  
 

http://urbact.eu/urbactiii-1st-call
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/URBACT_III.pdf
http://urbact.eu/interested-providing-urbact-networks-your-expertise-apply-now


As reconfigurações do Estado Social, em virtude das crises que o assolam, colocam hoje directamente à prova as políticas 
educativas, os dispositivos de intervenção socioeducativa e a actuação dos atores educativos. O mundo da educação é hoje 
atravessado por diversas injunções de difícil composição, quiçá ambivalentes, geradoras de tensões. Por um lado, a 
governação educativa através de objectivos e de standards internacionais. Por outro lado, a descentralização das políticas 
educativas e a atribuição de maior autonomia aos territórios. (…) 
 
SocEd2015@aps.pt  
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa 
 
Para o envio de propostas de simpósio, de comunicação presencial ou de comunicação a distância, a submissão deverá ser 
feita até 31 de Março de 2015, através dos formulários aqui disponíveis 
 

Ver mais informação 
Site da Conferência 
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18 - Call for papers: 23 rd Annual Coloquium: “Sustainable Rural Systems: Smart Answers for a Smiling Future” (Patrocínio 
CICS.NOVA / FCSH) | Colóquio Internacional da União Geográfica Internacional 
         27th July – 2nd August 2015 | Local: Lisboa / Porto 

 
(…) “Smart Answers for a Smiling Future” 
 
In a globalized world a myriad of constraints and potentialities challenge our capacity to find a strategy in order to develop 
the territory with inspiration and creativity. 
 
Rural areas are generally sensitive territories demanding specific approaches. 
 
In the European Union three priorities are put forward in the framework of Europe 2020 Strategy: 
 

Smart Growth, based on knowledge and innovation; 
Sustainable Growth, towards a greener and competitive economy using resources more efficiently; 

 
Inclusive Growth, to boost employment and reach social and territorial cohesion. This is the framework that we offer you so 
that together we try to find the smart answers for a smiling future! (…) 
 

Program – Further Information 
Início

 
19 - 2ª Conferência - Rumos da Sociologia do Conhecimento, Ciência e Tecnologia em Portugal | Propostas até ao dia 15 de 
maio de 2015 
       8 e 9 de Setembro de 2015 | Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (ICS) | Lisboa  

 
A Secção Temática em Conhecimento, Ciência e Tecnologia da Associação Portuguesa de Sociologia (APS) pretende 
estabelecer-se como um espaço de encontro aberto, de partilha e debate crítico, entre sociólogos e outros cientistas sociais 
que tenham interesse ou atuem nos domínios do conhecimento, ciência e tecnologia, tanto no plano académico como 
profissional. Aquando da sua constituição em 2011, uma das primeiras iniciativas foi, justamente, a organização de uma 
conferência que permitisse a reunião dos diversos sociólogos a trabalhar nesta área em Portugal. Quatro anos volvidos 
haverá certamente novos projectos e novos desafios a considerar. 
 
Propõe-se assim um novo encontro, de âmbito nacional, com o objectivo de dar a conhecer e discutir os trabalhos de 
investigação e outras experiências protagonizadas por cientistas sociais neste domínio nos últimos anos, bem como facilitar a 
identificação de interesses comuns e eventuais oportunidades de colaboração futura entre os participantes. Pretende-se 
agora também promover a ligação a outras secções da APS, em particular aquelas que apresentam maior contiguidade 
temática face às temáticas do conhecimento, ciência e tecnologia. 
O encontro terá lugar nos dias 8 e 9 de Setembro de 2015, no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. O 
programa prevê: 
 

- uma sessão plenária com um orador estrangeiro convidado, 
- sessões temáticas de apresentação de comunicações, 

mailto:SocEd2015@aps.pt
https://sites.google.com/site/soced2015/home/submissao-de-comunicacoes
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/encontroIbericoSocEduc.pdf
https://sites.google.com/site/soced2015
http://www.igu-csrs.fcsh.unl.pt/venue.html
http://www.igu-csrs.fcsh.unl.pt/uploads/1/7/9/3/17935309/flyer_igu_2015.pdf
http://www.igu-csrs.fcsh.unl.pt/


