
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. 
 
Divulgamos: 
 
 

Divulgações Institucionais FCSH 

01 - Portugal 2020 - Candidaturas abertas para projectos em co-promoção (Sistema de Incentivos à 
Investigação e Desenvolvimento Tecnológico) | Candidaturas abertas até 02 de Junho de 2015 – Ver mais 
informação 
02 - Convocatória Horizonte 2020 -  "Supporting structural change in research organisations to promote 
Responsible Research and Innovation" | até 16 de setembro de 2015 – Ver mais informação 

Calls  

03 - Call for papers: Revista Configurações - Número 16 | Coordenação: Sílvia Gomes (CICS.NOVA- UMinho, 
UICCC.ISMAI), Vera Duarte (CICS.NOVA-UMinho, UICCC.ISMAI) e Maria João Leote de Carvalho (CICS.NOVA) | 
submissão de artigos entre 1 de Maio a 15 de Agosto – Ver mais informação 
04 - Call For Papers: IV Colóquio Nova Lisboa Medieval |19 a 21 Novembro de 2015| FCSH | Até 31 de Maio 
2015 – Ver mais informação 
05 - Call for Abstracts Submission: 6th World Conference on Information Technology | 30 August – 01 
September 2015 | Stratosphere Hotel Tower Convention Center|  Las Vegas | USA | Abstract Submissions:  01 
June 2015 – Ver mais informação 
06 - Call for Papers: Congresso Internacional "Palácios e Dinâmicas Urbanas: centros de poder e de 
conhecimento na Europa” | 05, 06 e 07 de Novembro de 2015 | Évora | (2ª CHAMADA DE TRABALHOS) - até 
12 Junho 2015 – Ver mais informação  
07 - Convite à apresentação de Comunicações - Investigação Sociológica em Saúde: Questões Éticas |11 de 
Dezembro de 2015| Instituto Superior de Ciências da Saúde Egas Moniz | Monte de Caparica (Almada) |até 
15.Junho.2015 – Ver mais informação 
08 - Call for papers: ComTextos – CICS.NOVA.UMinho Working Papers | até 30 de Julho de 2015 – Ver mais 
informação 
09 - Call for papers: 5º Congresso Internacional em Comunicação e Consumo: 5º Encontro de GTS de Pós-‐
Graduação | 1º Encontro de GTS de Graduação | 2º Encontro Binacional | 05, 06 e 07 de Outubro de 2015 | 
PPGCOM | ESPM | São Paulo | Brasil até 05 de Outubro De 2015  – Ver mais informação 

Eventos (CICS.NOVA) 

Seminários/Simpósios 

10 - Seminaire sur Migrations, dynamiques urbaines et constructions sociales des altérités | Par 
Abdelhafid Hammouche (Professeur des Universités à Lille 1) | Organização : CICS.NOVA, FCSH-UNL | 
05 de Junho | 11h00 | FCSH/NOVA | Edifício ID |  Sala Multiusos 3 – Ver mais informação 
11 - Seminário CICSNOVA: Ação Pública e Desigualdades | Coordenação: Professor Doutor Casimiro 
Balsa (CICS.NOVA) |  05 Junho - 18h/21h sala N, piso 1 B2 | 06 Junho 9,30 às 12h30 sala 0.06, piso 0 ID 
– Ver mais informação 
12 - CICS.NOVA – UMinho - Researchers Crossing Borders: Transnational Scientific Mobility | 
Organização: Thais França (CICS.NOVA-UMinho) e Beatriz Padilla (CICS.NOVA-UMinho) | 10 e 11 de 
Setembro de 2015 | Lisboa | Portugal – Ver mais informação 

Colóquios/Conferências/Congressos 

13 - Conferência “A Europa no Mundo e o Mundo na Europa. Crise e Identidade” | 18 e 19 de Junho | 
Campus de Gualtar | Universidade do Minho | Organização CICS.NOVA.UMinho – Ver mais informação 
14 - 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 
– Ver mais informação 
15 - 23 rd Annual Coloquium: “Sustainable Rural Systems: Smart Answers for a Smiling Future” 
(Patrocínio CICS.NOVA & FCSH/NOVA) | Colóquio Internacional da União Geográfica Internacional | 
27th July – 2nd August 2015 | Local: Lisboa / Porto – Ver mais informação 

http://www.igu-csrs.fcsh.unl.pt/venue.html


16 - X  Congresso da Geografia Portuguesa:  Os Valores da Geografia | 09 a 12 de Setembro de 2015 | 
FCSH/NOVA | Lisboa \ Organização APG e CICS.NOVA | Prorrogação de Prazos (aceitação de artigos) – 
Ver mais informação 

Debates 

Workshops 

17 - Workshop internacional da Ação COST IS 1202: Dinâmicas do Trabalho Virtual | Org. António 
Moniz (CICS.NOVA) | 03 a 05 Junho 2015 |  Peniche – Ver mais informação 
18 – Workshop CICS.NOVA: Transação Territorial: novas relações cidade-campo | Domingos Vaz 
(CICS.NOVA) | 5 de Junho de 2015 | 16:00 - 18:00  | Edifício ID | Sala: Multiusos 3, Piso 4 | FCSH/NOVA 
– Ver mais informação 
19 - Workshop Grupo Dupont: “Qual o Papel da Teoria na Geografia Contemporânea?” | Chair: Isabel 
Marcos (Groupe Dupont) / Organizers: Isabel Marcos and Regina Salvador (CICS.NOVA) | 5 & 6 Junho 
2015 | Lisboa, FCSH-UNL | Organização Departamento de Geografia e CICS.NOVA – Ver mais 
informação  

Reuniões/Outros 

20 - Cerimónia de divulgação do livro "Da Musgueira à Alta de Lisboa: recomposição social e urbana", 
de Gonçalo Antunes (Investigador CICS.NOVA) | Debate: "Mistura social induzida: mito ou realidade? - 
Exemplo da Alta de Lisboa" | 02 de Junho de 2015 | 18h00 | Auditório do CIUL | Lisboa – Ver mais 
informação 
21 - Apresentação pública do livro "Amantes do Sr. Trabalho" de Isabel Marçano (CICS.NOVA) | 10 de 
Julho | Salão Agostinho Fortes | Casa do Alentejo | 18.45h | Lisboa – Ver mais informação 

Eventos 

Seminários/Simpósios 

Colóquios/Conferencias/Congressos 

22 - Ciclo de Colóquios sobre o envelhecimento na Sociedade Portuguesa: Envelhecimento e política 
de reforma: que futuro para as pensões? | [A decorrer] 29 de Maio [26 Junho & 02 de Outubro]  | 
14h30 às 17h00 | Instituto do Envelhecimentos | Auditório Sedas Nunes | ICS | Lisboa – Ver mais 
informação 
23 - Conferências e Exposição TARA de 3 a 6 de Junho | lnstitut Français du Portugal | Lisboa – Ver 
mais informação 
24 – Colóquio: Narrar e Retratar: desafios às Ciências Sociais | Com a participação de João Pedro 
George (CICS.NOVA) | 26 de Junho | Departamento Sociologia FLUP | Torre B | 4.º Andar | Edifício 
FLUP | Porto – Ver mais informação 

Debates 

25 - “Racistas são Os Outros”. Debate sobre: Portugal e Brasil: Porque não há partidos políticos 
xenófobos e racistas? | [hoje] 29 de Maio 2015 | 18h | Sala T12 | FCSH | Ver mais informação 
26 - Consulta Pública Mundial Sobre Clima e Energia | 06 Junho |  9h - 19h | ICS | Lisboa – Ver mais 
informação 
27 - Encontro de Cientistas 2015 | 02 de Junho | Instituto das Ciências Sociais da Universidade de 
Lisboa (ICS) | Lisboa  – Ver mais informação 

Workshops 

28 -   Workshops de Investigação CIES-IUL (Junho/2015): 1 - Investigación - Acción Participativa con 
Grupos Vulnerables en Coahuíla, México | Poder local em Portugal: Representação Política, 
Programas eleitorais e estratégias dos novos Presidentes da Câmara | 03 de Junho de 2015 e 17 de 
Junho 2015  | Quartas-feiras das 13h30 às 14h30 | Sala C302 | Edifício II | CIES/IUL - Ver mais 
informação 

Reuniões/Outros 

Oferta Emprego/Oportunidades 

29 - Pedido de estudo para a CE: Avaliação de impacto, avaliação e serviços na área da migração e dos 
assuntos internos | TENDER - Framework contract on Impact Assessment, Evaluation and Evaluation related 



services in the area of Migration and Home Affairs | Deadline: 17/06/2015 – Ver mais informação 

30 - Anúncio para a atribuição de uma Bolsa de Investigação, no âmbito do Observatório da Emigração do 
CIES-IUL | Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: o concurso encontra-se aberto no 
período de 27 de Maio a 9 de Junho de 2015 – Ver mais informação 

Oferta Formação 

Academia 

Profissional 

Outros 

31 - Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres | Tomada de posição: Quem beneficia com o crime 
do tráfico de seres humanos? Chega de hipocrisia! É tempo de agir – Ver mais informação 

 
 

 
 

 
 
 
01 - Portugal 2020 - Candidaturas abertas para projectos em co-promoção (Sistema de Incentivos à Investigação e 
Desenvolvimento Tecnológico) | Candidaturas abertas até 02 de junho de 2015 
 
No âmbito do Acordo de Parceria Portugal 2020, estão abertas candidaturas a diversos programas operacionais, alguns dos 
quais com financiamento disponível para o Sistema de Investigação e Inovação. Aqui é possível consultar as candidaturas 
abertas e ter acesso às regras de participação e formulário de candidatura de cada uma delas. 
 
O NAI procurará estar atento às candidaturas em que as Unidades de Investigação poderão participar e divulga-se desde já o 
apoio a projetos em co-promoção do Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (SI I&DT), cujas 
candidaturas se encontram abertas até 02 de Junho de 2015. 
 
