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01 - Informação sobre a fase em que se encontra o concurso de Projectos de IC&DT em todos os Domínios Científicos (2014) | 
Gabinete de Comunicação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) – Ver mais informação 

02 - Sessão de debate "Financiamento da Ciência: oportunidades, desafios e críticas" | 04 de Maio 2015 | 18h | Auditório 1 da 
Torre B | FCSH/NOVA – Ver mais informação 
03 - Semana do Empreendedorismo na FCSH/NOVA | 4 a 7 de Maio | 4 de maio / 15h / Sala Multiusos 2 / Edifício ID – 
FCSH/NOVA | 5 de maio / 15h / Sala Multiusos 3 / Edifício ID – FCSH/NOVA – Ver mais informação 
04 - Workshop CICS.NOVA: Debate "Lisboa à noite" | Organização: CICS.NOVA + NASNOVA + LXNIGHTS | Doutor Jordi Nofre 
(CICS.NOVA) | 12-05-2015 | 16:00 - 18:00 | Torre B1 | Anfiteatro 0.05 FCSH/NOVA – Ver mais informação 
05 - Auscultação à comunidade do Sistema Científico e Tecnológico Nacional: colaboração com Japão e Coreia do Sul | até ao 
dia 22 de Maio de 2015 – Ver mais Informação 
06 - Programa de Ações Integradas Luso-Alemãs 2016| Acordo entre o Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) e o 
Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP) | Entrega candidaturas até 15 de Junho de 2015 – Ver mais 
informação 
07 – Convite: “Racistas São Os Outros”. DEBATE sobre: Consciência Negra - É isto preciso em Portugal? E no Brasil? | Hoje | 30 
de Abril 2015 | 17h45m | Sala 05 | Piso 0 | Torre A | FCSH/NOVA | Lisboa – Ver mais informação 
08 - Ciclo Cidade e Etnografia: 20 anos de pesquisa sobre Lisboa | Mesas Redondas | 05 de Maio | 14h-20h | Auditório 1 | 
Torre B | FCSH/NOVA – Ver mais informação 
09 - Sessão "Springer Update - Universidade Nova de Lisboa" na FCSH/NOVA | 06 de Maio de 2015 | 14h | Sala 0.06 | Edifício 
ID | FCSH/NOVA – Ver mais informação 
10 - 2015 Annual conference of the European Network on Gender and Violence (ENGV) | May 6-8 2015 | I&D building | 
FCSH/NOVA | Lisbon | Portugal – Ver mais informação 
11 - Participação em grupo de discussão "Barriers and Enablers for Realising Your Academic Aspirations" | 07 e 08 de Maio 
2015 | Reitoria da NOVA (5º andar) – Ver mais informação 
12 – Workshop CICS.NOVA: A orientação para dentro: uma análise da organização social do espaço urbano a partir da 
trajectória 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 – Ver mais informação 
13 - Convite - DEBATE: Do Foot-ball ao Futebol, debater o desporto rei enquanto instituição, prática social e (logo) como 
construção histórica | 04 de Maio | 16:00-18:00 | FCSH/NOVA | Torre B | sala T6 – Ver mais informação 
14 - Workshop CICS.NOVA: Os sentidos da História e da Nação em: "O Descobrimento do Brasil" (1937) e "Camões" (1946) | 
Doutor Alexandro Trindade (CICS.NOVA) | 18 de Maio de 2015 | Ed. ID | Sala multiusos 2 | Piso 4 – Ver mais informação 
15 – Sessão de Debate: Programas Especiais e Planos Directores Municipais: novos desafios no planeamento e gestão 
territorial | Organização Departamento de Geografia e Planeamento Regional – FCSH/UNL  & CICS.NOVA | 19 de Maio de 2015 
| 14.30h | Auditório 1 Torre B | 1069-061 Lisboa – Ver mais informação 

16 - Abertura de concurso para avaliadores externos URBACT | até 20 de maio – Ver mais informação 