- uma mesa-redonda com representantes da Secção Temática em Conhecimento, Ciência e Tecnologia e de outras 
secções da Associação Portuguesa de Sociologia 

 
Assim sendo, convidamos todos os interessados a enviar propostas de comunicação para este encontro. A participação está 
aberta tanto aos membros da secção como a outros colegas com trabalho nesta área. Apela-se, pois, à divulgação alargada 
desta iniciativa junto de todos os potenciais interessados. 
 
Entre as temáticas que poderão ser abordadas encontram-se: 
 

 Modos de produção e sistemas de conhecimento 
 Políticas de ciência, tecnologia e inovação 
 Indicadores de ciência e tecnologia 
 Formação e emprego em ciência e tecnologia 
 Fontes de financiamento da I&D 
 Colaborações científicas, relações universidade-indústria e ensino-investigação 
 Investigação e inovação responsável 
 Comercialização e transferência de conhecimento 
 Atores, processos e contextos sociais da inovação 
 Tecnociência, áreas emergentes e novos desafios 
 Usos e percepções sociais da tecnologia 
 Ciência, tecnologia e risco 
 Ciência, tecnologia, desigualdades sociais e ativismo sociopolítico 
 Cultura científica, participação pública e educação em ciência e tecnologia 
 Ciência e decisão pública 
 Ciência, tecnologia e género 
 Inovação e prática biomédica 
 Ciência, tecnologia, segurança e sistemas judiciais 
 Ciência e arte 
 Métodos e técnicas de pesquisa em sociologia do conhecimento, da ciência e da tecnologia 
 Debates teóricos e metodológicos em sociologia do conhecimento, da ciência e da tecnologia 
  

As propostas devem ser enviadas, até ao dia 15 de maio de 2015, para o email (conhecimento@aps.pt). Devem incluir, para 
além do(s) nome(s) dos autor(es) e respectiva filiação institucional, um resumo (até 300 palavras) e a indicação de palavras-
chave (até 5). O(s) autores serão notificados da aceitação das comunicações até ao dia 1 de Junho de 2015. A inscrição será 
feita através do site da Secção  
 
Uma selecção dos textos apresentados será posteriormente publicada na revista da APS, a SOCIOLOGIA ONLINE (à 
semelhança do que aconteceu no encontro anterior) 
 
Inscrição: 20 euros (investigadores, professores ou outros), 5 euros (estudantes e bolseiros). 
 
Datas importantes: 
 

Envio de resumos: 15 de maio de 2015 
Resposta dos organizadores: 1 de Junho de 2015 
Inscrição dos oradores para figurar no programa: 31 de Julho de 2015 
Inscrição de outros participantes: 31 de agosto de 2015 
Conferência: 8 e 9 de Setembro de 2015 
 

Call 
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20 - X  Congresso da Geografia Portuguesa:  Os Valores da Geografia 
       09 a 12 de Setembro de 2015 | FCSH | Lisboa \ Organização APG e CICS.NOVA 

  
Em X CONGRESSO DA GEOGRAFIA PORTUGUESA:  OS VALORES DA GEOGRAFIA poderá encontrar toda a informação 
actualizada; o evento ocorrerá em Lisboa entre 09 e 12 de Setembro de 2015.  