Qual o enquadramento desta convocatório no Portugal 2020? 
Esta convocatório integra-se na prioridade de Investimento (PI) 1.2., a qual tem previsto o objectivo específico de aumentar o 
investimento empresarial em I&I para promover o aumento das actividades económicas intensivas em conhecimento e a 
criação de valor baseada na inovação, reforçando a ligação entre as empresas e as restantes entidades do Sistema de I&I, 
nomeadamente através do aumento dos projectos e actividades em cooperação. 
 
Que tipo de entidade pode candidatar-se? 
a) Empresas de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica; b) Entidades não empresariais do Sistema de I&I. 
 
Que tipo de projectos são apoiados? 
Os projectos em co-promoção são realizados em parceria entre empresas ou entre estas e entidades não empresariais do 
Sistema de I&I, e liderados por empresas, compreendendo atividades de investigação industrial e/ou de desenvolvimento 
experimental, conducentes à criação de novos produtos, processos ou sistemas ou à introdução de melhorias significativas em 
produtos, processos ou sistemas existentes. 
 
Devem ainda: 
 

a) Contribuir para os objectivos e prioridades enunciadas no Ponto 1 do aviso; 
b) Enquadrar-se nos domínios prioritários da estratégia de investigação e inovação para uma especialização 
inteligente (RIS3); 
c) O projecto deve corresponder a um mínimo de investimento de € 150.000; 
d) Demonstrar o efeito de incentivo, com base nas formas enunciadas nos nºs 2 e 3 do artigo 67.º do RECI e no caso 
das Não PME, também devem demonstrar com base no n.º 3 do artigoº 6.º do Regulamento (EU) n.º 651/2014; 
e) Para efeitos de comprovação do estatuto PME as empresas devem obter ou actualizar a correspondente 
Certificação Electrónica prevista no Decreto-Lei n.º 372/2007, de 6 de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
143/2009, de 16 de Junho, através do sítio do IAPMEI (www.iapmei.pt); 
f) A empresa líder deve assegurar pelo menos 30% do investimento elegível. 

https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Candidaturas-abertas
https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.pofc.qren.pt%2FResourcesUser%2F2015%2FPO_CI%2FConcursos%2F20150320_AAC_3_4_TabelaDominiosENEI.pdf&ei=tRRfVba6DIr2UrvMgaAH&usg=AFQjCNFI04NmUr28EpNm5-2ona-WkUXWMA&sig2=8WJt9QhNdZu3HFdvpE_FlQ&bvm=bv.93990622,d.d24
https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.pofc.qren.pt%2FResourcesUser%2F2015%2FPO_CI%2FConcursos%2F20150320_AAC_3_4_TabelaDominiosENEI.pdf&ei=tRRfVba6DIr2UrvMgaAH&usg=AFQjCNFI04NmUr28EpNm5-2ona-WkUXWMA&sig2=8WJt9QhNdZu3HFdvpE_FlQ&bvm=bv.93990622,d.d24
https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.pofc.qren.pt%2FResourcesUser%2F2015%2FPO_CI%2FConcursos%2F20150320_AAC_3_4_TabelaDominiosENEI.pdf&ei=tRRfVba6DIr2UrvMgaAH&usg=AFQjCNFI04NmUr28EpNm5-2ona-WkUXWMA&sig2=8WJt9QhNdZu3HFdvpE_FlQ&bvm=bv.93990622,d.d24
http://www.iapmei.pt/


 
A taxa de financiamento para uma entidade de I&I não empresarial é de 75% 
 
Como candidatar-se? 
A apresentação de candidaturas é feita através de formulário electrónico no Balcão Portugal 2020. 
Sugere-se a leitura dos seguintes documentos: Aviso Nº 08/SI/2015, Critérios de avaliação do mérito do Projeto e o Guia de 
apoio. 
 

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

 
02 - Convocatória Horizonte 2020 -  "Supporting structural change in research organisations to promote Responsible 
Research and Innovation" | até 16 de setembro de 2015 
 
Encontra-se aberta, até 16 de setembro de 2015, a convocatória do Horizonte 2020 "Supporting structural change in research 
organisations to promote Responsible Research and Innovation" (ISSI-5-2015). 
 
Pretende-se nesta convocatória financiar projetos no âmbito da agenda europeia de investigação e inovação responsáveis 
(RRI) que abranjam os seus 5 pontos de análise essenciais: envolvimento da sociedade, igualdade de género e estudos de 
género, acesso aberto, educação científica e ética. As propostas devem incluir uma análise destes pontos em cada uma das 
instituições participantes, a identificação dos principais problemas e desafios, bem como o delinear de ações de 
implementação específicas visando a mudança estrutural.  
 
Os planos de acção devem:  
- Realizar avaliação de impacto / auditoria de procedimentos e práticas a fim de identificar barreiras RRI na organização; 
- Implementar estratégias inovadoras para lidar com barreiras RRI; 
- Desenvolver a dimensão RRI em conteúdo e programas de investigação; 
- Estabelecer metas e monitorar o progresso através de indicadores ao nível da organização. 
 
As propostas deverão incluir uma dimensão internacional, em especial com os seguintes países: Brasil, República da África do 
Sul, Índia, Canadá, Austrália, Rússia, Estados Unidos da América, Japão e China. 
 
Estimativa de orçamento, por projecto: 2-4 milhões de Euros 
 
Toda a informação encontra-se disponível aqui  
 
Para saber mais sobre o plano europeu para Responsible Research and Innovation, visite Horizon 2020  

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

Início

 
03 - Call for papers: Revista Configurações - Número 16 | Coordenação: Sílvia Gomes (CICS.NOVA- UMinho, UICCC.ISMAI), 
Vera Duarte (CICS.NOVA-UMinho, UICCC.ISMAI) e Maria João Leote de Carvalho (CICS.NOVA) | submissão de artigos entre 1 
de Maio a 15 de Agosto 
 
A Revista Configurações convida ao envio de artigos científicos na área das ciências sociais. A call for papers para esta revista 
encontra-se permanentemente aberta. A Revista nº 16 integra um dossier temático sobre Violência e Criminalidade, pelo que 
se aceitam a submissão de artigos para o mesmo, no período entre 1 de Maio a 15 de Agosto.  

 
Revista Configurações 
Dossier temático: Violência e Criminalidade 
Coordenadores: Sílvia Gomes (CICS.NOVA – Pólo UMinho, UICCC.ISMAI), Vera Duarte (CICS.NOVA – Pólo UMinho, 

UICCC.ISMAI) e Maria João Leote de Carvalho (CICS.NOVA) 
 

A violência, nas suas mais variadas formas e expressões, é componente estrutural das dinâmicas sociais. Transversais a todos 
os grupos sociais, os fenómenos de violência sob a forma de crime geram preocupação social e causam alarme pelos impactos 
na ordem e coesão sociais. Presentes nas mais diversas dimensões da vida social, violência e criminalidade são problemas 
sociais complexos e polissémicos, que contemplam diferentes configurações e produzem realidades sociais dinâmicas de difícil 
acesso. A sua análise exige a conjugação de factores individuais e sociais, económicos e políticos, culturais e outros que, por 
sua vez, se traduzem também no questionamento das suas fronteiras conceptuais. 

https://www.portugal2020.pt/Balcao2020/
https://www.portugal2020.pt/Balcao2020/
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/avisos/AAC_08_2015_CoPromocao_republicacao2015-04-02.pdf
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/avisos/Referencial_MP_AAC_08_2015_CoPromocao_Geral.pdf
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/Programas%20Operacionais/GUIAS_APOIO/Guia%20Formul%C3%A1rio%20Copromo%C3%A7%C3%A3o%20-%20Aviso_08_SI%202015.pdf
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/Programas%20Operacionais/GUIAS_APOIO/Guia%20Formul%C3%A1rio%20Copromo%C3%A7%C3%A3o%20-%20Aviso_08_SI%202015.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2422-issi-5-2015.html
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/responsible-research-innovation


 
Os artigos poderão ser provenientes de qualquer domínio das ciências sociais e poderão reportar-se a investigações empíricas, 
devendo apoiar-se numa reflexão teórica robusta. Os artigos devem ser enviados para cics@ics.uminho.pt até ao dia 15 de 
agosto de 2015 e devem conformar-se às normas da revista. 

 
Instruções para os autores: 
Os artigos submetidos para publicação passarão por uma triagem inicial por parte da Comissão Editorial da revista que 
decidirá da sua pertinência face ao âmbito científico da revista. Seguindo critérios internacionais de excelência, os trabalhos 
propostos para publicação são submetidos a avaliação independente por especialistas, em regime de anonimato.  
 
Os textos submetidos para publicação devem conformar-se às seguintes normas: 
 

1. Todos os textos devem vir acompanhados da identificação do(s) autor(es), respectiva filiação institucional e 
endereço(s) de e-mail. 
2. Os textos não devem exceder, no total e exceptuando os resumos, 35.000 caracteres, incluindo espaços. 
3. Cada artigo deve ser acompanhado de três resumos (em português, em inglês e em francês), gravados em ficheiro 
autónomo, com o máximo de 750 caracteres por resumo. O resumo em português deve integrar o ficheiro principal 
(corpo do artigo). 
4. Os ficheiros, em formato Word, devem ser enviados por correio electrónico. 
5. Todas as citações devem ser traduzidas. 
6. Todos os originais devem: 

a) Conter a versão final do texto, pronta a publicar, devidamente revista de gralhas; 
b) Vir acompanhados de um título; 
c) Conter a indicação de 4 ou 5 palavras-chave, indicadas a seguir ao resumo e nas três línguas indicadas. 