17 - Workshop da Ação COST 1201 Dynamics of Virtual Work |  3-5 Junho 2015 | Escola Superior de Turismo e Tecnologias do 
Mar (Instituto Politécnico de Leiria) | Peniche – Ver mais informação 
18 - Workshop Grupo Dupont: “Qual o Papel da Teoria na Geografia Contemporânea?” | 5 & 6 Junho 2015 | Lisboa, FCSH-UNL 
| Organização Departamento de Geografia e CICS.NOVA | Prazo limite entrega comunicações 15 de Maio  – Ver mais 
informação 
19 - 1º Workshop de Morfologia Urbana / PNUM: Diferentes Abordagens no Estudo da Forma Urbana | 30 de Junho a 4 de 
Julho de 2015 | Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto – Ver mais informação 
20 - Candidaturas abertas para o Prémio Victor de Sá de História Contemporânea – 2015 | até ao dia 1 de Julho de 2015 – Ver 
mais informação 
21 - 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 
22 - Call for papers: 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 
23 - X  Congresso da Geografia Portuguesa:  Os Valores da Geografia | 09 a 12 de Setembro de 2015 | FCSH/NOVA | Lisboa \ 
Organização APG e CICS.NOVA – Ver mais informação 
24 - 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 

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


informação 

25 - 1º Encontro de Prospetiva “Pensar o Futuro, preparar a mudança” – Organização UÉvora e CICS.NOVA-UÉvora| 11 de 
Setembro de 2015 | Auditório da Universidade de Évora – Ver mais informação 
26 - CALL FOR PAPERS | Colóquio Internacional "Da cidade sacra à cidade laica: dinâmicas urbanas e novas memórias" | Torre 
do Tombo | 4 a 6 de Novembro – Ver mais informação 
27 - European Data Forum (EDF 2015) “Exploiting Data Integration “ - Call for Contributions: Deadline 15 May 2015 - Ver mais 
informação 

28 - Graduate programme in Science, Technology and Innovation Studies at the University of Edinburgh – Ver mais informação 

29 - Curso "As Alterações Climáticas e a Avaliação de Impactes" – Lisboa – Ver mais informação 

 

 
 

 
 
01 - Informação sobre a fase em que se encontra o concurso de Projectos de IC&DT em todos os Domínios Científicos (2014) 
| Gabinete de Comunicação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) 
 
Informação do Gabinete de Comunicação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia sobre o concurso de Projectos de IC&DT 
em todos os Domínios Científicos 2014: 
 
5 459 candidaturas seguem para avaliação e selecção após verificação das condições de elegibilidade e outros requisitos do 
concurso. 
 

As candidaturas distribuem-se por domínio científico da seguinte forma: 2 112 em Ciências Exactas e da Engenharia; 1 038 
em Ciências da Vida e da Saúde; 1 236 em Ciências Naturais e do Ambiente e 1 073 em Ciências Sociais e Humanidades. 
 
As reuniões dos Painéis de Avaliação decorrerão em Lisboa entre 17 Junho e 3 Julho 2015. 
 

Mais informação sobre este concurso, aqui  
Versão em inglês 

Início

 
02 - Sessão de debate "Financiamento da Ciência: oportunidades, desafios e críticas" 
       04 de Maio 2015 | 18h | Auditório 1 da Torre B | FCSH/NOVA 

 
No próximo dia 4 de maio, pelas 18h e no Auditório 1 da Torre B da FCSH/NOVA, irá realizar-se a Sessão de Debate 
"Financiamento da Ciência: oportunidades, desafios e críticas". 
 
Esta será uma sessão em torno do financiamento científico, quer nacional, quer internacional, designadamente sobre o actual 
Programa-Quadro comunitário para o apoio à investigação e à ciência (Horizonte 2020) e sobre a resposta portuguesa a estas 
directrizes. A sessão contará com duas intervenções iniciais de 20 min, seguindo-se espaço para debate. 
 