 
Ver: Normas para Submissão de Resumos e Comunicações Finais 

 

mailto:conhecimento@aps.pt)
https://conhecimentoctaps.wordpress.com/
http://revista.aps.pt/?area=009&cad=REV53034326ef34c
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/APS_STCCT_call2015.pdf
http://cgp2015.weebly.com/
http://cgp2015.weebly.com/submissatildeo-de-resumos-e-comunicaccedilotildees-finais.html


Datas Importantes: 
 

Envio de Artigos 
15 de maio 

Aceitação de Artigos 
15 de junho 

Pagamento da Inscrição 
30 de junho 

Envio de Artigos (Finais) 
17 de julho 
 

Ver Eixos Temáticos 
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21 - CICS.NOVA – UMinho - Researchers Crossing Borders: Transnational Scientific Mobility | Organização: Thais França 
(CICS.NOVA-UMinho) e Beatriz Padilha (CICS.NOVA-UMinho)  
       10 e 11 de Setembro de 2015 | Lisboa | Portugal 

 
PT - RESEARCHERS CROSSING BORDERS: TRANSNATIONAL SCIENTIFIC MOBILITY que acontecerá nos dias 10 e 11 de 
Setembro de 2015, em Lisboa - Portugal 
EN - RESEARCHERS CROSSING BORDERS: TRANSNATIONAL SCIENTIFIC MOBILITY SYMPOSIUM. 10th and 11th of 
September 2015, Lisbon – Portugal 
 

__________________________________________________ 
Researcher Crossing Border: Transnational Scientific Mobility. 10 e 11 de Setembro de 2015, Lisbon – Portugal 
 
Organização 
Thais França e Beatriz Padilla, CICS.NOVA, Universidade do Minho - Portugal. 
 
Mobilidade científica transnacional pode ser entendida como o movimento de cientistas, Professores/as, pesquisadores/as, 
investigadores/as, pós-doutorandos/as e estudantes através de fronteiras nacionais e institutos, laboratórios, universidades 
e centros de investigação internacional. Tornou-se uma categoria fundamental de análise tanto porque a mobilidade 
internacional é, actualmente, parte indissociável da carreira académica e científica, como porque diz respeito a produção de 
conhecimento e informação, recursos fundamentais para o crescimento económico e social do mundo hoje em dia.   
 
A partir dessas ideias algumas questões são levantadas para guiar nosso simpósio: cientistas e investigadores/as são 
diferentes de imigrantes comuns? Quais as implicações sociais e políticas do “novo paradigma de mobilidade” para pensar a 
mobilidade científica? Como marcadores de diferenças – género, raça, classe ou nacionalidade – moldam a mobilidade 
científica internacional? Quais os efeitos da mobilidade científica internacional na produção e circulação de conhecimento? 
As hierarquias geopolíticas também tem um papel na mobilidade científica transnacional? Os Estados nação deveriam 
regular a mobilidade científica transnacional através de políticas especiais? Como as políticas neoliberais influenciam a 
mobilidade científica? As dinâmicas de poder pós-coloniais estão presentes nas experiências de mobilidade científica 
transnacionais? 
 
Formato dos Resumos:   
300 palavras, Times New Roman, 12. 
Idioma: Português, Español, English. Prazo: 10 de abril de 2015 
 

https://scientificmobility2015.wordpress.com/   
scientificmobility2015@gmail.com 
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__________________________________________________ 
Researchers Crossing Borders: Transnational Scientific Mobility. 10th and 11th of September 2015, Lisbon – Portugal 
 
Organization 
Thais França and Beatriz Padilla, CICS.NOVA, Universidade do Minho - Portugal. 
 
Transnational scientific mobility can be understood as the movement of scientists, Professors, researchers, post-doctorates 
and students across national boarders and international institutions, laboratories, universities, think-tanks and research 
centers. It has become a fundamental aspect for analysis both because the mobility of scientists is an indivisible part of an 

http://cgp2015.weebly.com/datas-importantes--nova-data-para-envio-de-resumos.html
http://cgp2015.weebly.com/eixos-temaacuteticos.html
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mailto:scientificmobility2015@gmail.com


academic and scientific careers that and because it deals with the production of knowledge and information, which are key 
resources for economic and social growth in today’s world.  
 