7. Na composição e formatação dos textos deve ter-se em conta as seguintes orientações: 
a) A utilização de, no máximo, dois níveis de titulação, sem numeração nos casos da Introdução e Conclusão e 
com numeração árabe para o corpo do texto; 
b) As transcrições deverão abrir e fechar com aspas, quando não excederem 4 linhas; no caso de citações mais 
longas, estas devem ser entalhadas e transcritas sem aspas; 
c) Os vocábulos noutras línguas que não a portuguesa devem ser formatados em itálico; 
d) Os elementos não textuais devem ser organizados em quadros, gráficos ou figuras, identificados com 
numeração árabe contínua para cada um destes tipos de elementos; 
e) Nas chamadas de notas, que devem ser colocadas em rodapé, devem utilizar-se apenas números sem 
parênteses; 
f) As referências bibliográficas devem ser indicadas entre parênteses no corpo do texto, de acordo com o 
seguinte padrão: (Rodrigues, 1993: 103); (Costa e Almeida, 1991: 80-84); (Greenwood, 1997a); (Greenwood, 
1997b); 
g) No final do artigo, deve incluir-se a lista de obras citadas, apresentada da seguinte forma: 

- APELIDO, nome próprio (ano), Título do livro, local de edição, editora. 
- APELIDO, nome próprio (ano), “Título do artigo”, Título da revista, volume (número), número da 
primeira e última páginas. 
- APELIDO, nome próprio (ano), “Título do artigo/ capítulo”, in Nome próprio e Apelido (org.), Título da 
colectânea, local de edição, editora, número da primeira e última páginas. 
- Documento na Internet: APELIDO, nome próprio (ano), Título do documento [Online], disponível em: 
endereço [consultado em: data].  
- Locais na Internet e páginas pessoais ou de instituições: Nome [Online], disponível em: endereço 
[consultado em: data]. 
- Publicações em revistas na Internet: APELIDO, nome próprio (ano), “Título do Artigo”, Título da 
Revista, volume (número), número da primeira e última páginas [Online], disponível em: endereço 
[consultado em: data]. 

Início

 
04 - Call For Papers: IV Colóquio Nova Lisboa Medieval 
       19 a 21 Novembro de 2015| FCSH | Até 31 de Maio 2015 

 
Ver mais informação 

Início

 
05 - Call for Papers: Congresso Internacional "Palácios e Dinâmicas Urbanas: centros de poder e de conhecimento na Europa 
| (2ª chamada de trabalhos) - até 12 Junho 2015  
       05, 06 e 07 de Novembro de 2015 | Évora 

cics@ics.uminho.pt%20
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/IVNovaLx.jpg


 
Encontra-se aberta a 2ª CALL FOR PAPERS para o Congresso Internacional "Palácios e Dinâmicas Urbanas: centros de poder e 
de conhecimento na Europa" a realizar em Évora nos dias 05, 06 e 07 de Novembro de 2015. O NOVO PRAZO DE SUBMISSÃO É 
12 de Junho de 2015. 
 
Neste contexto, convidam-se investigadores dos campos das Artes, Humanidades e Ciências Sociais, à participação de acordo 
com as seguintes áreas temáticas: 
 
1. Palácios: a polarização, a renovação e a expansão do espaço urbano; 
2. O palácio numa leitura arquitectónica e artística; 
3. O palácio, as instituições e os poderes; 
4. As cortes, a etiqueta e os atores sociais; 
5. Palácio, cultura e conhecimento; 
6. Palácios, turismo e novos usos do património. 
  
SITE PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS  
INFORMAÇÕES: palaciomanuel2015@uevora.pt 
 

Sublinha-se que a publicação das comunicações, após submissão a arbitragem científica, está, desde já, assegurada. 
 

Início

 
06 - Convite à apresentação de Comunicações – Simpósio: Investigação Sociológica em Saúde: Questões Éticas |até 15 
Junho 2015 
         11 de Dezembro de 2015 | Instituto Superior de Ciências da Saúde Egas Moniz | Monte de Caparica (Almada)  

 
A Secção de Sociologia da Saúde da Associação Portuguesa de Sociologia (APS) está a organizar um Simpósio sobre 
Investigação Sociológica em Saúde: questões éticas, que terá lugar no dia 11 de Dezembro de 2015, no Instituto Superior de 
Ciências da Saúde Egas Moniz, no Monte de Caparica (Almada). 
 
Pretende-se promover a reflexão e a discussão alargada em torno das questões éticas na investigação sociológica em saúde, 
procurando dar conta dos dilemas, das dificuldades e das especificidades que se colocam aos investigadores neste campo da 
sociologia. Espera-se que da divulgação e da partilha de diferentes experiências de investigação resulte um conjunto de 
reflexões que permitam identificar as necessidades e delinear acções futuras no que concerne a um enquadramento e 
procedimentos éticos específicos para a investigação sociológica em saúde. 
 
Convidam-se todos os interessados a enviar propostas de comunicação para este Simpósio, focadas em experiências de 
investigação e nos desafios ético - metodológicos enfrentados. Embora o foco seja a investigação em saúde, incentiva-se 
também a participação de outros investigadores que, no âmbito das suas investigações, tenham reflectido sobre as questões 
éticas da investigação sociológica. 
 
As propostas devem ser enviadas até 15 Junho 2015 para o mail saúde@aps.pt 
Devem incluir o(s) nome(s) do(s )  autor(es) , a respectiva filiação institucional e um resumo até 300 palavras. 
 
Os autores serão notificados da aceitação das comunicações até ao dia 6 de Julho. 
 
Após a selecção das comunicações, será divulgado o programa definitivo. 
 

Programa Provisório aqui 
Início

 
07 - Call for papers: ComTextos – CICS.NOVA.UMinho Working Papers | até 30 de Julho de 2015 
 
Encontra-se aberta, até 30 de julho de 2015, uma chamada para envio de textos para publicação na ComTextos, revista 
electrónica aberta a todos investigadores do CICS.NOVA e Polos direccionada para a divulgação de trabalhos de investigação 
em curso – working papers. Aceitam-se submissões no formato de versões preliminares de artigos ou capítulos de livros, ainda 
não submetidas ou aceites para publicação em revistas nacionais ou internacionais, com ou sem referee. Versões definitivas 
ou já publicadas não serão consideradas elegíveis.  
 
 
 

http://www.palaciomanuel.uevora.pt/
mailto:palaciomanuel2015@uevora.pt
mailto:de@aps.pt
http://www.cies.iscte.pt/np4/?newsId=474&fileName=programa_Investiga__o_Sociol_gica_em_Sa_.pdf


As propostas submetidas devem obedecer às seguintes normas: 
 

• Os textos devem ter uma extensão mínima de 3.000 palavras e uma extensão máxima de 14.000 palavras, incluindo 
bibliografia, notas, esquemas, tabelas, gráficos e/ou figuras. 
• As propostas devem ser redigidas em Português ou Inglês. Caso se justifique, poderão ser aceites propostas redigidas 
em Espanhol ou Francês.  
• Em termos de formatação, os textos devem ser redigidos em Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5. 
Devem ser enviados em ficheiro Word único quando não existam tabelas, esquemas, gráficos ou figuras. Caso exista 
algum destes elementos, deve(m) ser enviado(s) em ficheiro separado, com indicação, no ficheiro de texto, de qual o 
local em que deve(m) ser inserido(s).  
• As propostas devem ser acompanhadas de um resumo em Português e outro em Inglês, com um máximo de 200 
palavras, bem como de três a cinco palavras-chave. Para além disto, dados de identificação do autor devem ser 
fornecidos, nomeadamente, o nome, a afiliação institucional, o contacto electrónico e uma biografia até 100 palavras.  
• Quanto às normas de citação e referenciação, para citar autores no texto ou listar as referências bibliográficas 
completas, os autores deverão seguir o APA Referencing Style.  
• Os textos devem ser enviados para cics@ics.uminho.pt, com o assunto “submissão de working paper ComTextos”, 
até ao dia 30 de Julho de 2015. 

 
Os autores devem também ter em conta que: 
 

• Os textos enviados serão submetidos a apreciação por parte da comissão editorial, estando a sua aceitação para 
publicação dependente dos padrões de qualidade e mérito científico demonstrados; 
• A publicação do working paper não implica a perda de liberdade de submissão do mesmo texto, na sua versão 
definitiva, para avaliação em revistas nacionais ou internacionais, com ou sem referee. Caso os textos venham 
posteriormente a ser publicados em qualquer outro formato (artigos, capítulos de livros, relatórios técnicos, entre 
outros), a comissão editorial da ComTextos deve ser informada e ter acesso à referência completa da publicação para 
efeito de inclusão dessa informação no working paper. A comissão editorial reserva-se o direito de manter o working 
paper online, mesmo que uma versão definitiva do texto seja publicada noutro formato; 
• Uma vez publicados na ComTextos, os textos podem ser livremente citados, sem necessidade de autorização prévia 
por pate do(s) autor(es). 
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08 - Call for Abstracts Submission: 6th World Conference on Information Technology  | Abstract Submissions:  01 June 2015 
      30 August – 01 September 2015 | Stratosphere Hotel Tower Convention Center|  Las Vegas | USA 

 
·     Due Dated Abstract Submissions:  01 June 2015 
·     The accepted papers will be published Global Journal on Technology (ISSN:2147-5369) and  selected papers will be 
published Global journal on Information Technology (In review SCI-Expanded) and Global Journal on Computer Sciences (In 
review SCI-Expanded) and can be retrieved from AWER-Center (www.awer-center.org) database and also submitted to 
SCOPUS, EBSCO,Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index – CPCI (ISI Web of Science) for evaluation for 
inclusion in the list. 
·     All proposals will be subjected to peer-reviews. Selected papers from the conference will be considered for extended 
version publication in the supporting journals. 
 
Step One (Click Here) of the Submission Process 
www.wcit.us  
 
CONFERENCE SCOPES 
WCIT-2015 includes all theoretical and practical knowledge about Information Technology. Further information  
  
IN COLLOBORATION WITH  
University of Nevada Las vegas 
Celeveland State University 
Near East University  
Middlesex University 
Manchester Metropolitan University 
International University Washington DC 
University of Alcala 
International  Hospitality Information Technology Association 
Global Journal of Information Technology 
Global journal of Computer Sciences  

cics@ics.uminho.pt
http://www.awer-center.org/
http://www.worldeducationcenter.eu/new/index.php/WCIT/WCIT-2015/schedConf/cfp
http://www.wcit.us/
http://www.awer-center.org/wcit/


Global Journal on Technology   
  

SUPPORTING JOURNALS 
·       British Journal of Educational Technology, SSCI 
·       Computers and Education, Indexed SSCI & SCI 
·       Interacting with Computers, Indexed SCI 
·       Fuzzy Sets and Systems, Indexed SCI 
·       Mathematical Imaging and Vision, Indexed SCI 
·       Computational Biology and Chemistry, Indexed SCI 
·       Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 
·       The International Journal of High Performance Computing Applications, Indexed SCI 
·       Journal of Computer Methods and Programs in Biomedicine, Indexed SCI 

  
ABSTRACTS SUBMISSION  
· The abstracts can be one-page long (150-250 words).  
· The abstract include Problem Statement, Purpose of Study, Methods, Findings and Results, and Conclusions 
and Recommendations.  
· If your paper is not completed, it might be included only your study proposal.  
· The abstracts must be included the authors’ names, surnames, affiliations, departments, email addresses and 
phone numbers.  
· Abstracts can be submitted through www.wcit.us  or attached to wcit.info@gmail.com   
· Step One (Click Here) of the Submission Process 

 
FULL PAPERS SUBMISSION 
Please click the link for the full paper template 

 
CONFERENCE PARTICIPATION 
· You can participate to the conference with paper or poster presentation, pannel and 
workshop. 
· Participants who cannot particiate physically should prefer virtual presentation. These 
participants must uploaded skype on their computers. For more http://www.awer-
center.org/wcit/ 

 
IMPORTANT DATES 

Abstract Submissions* 01 June 2015 

•      Full Paper Submissions** June 20, 2015 

•      Early Registration July 20, 2015 

•      Conference Dates 30 August – 01 September 2015 

•      Camera-ready for Publication 15 September 2015 

* After the submission date, the authors of abstracts will be notified in 4 day.  
** After the submission date, the authors of full paper will be notified in 20 day. 
  
VENUE and ACCOMODATION 
Stratosphere Hotel & Tower Convention Center, Las Vegas, USA. We were special agreement with the Hotels for WCIT-2015 
participants only. The rate start from 33 USD for Double room. 
More information 
For more info:  www.wcit.us   
  

Contact: 
E-mail: wcit.info@gmail.com 
Web: www.wcit.us 

Início

 
09 - Call for papers: 5º Congresso Internacional em Comunicação e Consumo: 5º Encontro de GTS de Pós-‐Graduação | 1º 
Encontro de GTS de Graduação | 2º Encontro Binacional até 05 de Outubro De 2015 
        05, 06 e 07 de Outubro de 2015 | PPGCOM | ESPM | São Paulo | Brasil 

 
O site do evento é: http://www2.espm.br/comunicon-2015  
 

http://www.wcit.us/
mailto:wcit.info@gmail.com
http://www.worldeducationcenter.eu/new/index.php/WCIT/WCIT-2015/schedConf/cfp
http://www.awer-center.org/wcit/?page_id=41
http://www.awer-center.org/wcit/
http://www.awer-center.org/wcit/
http://www.awer-center.org/wcit/?page_id=28
http://www.wcit.us/
mailto:wcit.info@gmail.com
http://www.wcit.us/
http://www2.espm.br/comunicon-2015


O Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Práticas de Consumo da ESPM (PPGCOM-ESPM) convida pesquisadores e 
alunos do campo da comunicação e áreas afins à submissão de trabalhos para o 5º Encontro de Grupos de Trabalho de Pós-
Graduação e 2º Encontro Binacional Brasil-Portugal em Comunicação e Consumo. O Encontro se realizará nos dias 05, 06 e 07 
de Outubro de 2015, - ESPM-SP. 
 
DATAS RELATIVAS AO 5º ENCONTRO DE GRUPOS DE TRABALHO DE PÓS-GRADUAÇÃO E 2º ENCONTRO BINACIONAL BRASIL-
PORTUGAL EM COMUNICAÇÃO E CONSUMO: 
 
- Envio de trabalhos completos– de 11/05/15 às 23h59min do dia 28/06/15. 
- Divulgação da lista dos trabalhos aprovados no site do evento – 10/8/2015. 
- Pagamento da taxa de inscrição para participantes com trabalhos aprovados – de 10/8/15 a 17/8/2015. 
- Prazo para pagamento da inscrição no evento de participantes sem apresentação de trabalhos – até 2/10/2015. 
- Divulgação da Programação completa no site do evento – até 21/8/2015. 
 
CHAMADA DE TRABALHOS – II ENCONTRO BINACIONAL COMUNICON – BRASIL-PORTUGAL 
DATA: 5 DE OUTUBRO DE 2015 
 
ORGANIZAÇÃO: PPGCOM-ESPM – PARCERIA ACADÊMICA COM A FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS DA 
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA 
 
PÚBLICO: pesquisadores interessados em projetos relacionados à cultura do consumo. O propósito do evento é o 
compartilhamento de abordagens empíricas e teóricas de pesquisas em desenvolvimento no Brasil e em Portugal, visando o 
diálogo entre investigadores e possíveis colaborações ou ampliações dos estudos em perspectiva comparativa, nos contextos 
dos dois países. O encontro também abriga resultados de estudos em desenvolvimento ou concluídos, que contemplem a 
comparação entre as realidades do Brasil e de Portugal. SUGESTÕES DE TEMAS A SEREM ABORDADOS (MAS NÃO RESTRITOS A 
ELES): 
 

- A cultura do consumo relacionada aos contextos nacionais, cujo estudo possa ser ampliado para a perspectiva 
comparativa binacional; 
- Contextos, discursos e usos dos produtos midiáticos e de aparatos tecnológicos comunicacionais; 
- Abordagens geracionais, de gênero, de classe social, que possam servir à comparação das realidades dos dois países; 
- Na perspectiva dos estudos comunicacionais, análises sobre a indústria cultural e criativa; mundo do trabalho; cultura 
empreendedora em suas derivações; atividades do terceiro setor e desdobramentos (empreendedorismo social, 
economia social, negócios sociais, entre outros); 
- Reflexões epistemológicas, propostas teóricas e metodológicas para o estudo de objetos que possam ser de interesse 
para os contextos brasileiro e português. 

 
AS SUBMISSÕES DE PROPOSTAS DE TRABALHO SERÃO FEITAS A PARTIR DO DESENVOLVIMENTO DOTEMPLATEDO EVENTO 
(DISPONÍVEL, EM BREVE, NO SITE DO COMUNICON), QUE CONTEMPLAM OS SEGUINTES ITENS: 
 

1 – Primeira página com breve apresentação acadêmica, incluindo titulação, vinculação institucional, referências de 
até 5 trabalhos anteriores mais relevantes (incluindo link quando estiver disponível online), constando também os 
interesses atuais de pesquisa; 
2 – Título e resumo da pesquisa a ser apresentada no Encontro; 
3 – Apresentação da fundamentação teórica e metodológica, com desenvolvimento das justificativas e questões 
conceituais que envolvem o estudo, bem como os resultados até o momento (quando for o caso). 
4 – Considerações sobre possibilidades de intercâmbio e extensão comparativa entre Brasil e Portugal, em relação ao 
atual ou futuro trabalho de pesquisa. 

 
Ver Call | Ver Template 
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10 - Seminaire sur Migrations, dynamiques urbaines et constructions sociales des altérités | Par Abdelhafid Hammouche 
(Professeur des Universités à Lille 1) | Organização: CICS.NOVA, FCSH-UNL 
       05 de Junho | 11h00 |FCSH/NOVA | Edifício ID |  Sala Multiusos 3 

 
Les tragédies récentes, notamment en Méditerranée, montrent les limites des politiques publiques relatives à l’accueil des 
migrants et la gestion politique de tels drames. Pour mettre en perspective ces derniers événements, en nous appuyant sur 
une recherche actuelle dans le Nord Pas de Calais et nos travaux antérieurs, nous discuterons : 
 

- de la migration en tant que relation entre société d’émigration et société d’immigration, 

http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/chamada_de_trabalho_comunicon2015.pdf
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/template_binacional_2015_19maio.docx


- des transformations urbaines de quartiers dits multiculturels et leurs effets éventuels sur les rapports d’altérité. 
 
Nous verrons de la sorte les différents types de migrations telles qu’elles furent approchées en sociologie et en privilégiant 
l’articulation des volets émigration et immigration pour tenter de caractériser la phase actuelle. Ensuite, pour ne pas se limiter 
à cette actualité, nous évoquerons plus largement les dynamiques urbaines, notamment en France pour questionner les 
situations migratoires. Nous verrons de la sorte comment se construit socialement la différence. 
 
Abdelhafid Hammouche est sociologue, professeur des Universités à Lille 1.  
Ses recherches actuelles portent sur les dynamiques sociales et l’action publique dans l’espace urbain (dispositifs locaux 
d’action publique liés à la politique de la ville ou aux politiques culturelles). La recherche qu’il coordonne depuis 2010 implique 
des chercheurs français, brésiliens, japonais et s’inscrit dans une sociologie de la ville pour questionner l’urbanité et la 
gouvernance des espaces urbains. L’objectif est d’éclairer les manières de vivre la ville et les systèmes d’action pour la 
gouverner en déployant une approche comparative qui permette d’analyser les dynamiques sociales dans les espaces 
emblématiques de villes comme Lille (France), Fortaleza (Brésil) et Yokohama (Japon). 
 
Organização : CICS.NOVA, FCSH-UNL 
Migrations, dynamiques urbaines et constructions sociales des altérités  
 
Par Abdelhafid Hammouche 

Les tragédies récentes, notamment en Méditerranée, montrent les limites des politiques publiques relatives à l’accueil des 
migrants et la gestion politique de tels drames. Pour mettre en perspective ces derniers événements, en nous appuyant sur 
une recherche actuelle dans le Nord Pas de Calais et nos travaux antérieurs, nous discuterons : 

- de la migration en tant que relation entre société d’émigration et société d’immigration, 
- des transformations urbaines de quartiers dits multiculturels et leurs effets éventuels sur les rapports d’altérité. 
Nous verrons de la sorte les différents types de migrations telles qu’elles furent approchées en sociologie et en privilégiant 

l’articulation des volets émigration et immigration pour tenter de caractériser la phase actuelle. Ensuite, pour ne pas se limiter 
à cette actualité, nous évoquerons plus largement les dynamiques urbaines, notamment en France pour questionner les 
situations migratoires. Nous verrons de la sorte comment se construit socialement la différence. 
 