Based on this assumption  we raise some questions to guide our symposium: are international researchers different from 
migrants? What are the political and social implications of the “new mobilities paradigm” to understanding scientific 
mobility? What does it mean be a mobile researcher nowadays? Do markers of difference – such as gender, class, 
race/ethnicity or nationality – shape transnational researcher mobility? What are the effects of transnational scientific 
mobility on knowledge production and circulation? Do geopolitical hierarchies play a role in transnational scientific mobility? 
Should nation states regulate transnational scientific mobility through special policies? How does neoliberalism policies 
influences on scientific mobility? Does postcolonial dynamics are present on transactional scientific mobility schemes?   
 
Abstracts format: 300 words, Word, Times New Roman, 12.  
Language: Português, Español, English.  
Deadline: 10 of april 2015 
 

https://scientificmobility2015.wordpress.com/   
scientificmobility2015@gmail.com 

Beginning

 
22 - OPEN CALL for abstracts - CITTA 8th Conference on Becoming Local: Generative Places, Smart Approaches, Happy 
People, co-organized by AESOP TG Public Spaces & Urban Cultures 

     25th of September 2015 | Faculty of Engineering of the University of Oporto | Porto 

 
CITTA - the Research Centre for Territory, Transports and Environment – is organizing its 8th Annual Conference together 
with the AESOP Thematic Group on Public Spaces & Urban Cultures, on the general theme - Becoming Local: Generative 
Places, Smart Approaches, Happy People, that will take place at the Faculty of Engineering of the University of Oporto / 
Portugal, on the 25th of September 2015. 

 
THEME 
BECOMING LOCAL means that the contemporary rationale should zoom in to ‘Local’ spaces and places, policies and 
practices, and everyday life; this way, the human capital (citizens and their social and cultural background) play an 
important role as key agents of urban change, defining what is meaningful within the city. The understanding and the 
production of these meaningful places is, nowadays, increasingly confronted with diversified real (material) and virtual 
(immaterial) spheres of urban spaces, either private or public. Planning has to be prepared to embrace both these spheres of 
the city, as they both contribute to the construction of meaningful places. 

 
It is relevant to identify places here understood as ‘generative places’, where the emergence of local initiatives based on 
knowledge-based creativity and interactive learning occur. In other words, places should demonstrate the capacity to 
flourish and reinvent themselves - hopefully revealing their true genius loci, meaning the location’s unique character - most 
of the times through spontaneous processes based on community action and groups of individuals’ initiatives. 
 
Submit an abstract till the 30th April  2015 on the following topics: 
Topic 1) Physical dimension / Real and virtual boundaries  
Topic 2) Social dimension / (Un)successful mediation 
Topic 3) Cultural dimension / Local identities and meanings 
 
The keynote speakers confirmed are Ali Madanipour (University of Newcastle, UK), Carlos Fortuna (University of Coimbra, 
Portugal) and Sako Musterd (University of Amsterdam, Netherlands). 
 
More information about the theme, programme, registration and venue can be found on CITTA's conference website 
 
Registrations must be made through our website, on one of the options: 
 
Option 1 - register for two days event, 24th - 25th September - AESOP Thematic Group (fieldtrip + workshop + CITTA 
Conference) 
Option 2 - register for one day event, 25th September - CITTA Conference 
 

Poster | Abstract template for CITTA 8th Conference 
Início
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23 - Prémio Cientifico, Sesimbra 2015 – Candidaturas até 25 de Setembro de 2015 
 
(…) Guião para a elaboração de trabalhos no âmbito do Prémio Sesimbra - O Prémio Científico Sesimbra contempla trabalhos 
de investigação originais diretamente relacionados com o concelho. Serão aceites trabalhos nas áreas de biologia, ecologia, 
conservação, pescas, geologia, arqueologia náutica e subaquática, ciências do mar (oceanografia física, química, biológica e 
geológica), e também nos domínios das ciências sociais (sociologia, antropologia e história) desde que relacionados com a 
identidade local. 
 