Présentation de Abdelhafid Hammouche  
 
Abdelhafid Hammouche, est sociologue, professeur des Universités à Lille 1.  

Il a été directeur du CLERSÉ-CNRS (Centre Lillois d’Etudes et de Recherches Sociologiques et Economiques - UMR 8019, 
2011-2014), responsable du Parcours Master Sociologie et Ethnologie (2009-2012) et Directeur du Master Sociologie et 
Anthropologie des Enjeux Urbains de l’Institut de Sociologie et Ethnologie de Lille 1 (2009-2013). Il est membre du comité de 
rédaction de Hommes&Migrations et de plusieurs autres revues (Raison présente, …).  

Ses recherches actuelles portent sur les dynamiques sociales et l’action publique dans l’espace urbain (dispositifs 
locaux d’action publique liés à la politique de la ville ou aux politiques culturelles) après des travaux sur la famille en situation 
migratoire (mariage, couple, rapports de génération et rapports de genre, engagement public).  

La recherche qu’il coordonne depuis 2010 implique des chercheurs français, brésiliens, japonais et s’inscrit dans une 
sociologie de la ville pour questionner l’urbanité et la gouvernance des espaces urbains. L’objectif est d’éclairer les manières 
de vivre la ville et les systèmes d’action pour la gouverner en déployant une approche comparative qui permette d’analyser les 
dynamiques sociales dans les espaces emblématiques de villes comme Lille (France), Fortaleza (Brésil) et Yokohama (Japon). 
 
                Visualiser l'affiche 
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11 - Seminário CICSNOVA: Ação Pública e Desigualdades | Coordenação: Professor Doutor Casimiro Balsa (CICS.NOVA) 
       05 Junho - 18h/21h sala N, piso 1 B2 | 06 Junho 9,30 às 12h30 sala 0.06, piso 0 ID 

 
Em conjunção com os Seminários: Políticas Públicas e Desigualdades (2º Ciclo) e o Política Social e Desigualdades (2º Ciclo) 

Departamento de Sociologia 
Coordenação: Professor Doutor Casimiro Balsa 

Inscrições necessárias no Secretariado do CICSNOVA: cicsnova@fcsh.unl.pt  
As sessões terão lugar às sextas-feiras entre as 18 e 21 horas e no sábado das 9,30 às 12,30h 
 
 
 
 
 
 

http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/migrations.pdf
mailto:cicsnova@fcsh.unl.pt


Próximas Sessões do Seminário CICSNOVA: Ação Pública e Desigualdades 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ver Cartaz 
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12 - CICS.NOVA – UMinho - Researchers Crossing Borders: Transnational Scientific Mobility | Organização: Thais França 
(CICS.NOVA-UMinho) e Beatriz Padilla (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? 
 

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

Início 
__________________________________________________ 
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 
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 

05 junho 
(Português) 

 
 

 
Do tráfico de brancas ao tráfico de seres humanos: 135 

anos de cruzadas morais contra a prostituição (1880-2015) 
Jean-Michel Chaumont, Universidade Católica de Lovaina 

sala N, piso 1 B2 
18h/21h 

06 junho [Sábado] 
(Português) 

sala 0.06, piso 0 ID 
9h30 às 12h30 

 

http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/Sem_AcaoPulicaDesigualdades.pdf
https://scientificmobility2015.wordpress.com/
mailto:scientificmobility2015@gmail.com


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?   
 

https://scientificmobility2015.wordpress.com  
scientificmobility2015@gmail.com 
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13 - Conferência “A Europa no Mundo e o Mundo na Europa. Crise e Identidade” | Organização CICS.NOVA.UMinho 
       18 e 19 de Junho | Campus de Gualtar | Universidade do Minho  

 
Resumo: A Conferência “A Europa no Mundo e o Mundo na Europa: crise e identidade” pretende constituir um espaço de 
reflexão acerca das antinomias que atravessam a Europa contemporânea nos seus múltiplos quadros de relação com o 
mundo. Num contexto de krisis, os caminhos que se oferecem à Europa precisam de ser discutidos abertamente, convocando 
o que de mais digno nos legou a cultura europeia: o pensamento crítico, a justiça social, a diversidade cultural. Porque a 
Europa se fez no mundo, será esta Conferência momento também para discutir como aporta o mundo ao continente europeu 
e de que forma se posiciona a Europa perante as transformações contemporâneas do planeta, tendo como pano de fundo as 
relações políticas e culturais tecidas pela história. 
 
A complexidade do tema que nos reúne nesta conferência apela a um debate escorado num pensamento transdisciplinar que 
convida para a mesa de trabalhos o contributo de áreas diversas das ciências sociais e humanas. Em tempo de crispação social, 
económica e política na Europa, impõe-se a necessidade de pensar criticamente sobre as transformações que vêm sublinhar as 
contradições e fissuras do espaço europeu e que nos interpelam, enquanto europeus do Sul, a compreender o lugar da Europa 
no mundo contemporâneo. Para tal, importa revisitar o lastro de história e memória de que se fazem as relações entre as 
nações europeias, mas também com os espaços extra-europeus, particularmente no quadro das dominações coloniais. Do 
mesmo modo, é dada especial atenção à forma com as ligações da Europa ao mundo são trabalhadas no campo da produção 
cultural e artística. No quadro de grandes mudanças societais, que nos confrontam com os limites da condição humana e da 
sua relação com a natureza, e face à tibieza das respostas políticas, este encontro pretende discutir as reconfigurações que se 
operam na relação da Europa com o mundo e do mundo com a Europa.  
 
Organização: CECS-Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade e pelo Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais 
(CICS.Nova.UMinho). 
 

Ver mais informação  
 Início

 
14 - 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.  
 
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 
 

Ver mais informação 
Site da Conferência 

Início
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15 - 23 rd Annual Coloquium: “Sustainable Rural Systems: Smart Answers for a Smiling Future” (Patrocínio CICS.NOVA & 
FCSH/NOVA) | 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

 
16 - X  Congresso da Geografia Portuguesa:  Os Valores da Geografia | Prorrogação de Prazos ( aceitação de artigos) 
       09 a 12 de Setembro de 2015 | FCSH/NOVA | Lisboa \ Organização APG e CICS.NOVA 

  
No 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 

 
Datas Importantes: 
 

Aceitação de Artigos 
22 de junho 

Pagamento da Inscrição 
30 de junho 

Envio de Artigos (Finais) 
17 de julho 
 

Ver Eixos Temáticos 
 Início

 
17 - Workshop internacional da Ação COST IS 1202: Dinâmicas do Trabalho Virtual | Org. António Moniz (CICS.NOVA) 
       03 a 05 Junho 2015 | Peniche  

 
Vai ter lugar na Escola Superior de Turismo e Tecnologias do Mar (Instituto Politécnico de Leiria) em Peniche de 3 a 5 de Junho 
próximo um workshop da ação COST IS1202 sobre Dinâmicas do Trabalho Virtual. Esta ação COST tem desenvolvido as suas 
atividades desde 2012 
 
O programa e a informação acerca do local onde se realiza o workshop encontra-se aqui. O evento trará a Portugal alguns dos 
maiores especialistas internacionais na área, e é uma iniciativa que conta com o apoio da APDSI (Associação para a Promoção 
e Desenvolvimento da Sociedade da Informação), da APSIOT (Associação de Profissionais em Sociologia Industrial das 
Organizações e do Trabalho) e da APS (Associação Portuguesa de Sociologia, e ainda do Centro Interdisciplinar em Ciências 
Sociais (CICS.NOVA).  
 
A entrada é livre, mas os interessados podem registar-se de modo a terem acesso a toda a informação disponível no local. 
 
O convite é aberto não apenas aos docentes do DCSA,e da FCT-UNL, mas também aos investigadores e colaboradores dos 
centros de investigação. 

Início

 
18 - Workshop CICS.NOVA: Transação Territorial: novas relações cidade-campo | Domingos Vaz (CICS.NOVA) 
      05 de Junho de 2015 | 16:00 - 18:00  | Edifício ID | Sala: Multiusos 3, Piso 4 | FCSH/NOVA  

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/
http://cgp2015.weebly.com/
http://cgp2015.weebly.com/submissatildeo-de-resumos-e-comunicaccedilotildees-finais.html
http://cgp2015.weebly.com/datas-importantes--nova-data-para-envio-de-resumos.html
http://cgp2015.weebly.com/eixos-temaacuteticos.html
http://dynamicsofvirtualwork.com/meeting-of-working-groups-peniche-june-4-5-2015-2/


 
(…) O evento tem por objectivo fomentar o diálogo disciplinar em torno da relação entre as cidades e as áreas rurais 
envolventes, em busca de caminhos propiciadores de novas abordagens às transformações das cidades, vilas e aldeias nas 
últimas décadas. As reflexões apresentadas neste livro são contributos para a compreensão e a intervenção na dinâmica 
territorial dos “territórios de transacção” e para a própria conceptualização das relações entre cidade e campo. (…) 
 

Ver Programa | Cartaz | Capa 
Início

 
19 - Workshop Grupo Dupont: “Qual o Papel da Teoria na Geografia Contemporânea?” | Chair: Isabel Marcos (Groupe 
Dupont) / Organizers: Isabel Marcos and Regina Salvador (CICS.NOVA) | Organização Departamento de Geografia e 
CICS.NOVA  
       05 e 06 Junho 2015 | FCSH-UNL | Ed. ID Multiusos 2 - Piso 4 | Visita de Estudo a Lisboa - Sábado 06/06/15 

 
ORGANIZERS: Isabel Marcos (Groupe Dupont | CICS.NOVA) and Regina Salvador (CICS.NOVA) 
ENTRADA GRATUITA  
 
ISABEL MARCOS (Groupe Dupont | CICS.NOVA) CHAIR ; HENRI CHAMUSSY (Groupe Dupont | Grenoble 
University) CONSTRUCTION OF THE GEOGRAPHICAL DISCOURSE; ANDRÉ DAUPHINÉ (Groupe Dupont | Nice University) 
UNDERSTANDING AND EXPLAINING A FRACTAL WORLD ; PHILIPPE MARTIN (Groupe Dupont | CNRS - UMR ESPACE | Avignon 
University) FRACTAL PARABOLIC APPROACH AND EVOLUTION OF ALGERIA’S SETTLEMENT BETWEEN 1907 AND 
2008; CATHERINE SÉLIMANOVSKI (Groupe Dupont, ART-Dev, CNRS, UMR 5281 | Montpellier University) GENERAL 
REFLEXIONS; FRANÇOIS DURAND-DASTÈS (Groupe Dupont | CNRS - UMR Geographies et Cités | University of Paris Diderot) A 
CASE-STUDY IN INDIA ; CHRISTIAN GRATALOUP (Groupe Dupont | CNRS - UMR Geographies et Cités | University of Paris 
Diderot) WHY IS IT UNAVOIDABLE THAT GLOBAL HISTORY HAS TO BE A “GEO-HISTORY”? ISABEL MARCOS (Groupe Dupont | 
CICS.NOVA | Interdisciplinary Centre of Social Science | FCSH | New University of Lisbon) MORPHOGENESIS OF URBAN 
GLOCALIZATION. 
  

 (…) The “Dupont” Group was created between 1970 - 1974 within the framework of the renewal of geography in 
France “New Geography”. This initial mouvement is based more precisely on several partisans of theoretic and 
quantitative geography, being the starting point for setting up of many scientific centres and events at that moment to 
which they were dedicated: the creation of “Geographic Space”, the founding of the “Groupe Dupont” and the first 
colloquy of Besançon devoted to the getting together of geography and mathematics, are major events at the time 
that the “Groupe Dupont” was created. The geographers of Besançon, were much more “in the system”, whereas the 
“Groupe Dupont” was claiming a subversive dimension, “greater resistance”. The effort towards a more scientific 
geography, integrating the contributions of logic as well as that of the rigorous procedures of handling statistics, 
roughly regroups theoretic geography and quantitative geography. It is the triggering off according to Marchand 
“during the Geographic Days at Aix-en-Provence in 1970. Shortly afterwards, a few persons provoke a workshop that is 
held in Avignon in june 1971: 15 geographers from the South-East of France gathered together in the presence of Allen 
Scott, undertake to work together” (Vigouroux, 1978: 5). Since then, this working together is organised 5 times a year 
with every 2 years a colloquy “Geopoint”. The CICS.NOVA, Interdisciplinary Centre of Social Sciences | FCSH 
Universidade Nova de Lisboa has the privilege of receiving its colleagues for a Workshop of the “Groupe Dupont” 
around the the theme:  WHAT IS THE ROLE OF THEORY IN CONTEMPORARY GEOGRAPHY? (…) 

 
O encerramento do Curso de Doutoramento em Geografia e Planeamento Territorial do ano lectivo 2014/2015 irá consistir 
num workshop do “Grupo Dupont” a realizar nos próximos dias 5 e 6 de Junho subordinado ao tema “Qual o Papel da Teoria 
na Geografia Contemporânea?”  
 
A preocupação por uma Geografia “mais científica” levou à realização do workshop de 1971, em Avignon, entre geógrafos 
franceses e Allen Scott (Prémio Vautrin Ludd). Desde então, o “Grupo Dupont” tem-se vindo a reunir com a regularidade de 5 
vezes/ano, para além do colóquio “Geopoint” que é bianual. 
 
Está aberto o convite para todos os investigadores do CICS, professores do DGPR e doutorandos apresentarem comunicações 
(máximo de 15 minutos) sujeitas a “double referee”.  
A entrada é livre mas a inscrição prévia é obrigatória (enviar mail a confirmar presença para: cicsnova@fcsh.unl.pt) 
 

As línguas de trabalho do workshop serão o francês ou o inglês (com os Power-Point em inglês). 
Ver Cartaz | Ver mais informação (programa) 
Inscrição online 
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http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/CICS.NOVA_LancamentoLivroTransacaoTerrit.pdf
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/05.06.2015_WORKSHOP_Domingos.pdf
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/TransacaTerritoria_K_23_Out.pdf
mailto:cicsnova@fcsh.unl.pt
http://www.apgeo.pt/files/docs/Newsletter/ReginaSalvador_Dupont_01.pdf
http://www.apgeo.pt/files/docs/Newsletter/GroupeDupontLisbonne.pdf
http://goo.gl/forms/1qFJ1wHRfC


20 - Cerimónia de divulgação do livro "Da Musgueira à Alta de Lisboa: recomposição social e urbana", de Gonçalo Antunes 
(Investigador CICS.NOVA) | Debate: "Mistura social induzida: mito ou realidade? - Exemplo da Alta de Lisboa". 
       02 de Junho de 2015 | 18h00 | Auditório do CIUL | Lisboa 

 
A Vereadora com o Pelouro da Habitação e o Conselho de Administração da GEBALIS tem o prazer de convidar V. Exa. para a 
sessão de divulgação do livro "Da Musgueira à Alta de Lisboa: recomposição social e urbana", de Gonçalo Antunes e 
participação no debate "Mistura social induzida: mito ou realidade? - Exemplo da Alta de Lisboa". 

 
A publicação do livro contou com o apoio das seguintes entidades: 
- Gebalis, Gestão dos Bairros Municipais de Lisboa, EEM; 
- Junta de Freguesia de Santa Clara; 
- Junta de Freguesia do Lumiar; 
 
A apresentação da publicação e debate contam com a presença dos seguintes oradores: 
- Luís Vicente Baptista; 
- Nuno Pires Soares; 
- Gonçalo Antunes; 

 
A sessão terá lugar no próximo dia 2 de Junho, pelas 18h00, no Auditório do CIUL, sito Picoas Plaza, Rua do Viriato 13-E, 
Núcleo 6-1º, em Lisboa. 
 
A entrada é gratuita, com inscrição obrigatória: 
Tel.: 21 751 10 97 | E-mail: gcrp@gebalis.pt 
 

Ver Cartaz | Convite 01 | Convite 02 (Vereadora com Pelouro da Habitação e o Conselho de Administração GEBALIS) 
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21 - Apresentação pública do livro "Amantes do Sr. Trabalho" de Isabel Marçano (CICS.NOVA) 
      10 de Julho | Salão Agostinho Fortes | Casa do Alentejo | 18.45h | Lisboa 

 
A apresentação pública do livro: "Amantes do Sr. Trabalho" de Isabel Marçano ocorrerá no dia 10 de Julho, no salão 
Agostinho Fortes, Casa do Alentejo, a partir das 18.45h em Lisboa.  
 
(…) Amantes do Sr. Trabalho reflecte as questões de trabalho e desemprego a partir de meditação teórica e da análise das 
vivências de quem perde o trabalho e cai no desemprego em Portugal. Os trabalhadores querem emprego para pôr na mesa o 
pão de cada dia e também para manter o estatuto de trabalhador na civilização do trabalho que é a civilização ocidental. «É 
por isso que o Papa Francisco avisa que esta economia de mercado, sem definição de valores, mata, e o sentimento de que, 
como disse Raphël Kempt, “a promessa da democracia de mercado não resultou”, cresce. Os “Amantes do Senhor Trabalho” 
sofrem a visão de Amartya Sen, mas é imprevisível o que será a nova sociedade». 
Adriano Moreira  (…) 
 

Ver capa 
Início

 
22 - Ciclo de Colóquios sobre o envelhecimento na Sociedade Portuguesa: Envelhecimento e política de reforma: que futuro 
para as pensões? 
      29 de Maio [26 Junho & 02 de Outubro] | 14h30 às 17h00 |Instituto do Envelhecimentos| Auditório Sedas Nunes | ICS | Lisboa 

 
O envelhecimento da população é claramente uma tendência de longo prazo da sociedade portuguesa — tendência 
confirmada no último recenseamento da população. Contudo, contrariamente a outras sociedades, pelo menos no que 
respeita à sua amplitude, o envelhecimento da população portuguesa ocorre em concomitância com outros processos sociais 
e económicos que tornam a sua evolução preocupante e de difícil previsão. É justamente para algumas das envolventes sociais 
e económicas do envelhecimento que se pretende chamar a atenção. Com efeito, paralelamente a um ajustamento 
económico em curso na sociedade portuguesa sob os auspícios da austeridade ocorre também um ajustamento demográfico 
com repercussões porventura menos assinaladas.  
 
É o entrelaçamento destes dois ajustamentos e as suas consequências no envelhecimento da população que será objecto de 
reflexão dos três colóquios, cada um dedicado a uma temática específica, que o Instituto do Envelhecimento-UL, com o apoio 
da Fundação D. Pedro IV, irá realizar durante 2015. 
 

javascript:_e(%7B%7D,'cvml','gcrp@gebalis.pt');
http://www.apgeo.pt/files/docs/Newsletter/CartazCIUL_Goncalo.jpg
http://www.apgeo.pt/files/docs/Newsletter/convite_da%20musgueiraaltade%20lisboa_2%20junho_jpg.jpg
http://www.apgeo.pt/files/docs/Newsletter/ConviteGoncalo.jpg
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/Capa_Trab_15jan15.pdf
http://www.ienvelhecimento.ul.pt/contactos


29 Maio, 26 Junho &  2 de Outubro :: 14.30h - 17h :: Auditório Sedas Nunes :: 
 

Ver programa  
Inscrição gratuita. 
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23 - Conferências e Exposição TARA 
        03 a 06 de Junho | lnstitut Français du Portugal | Lisboa 

 
CONVITE: 
No âmbito  da Blue Week 2015 em Lisboa, o lnstitut Français du Portugal tem a honora de receber André  Abreu, responsável 
do Ambiente e do Clima do projeto TARA Expéditions, para uma série de conferências abertas a todos os públicos e propõe 
uma exposição sobre os Oceanos.  
 