Tratando-se de um prémio científico é fundamental que os trabalhos submetidos a concurso sejam resultado de investigação 
científica original e devidamente adaptados para o grande público de acordo com as normas de participação. (…) 
 
Informação relativa a este concurso deverá ser solicitada ao secretariado:  
 
DECL – Divisão de Cultura, Museus e Património 
Avenida da Liberdade n.º 55 - 1.º, 
2970-635 Sesimbra  
Tel.: 21 228 82 06/7 
Fax: 21 228 82 65. 
E-mail. museu@cm-sesimbra.pt 

 
Ver mais informação | Site da Câmara Municipal de Sesimbra 
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24 - Master Class on EU Cohesion Policy- Call for Applicants 
       12-15 October 2015 | Brussels 

 
The 2015 OPEN DAYS Master Class and call for Applications 
 
PhD students and Early Career Researchers (being within five years of the date on their PhD certificate) are invited to apply 
for this year’s Master Class held as part of the 2015 OPEN DAYS in Brussels 12-15 October 2015. Valid for members of the 
RSA, and not members of the RSA. 
 
The Master Class will be organised by the European Commission, DG for Regional and Urban Policy, the European 
Committee of the Regions (CoR), the Regional Studies Association (RSA), the European Regional Science Association (ERSA) 
and the Association of European Schools of Planning (AESOP). A selection panel drawn from the five organisations will be 
responsible for reviewing the applications and selecting participants. 
 
The aim of the OPEN DAYS Master Class is to improve the understanding of EU Cohesion Policy and its research potential 
among selected European PhD students and early-career researchers. Organised for the third time during the OPEN DAYS 
2015, its objectives are: 
 
·           to present recent research on European regional and urban development and EU Cohesion Policy; 
·           to enable PhD students and early career researchers to exchange views with EU politicians, officials and senior 
academics; 
·           to facilitate networking among participants from different countries and with the wider EU policy and academic 
communities; and 
·           to raise awareness and understanding of the research potential in the field of EU Cohesion Policy. 
 
The Master Class will be held between 12 and 15 October in Brussels during the 13th European Week of Regions and Cities-
OPEN DAYS. 
 
Participants 
30 students from the EU Member States and some non-EU countries, will be selected to attend the Master Class, based on: 
 
1)        their academic background and achievements; 
2)        the quality of the paper outline they submit; and 
3)        geographical and gender balance. 
 
Candidates will be requested to submit applications to the Regional Studies Association (RSA) to participate in the Master 
Class by the deadline of 5 May 2015.The application must include the outline of a paper (1,000 words), a declaration of 

mailto:museu@cm-sesimbra.pt
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/premioSesimbra.jpg
http://www.cm-sesimbra.pt/pt/conteudos/areas/cultura/premio+cientifico
http://www.regionalstudies.org/conferences/conference/open-days-2015-master-class


interest, a description of the impact the applicant expects from his/her participation in the Master Class and an academic 
referee statement. Applicants should focus their paper outline on one of the following themes: 
 
·           EU Cohesion Policy and the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth; 
·           Institutional relations, governance and EU Cohesion Policy; 
·           Places and spaces: the contribution of EU Cohesion Policy to integrated urban, rural and territorial development. 
 
The successful participants will be notified on 26 May and need to submit their full paper with a maximum of 3,000 words to 
the RSA by 7 September 2015. The scholarship will include coverage of travel and accommodation expenses by the European 
Commission. 
 

Further information 
Início

 
25 - Master’s Programme in Environmental Change: Analysis and Management organised by the Institute of the 
Environment of the University of Girona 
  
The pre-registration period is now open for the Master’s Programme in Environmental Change: Analysis and Management 
organised by the Institute of the Environment of the University of Girona. 
  
Environmental problems can only be solved through a multidisciplinary approach. Therefore, the programme has been 
designed by teaching staff from different departments of the University of Girona. It is intended for students specialised in 
areas related to geography, environmental sciences, geology, engineering, biology, physics, economics, architecture, 
agriculture, sociology or law. 
  
Visit the website, where you can assess the programme and access any relevant information. 
 

Further information 
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