Mais informações  em português e em francês.  
 
3 Junho | 18h30 | Institut Français du Portugal 
Conferência «O nosso planeta Oceano» em português. Conferência  sobre o impacto das alterações climáticas sobre os 
oceanos.  
Instituto français du Portugal, Avenida Luís Bivar, 91, Auditorium. Inscrição aconselhada aqui. 
 
4 Junho | 15h00 | Blue Business Forum 
Conferência “Tara and Projeto Melgueiro: Exemples of private public cooperation for international cooperation”em inglês 
com José Mesquita, presidente da Associação David Melgeiro.  
Espaço Gulbenkian Oceanos , Pavilhão de Exposições da AIP, Parque das Nações. 
 
5 Junho | 11h00 | Blue Business Forum 
Conferência “TARA OCEANS: Science and Innovation towards a Blue Society”em inglês.  
Espaço Gulbenkian Oceanos , Pavilhão de Exposições da AIP, Parque das Nações. 
 
4 - 6 Junho | Blue Business Forum 
Exposição “O nosso planeta Oceano” em francês e português. Visitas guiadas ocasionais.  
Feira Internacional de Lisboa (FIL), hall 1. 
 

Ver Programa 
Início

 
24 - Colóquio: Narrar e Retratar: desafios às Ciências Sociais | Com a participação de João Pedro George (CICS.NOVA) 
        26 de Junho | Depart. Sociologia FLUP | Torre B | 4.º Andar | Edifício FLUP | Porto 

 
Ver Cartaz | Ver Programa 

Início

 
25 - “Racistas são Os Outros”. Debate sobre: Portugal e Brasil: Porque não há partidos políticos xenófobos e racistas? 
      29 de Maio 2015 | 18h | Sala T12 | FCSH 

 
Convite: “Racistas são os outros”. Debate sobre: Portugal e Brasil: porque não há partidos políticos xenófobos e racistas? 
O seminário, cuja entrada é livre, terá lugar, dia 29 de maio 2015, às 18h, na sala T12 - Avenida de Berna, 26 C, 1069-061 
Lisboa. 
 
Oradores: 
Floresbela Pinto, Deputada Municipal (AML); 
Tiago Fernandes, Professor NOVA/FCSH; 
Júlio César Masson, Jurista, Investigador Universidade de Lisboa. 
 
Moderadora 
Fernando Conceição, CES/Universidade de Coimbra & Univ. Federal da Bahia. 
 

Entrada livre, mas sujeita a confirmação de presenças em resposta ao mail: Secretariado de Sociologia 
sociologia@fcsh.unl.pt 

http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/panfleto_geralIEnv.jpg
http://www.ifp-lisboa.com/index.php/agenda-detail-evenement/events/programa-tara-expeditions-lisboa-de-3-ate-6-de-juhno-2015.html
http://www.ifp-lisboa.com/index.php/agenda-detail/events/programme-tara-expeditions-lisbonne-du-3-au-6-juin-2015.html
https://www.inscription-facile.com/form/ANlU3K7wlPXzWnLwJML4
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/TARA_Blue%20Week%20Flyer.JPG
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26 - Consulta Pública Mundial Sobre Clima e Energia 
       06 Junho |  9h - 19h | ICS | Lisboa 

 
No dia 6 de Junho vai realizar-se um debate global de cidadãos sobre os problemas do clima e da energia envolvendo 100 
pessoas em 100 países participantes.  Trata-se de uma iniciativa que decorre simultaneamente em 100 países diferentes e 
tem como objectivo fazer ouvir a voz dos cidadãos sobre estes importantes temas.   Permitirá, numa primeira parte, informá-
lo(a) sobre os assuntos que estão a ser negociados a nível internacional e, numa segunda parte, ouvir a sua opinião. Deste 
modo, os cidadãos poderão exercer a sua influência sobre as decisões que serão tomadas na Conferência das Nações Unidas 
sobre Alterações Climáticas (COP21), que se realizará em Paris em Dezembro deste ano. As decisões tomadas na COP irão 
afectar a vida de todos os cidadãos do mundo. 
 
Os participantes no debate serão convidados a expressar a sua opinião sobre 30 questões. Os resultados deste debate global 
de cidadãos serão disponibilizados online e comunicados não só aos negociadores da COP21, mas também a governos, 
funcionários da administração, instituições europeias e das Nações Unidas, autoridades locais, empresas, etc. Este debate é 
um importante contributo para a democracia global e também nacional. 
 
Convida-se assim os interessados a participar neste evento, que em Portugal terá lugar em Lisboa, no Instituto de Ciências 
Sociais da Universidade de Lisboa, entre as 9h e as 19h do dia 6 de Junho de 2015. 
 
Quem pode participar? 
Todos os cidadãos, excepto os membros de partidos políticos, associações ou empresas com interesses na área da energia e 
alterações climáticas, os militantes de associações ambientalistas e os eleitos para cargos nacionais. A ideia não é ouvir 
especialistas, mas sim cidadãos de diferentes regiões, idades e experiências de vida. Todas as despesas de deslocações 
(Portugal Continental), alojamento e alimentação serão cobertas pelos organizadores do evento. Será oferecido um almoço e 
um lanche ajantarado no final da sessão. Serão ainda sorteados 3 prémios para os participantes. 
 
Formulário 
Contacto telefónico: 21-7804700 ou 914363302 (falar com Luísa Nora) 

 
Ver mais informação aqui  
Ver Cartaz 
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27 - Encontro de Cientistas 2015 | Instituto das Ciências Sociais da Universidade de Lisboa  
       02 de Junho | ICS | Lisboa 

 
No próximo dia 2 de Junho a APS - Associação Portuguesa de Sociologia promove, em conjunto com outras associações 
científicas, o Encontro de Cientistas 2015. 
 
Esta é uma iniciativa que foi suscitada na reunião que, no passado dia 27 de Janeiro, a APS promoveu com os centros de 
investigação da área da sociologia, seguida de uma reunião no dia 30 de Março com os representantes de várias associações e 
ordens profissionais e científicas tendo por objectivo a promoção de um debate público e transdisciplinar sobre o que tem 
vindo a ser a politica de Investigação & Desenvolvimento em Portugal. 
 
Organização: 
Associação dos Bolseiros de Investigação Científica (ABIC) | Associação Nacional de Investigadores em Ciência e Tecnologia 
(ANICT) | Associação Portuguesa de Antropologia (APA) | Associação Portuguesa de Ciência Política (APCP) | Associação 
Portuguesa de Demografia (APD) | Associação Portuguesa de Linguística (APL) | Associação Portuguesa de Profissionais em 
Sociologia Industrial, das Organizações e do Trabalho (APSIOT) | Associação Portuguesa de Sociologia (APS) | Ordem dos 
Biólogos (OBio) | Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação (SPCE). 
 

A entrada é livre. 
Ver Programa | Ver Cartaz 
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28 - Workshops de Investigação CIES-IUL (Junho/2015): 1 - Investigación - Acción Participativa con Grupos Vulnerables en 
Coahuíla, México | Poder local em Portugal: Representação Política, Programas eleitorais e estratégias dos novos 
Presidentes da Câmara 
        03 de Junho de 2015 e 17 de Junho 2015  | Quartas-feiras das 13h30 às 14h30 | Sala C302 | Edifício II | CIES/IUL 

https://docs.google.com/forms/d/1Ia8P2qy2OtwSZm7JumJzlzuzBXcbLQzTgESnt2OXFjY/viewform
http://climateandenergy.wwviews.org/
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/climaenergia.png
http://www.abic-online.org/
https://anict.wordpress.com/
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http://www.apcp.pt/
http://www.apdemografia.pt/
https://pt-pt.facebook.com/pages/Associa%C3%A7%C3%A3o-Portuguesa-de-Lingu%C3%ADstica/165571293505747
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http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/Cartazencontrocient.pdf


 
Próxima sessão 3 de Junho de 2015 
Com Gabriela de la Peña Astorga 
  
17-06-2015:  Com Maria Antónia Pires de Almeida 
  

Ver mais informação 
Início

 
29 - Pedido de estudo para a CE: Avaliação de impacto, avaliação e serviços na área da migração e dos assuntos internos - 
Data limite de apresentação de propostas: 17 de Junho de 2015 | TENDER - Framework contract on Impact Assessment, 
Evaluation and Evaluation related services in the area of Migration and Home Affairs | Deadline: 17/06/2015 
 

Further information (EC) 
Questions and answers of 20/05/2015 
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30 - Anúncio para a atribuição de uma Bolsa de Investigação, no âmbito do Observatório da Emigração do CIES-IUL | Prazo 
de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: o concurso encontra-se aberto no período de 27 de Maio a 9 de 
Junho de 2015. 

 
EDITAL para atribuição de uma Bolsa de Investigação 

  
Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Investigação, no âmbito do Observatório da Emigração 
do CIES-IUL do ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL), financiada pela Direção-Geral dos Assuntos Consulares e 
das Comunidades Portuguesas. 
 
Área Científica: sociologia ou geografia. 
  
Requisitos de admissão: mestrado; experiência de recolha, tratamento e análise de estatísticas nacionais e internacionais 
sobre a emigração portuguesa e as remessas dos emigrantes; experiência de recolha, tratamento e análise de estatísticas 
nacionais e internacionais sobre as migrações internacionais e os fluxos de remessas dos migrantes; experiência de 
investigação no domínio da emigração portuguesa; competências na gestão de sítios electrónicos; conhecimento da 
terminologia técnica sobre migrações em português e inglês. 
  
Plano de trabalhos: participação como investigador/a na equipa do Observatório da Emigração, assegurando as seguintes 
actividades: recolha, tratamento e análise de estatísticas nacionais e internacionais sobre a emigração portuguesa; gestão 
corrente e tradução para inglês do sítio eletrónico do Observatório; organização de conferências; realização de acções de 
formação; produção de relatórios e/ou artigos científicos sobre a emigração portuguesa. 
  
Legislação e regulamentação aplicável: Lei Nº. 40/2004, de 18 de Agosto (Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica); 
Regulamento da Formação Avançada e Qualificação de Recursos Humanos 2010 e Regulamento de bolsas do ISCTE-IUL. 
  
Local de trabalho: o trabalho será desenvolvido no CIES-IUL - Centro de Investigação e Estudos de Sociologia do ISCTE - 
Instituto Universitário de Lisboa, sob a orientação científica do Prof. Rui Pena Pires. 
  
Duração da bolsa: a bolsa terá à duração de 6 meses, com início previsto em 1 de Julho de 2015. O contrato de bolsa poderá 
ser eventualmente renovado por mais 12 meses. 
  
Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a 980€, conforme tabela de valores das bolsas 
atribuídas directamente pela FCT, I.P. no País (http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/valores). 
  
Métodos de selecção: o processo de selecção será desenvolvido com base na avaliação curricular e, se necessário, na 
entrevista de selecção. 
  
Composição do júri de selecção: a selecção dos candidatos será efectuada por um júri constituído pelo coordenador do 
projecto, Prof. Doutor Rui Pena Pires, e por dois outros investigadores doutorados do CIES, Doutora Cláudia Pereira e Prof. 
Doutor João Sebastião. 
  

http://www.apgeo.pt/files/docs/Newsletter/cies-iulmaio.jpg
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/tenders/2015/2015_02_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/tenders/2015/docs/2015_02/qa_01_en.pdf
http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/valores


Forma de publicitação/notificação dos resultados: os resultados finais da avaliação serão publicitados através de lista 
ordenada por nota final obtida, sendo o candidato(a) aprovado(a) notificado através de email. 
  
Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: o concurso encontra-se aberto no período de 27 de maio a 
9 de Junho de 2015. 
  
As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de carta de candidatura acompanhada dos 
seguintes documentos: curriculum vitae pormenorizado e cópia dos certificados de habilitações e outros documentos 
comprovativos considerados relevantes. 
  
As candidaturas deverão ser entregues, pessoalmente, durante o período 10h às 13h e das 14h às 18h na morada a seguir 
indicada, remetidas por correio ou por e-mail (para gcp.cies@iscte.pt), com indicação da referência da bolsa a que se 
candidata. 
  

CIES - Centro de Investigação e Estudos de Sociologia 
Referência: Observatório da Emigração 
Av. das Forças Armadas – ISCTE-IUL 
1649-026 Lisboa 
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31 - Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres | Tomada de posição: Quem beneficia com o crime do tráfico de 
seres humanos? Chega de hipocrisia! É tempo de agir 
 
Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres 
www.plataformamulheres.org.pt 
 
(…) Com a quinta reunião da Plataforma da Sociedade Civil da UE contra o Tráfico de Seres Humanos (21-22 de Maio), as 
nossas organizações exortam os Estados-Membros da UE e a Comissão Europeia a tomar medidas concretas com vista à 
eliminação do tráfico de seres humanos. 
 
Ao mesmo tempo que agradecemos o trabalho desenvolvido pela Coordenadora da Luta Anti-Tráfico por ter colocado o 
problema na agenda europeia, não vislumbramos progressos concretos com vista à eliminação do fenómeno generalizado do 
tráfico de seres humanos, nem determinação efetiva da UE e dos seus Estados-Membros em alcançar mudanças. 
 
Entre as diferentes formas de tráfico, o tráfico para fins de exploração sexual é a forma mais proeminente: 80% das vítimas. De 
acordo com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), haverá cerca de 140.000 vítimas de tráfico para 
fins de exploração sexual apenas na Europa, e uma rotação de 70.000 vítimas a cada dois anos. A Comissão Europeia estima 
que existam centenas de milhares de pessoas vítimas de tráfico todos os anos na União Europeia, principalmente mulheres e 
crianças traficadas para a prostituição. No entanto, as estatísticas europeias dizem-nos que apenas foram registadas 10.998 
vítimas nos 28 Estados-Membros da UE em 2012, e que apenas foram notificadas 1.054 condenações por tráfico de seres 
humanos (todas as formas incluídas) pelos Estados-Membros no mesmo ano. Como se pode explicar uma tal discrepância de 
dados? 
 
As nossas organizações, que trabalham para alcançar a igualdade entre mulheres e homens e acabar com a violência contra as 
mulheres, reafirmam que a UE e os seus Estados-Membros vão continuar a falhar em acabar com o tráfico para fins de 
exploração sexual se não colocarem um fim à impunidade dos proxenetas e proibirem a compra de sexo. 
 
Acabar com a impunidade dos proxenetas e traficantes. 
 
Numa intervenção no Parlamento Europeu (PE), em Janeiro de 2014, a Europol explicou que o tráfico de seres humanos, 
especialmente de mulheres e meninas, tem aumentado nos países onde a prostituição foi legalizada. Um estudo de 2013 
referente a 150 países, conduzido por economistas do Reino Unido e da Alemanha, demonstra que "o efeito de escala da 
prostituição legalizada conduz a uma expansão do mercado da prostituição, aumentando o tráfico de seres humanos." 
 
Existe uma ligação clara entre a prostituição e o tráfico para fins de exploração sexual. Esta ligação já tinha sido destacada em 
1949 na Convenção das Nações Unidas para a Supressão do Tráfico de Pessoas e da Exploração da Prostituição de Outrem - na 
qual se afirma que "A prostituição e o mal do tráfico de pessoas para fins de prostituição que a acompanha, são incompatíveis 
com a dignidade e o valor da pessoa humana" -, com a qual a Comissão Europeia reiterou o seu compromisso. Em várias das 
respostas a perguntas escritas por parte das/os deputados/as ao Parlamento Europeu, a Comissão Europeia reconhece as 
ligações entre a prostituição, o crime organizado e o tráfico de seres humanos. 
 

mailto:gcp.cies@iscte.pt
http://www.plataformamulheres.org.pt/


É tempo de a UE e os seus Estados-Membros agirem contra a impunidade dos proxenetas e dos traficantes, de forma una. A UE 
não pode apoiar um sistema baseado na impunidade dos beneficiários de um crime. O lenocínio e a procura têm que ser 
criminalizados em todos os Estados-Membros da UE, sem excepção. 
 
Acabar com a procura da prostituição e o tráfico sexual. 
 
O tráfico e a prostituição são actividades impulsionadas pelo lucro. De acordo com o UNODC, o mercado europeu da 
exploração sexual eleva-se a US$3 biliões por ano. Como em qualquer outro negócio, a procura está no cerne do sistema: ela 
perpetua-o e torna-o lucrativo. Se os homens não comprassem sexo, não haveria prostituição e, portanto, não haveria tráfico 
para fins de exploração sexual; proxenetas e traficantes voltar-se-iam para uma indústria mais rentável. 
 
Enquanto os compradores de sexo não forem criminalizados pela sua responsabilidade na promoção da prostituição e no 
tráfico sexual, a UE e os seus Estados-Membros não terão ferramentas para acabar com o tráfico. Nos termos do artigo 18 (1) 
da directiva da UE sobre o tráfico de seres humanos, os Estados-Membros são obrigados "a tomar as medidas adequadas para 
desencorajar e reduzir a procura que incentiva todas as formas de exploração ligada ao tráfico de seres humanos." Abordar a 
procura não constitui uma disposição da directiva da UE por acaso: este é um instrumento legislativo chave para interromper 
um sistema que explora as pessoas mais vulneráveis na Europa, as mulheres e crianças. 
 
Desafiar a procura da prostituição também é uma prioridade para a UE de acordo com o seu valor fundamental da igualdade 
entre mulheres e homens, consagrado na Carta dos Direitos Fundamentais da UE. A resolução do PE sobre "Exploração sexual e 
a prostituição e o seu impacto na igualdade de género", adoptada em Fevereiro de 2014 e apoiada por uma grande maioria de 
todos os partidos políticos, reconhece que "a prostituição é uma causa e uma consequência da desigualdade de género, que a 
agrava ainda mais" e, portanto, considera que ?uma forma de combater o tráfico de mulheres e menores do sexo feminino 
para exploração sexual e fomentar a igualdade de género é o modelo implementado na Suécia, Islândia e Noruega (o chamado 
modelo nórdico), e actualmente em estudo em vários países europeus, no qual é a compra de serviços sexuais que constitui o 
ato criminoso, e não os serviços prestados pelas pessoas prostituídas". 
 
Há evidência crescente de que o chamado "modelo nórdico", através da criminalização da compra de sexo, contribui para 
dissuadir o tráfico e o crime organizado. As avaliações efectuadas na Suécia e na Noruega demonstraram que a luta contra a 
procura da prostituição constitui a forma mais estratégica e eficiente de reduzir o tráfico sexual, bem como para mudar as 
mentalidades e reduzir a violência contra as mulheres. 
 
Do que estamos à espera? Enquanto são elaboradas mais estatísticas e relatórios, centenas de milhares de mulheres e de 
crianças são exploradas e abusadas no sistema da prostituição, alimentado pelo tráfico. 
Instamos a Comissão Europeia e os Estados-Membros da UE a tomar medidas imediatas para acabar com a cadeia do tráfico 
sexual, criminalizando a procura da prostituição e apoiando as pessoas na prostituição através da descriminalização, criação 
de programas de apoio à saída e respostas sociais.  
 
"Dizem que a escravidão desapareceu da civilização europeia; é um erro. Existe como dantes, mas não oprime senão a mulher 
e chama-se prostituição." Victor Hugo, 1862 
 
***A PpDM faz parte e apoia o Apelo de Bruxelas "Juntas/os por uma Europa livre de prostituição". 

 
Mais informação aqui: Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres e aqui “contra o tráfico de seres 
humanos” (…) 
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