- Cristina Oliveira: "Oportunidades de financiamento para a investigação: programas europeus e nacionais" 
- Maria Coutinho: "A ciência e o financiamento público: a agenda do Horizonte 2020" 

 
Pretende-se, assim, estimular um debate aberto e participado que congregue quer uma visão institucional sobre estas 
oportunidades, quer uma análise crítica das políticas que tutelam a estruturação dos financiamentos, em particular o 
Horizonte 2020. 
 
A entrada livre. 
 

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

 
03 - Semana do Empreendedorismo na FCSH/NOVA | 4 a 7 de Maio na FCSH/NOVA 
        04 de maio / 15h / Sala Multiusos 2 / Edifício ID – FCSH/NOVA| 05 de maio / 15h / Sala Multiusos 3 / Edifício ID – FCSH/NOVA 

 

http://www.fct.pt/apoios/projectos/concursos/2014/index.phtml.pt
http://www.fct.pt/apoios/projectos/concursos/2014/index.phtml.en


Aproveitando o mote da Semana do Empreendedorismo de Lisboa, o Centro de Inovação da FCSH/NOVA lança, de 4 a 7 de 
maio, um conjunto de actividades enquadradas nessa temática. “Empreende-te!” é o nome da iniciativa, que tem por 
objectivo esclarecer, inspirar e ajudar os membros da comunidade FCSH/NOVA a desenvolver as suas próprias ideias de 
negócio. 
 
Ao longo dos quatro dias de “Empreende-te!”, a FCSH/NOVA lança também a edição 2015 do Prémio de Empreendedorismo 
FCSH/NOVA/SANTANDER TOTTA – Melhores Planos de Negócio, inaugurando desta forma um ciclo de sessões dedicadas ao 
empreendedorismo na Faculdade. Todas as sessões, abertas a alunos, antigos alunos, investigadores, docentes e funcionários 
da FCSH/NOVA, são de entrada livre. 
 
Programa (em actualização) 
 

 4 de maio, 15h, Sala Multiusos 2, Edifício ID: 
Lançamento do Prémio de Empreendedorismo FCSH/NOVA/Santander-Totta 2015, com a presença de Patrícia Paquete, da 
Humanamente (vencedora do Prémio em 2014), do Banco Santander-Totta e da CASES; 
 

 5 de maio, 15h, Sala Multiusos 3, Edifício ID: 
Incuba a tua ideia! Apresentação de incubadoras de empresas – com a presença da Start Up Lisboa e Centro de Inovação da 
Mouraria; Financia-te! Apresentação de soluções de financiamento para empreendedores, com a presença da CASES 
(microcrédito) e da PPL (crowdfunding). 

 
 6 de maio, 15h, Sala Multiusos 2, Edifício ID: 

Encontra os teus sócios! Speed dating para Empreendedores, com a participação de potenciais empreendedores da FCSH e da 
FCT/NOVA, para criação de equipas multidisciplinares. 
Quer tenham ou não uma ideia de negócio, os empreendedores poderão participar neste evento, com o objectivo de criar 
ligações em equipa que poderão, através do seu trabalho colaborativo, ser a base da criação de planos de negócio de sucesso. 
Os interessados deverão inscrever-se através do formulário disponível online. 
  

 7 de maio, 15h, Sala Multiusos 1, Edifício ID: 
Inspira-te! Experiências empreendedoras – com a presença de Livros de Ontem, Cobaias Intelectuais e Bad Behavior. 
  
Toda a informação encontra-se disponível aqui  
 

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

 
04 - Workshop CICS.NOVA: Debate "Lisboa à noite" | Doutor Jordi Nofre (CICS.NOVA) 
       12-05-2015 | 16:00 - 18:00 | Torre B1 Anfiteatro 0.05 | FCSH/NOVA 

 
(…) O debate do dia 12 de Maio terá como objectivo debater como novas formas de lazer nocturno em Lisboa produzem (e são 
produto de) gentrificação, turistificação e estudentificação nos bairros históricos do centro de Lisboa. (…) 
 

Ver folheto 
Início

 
05 - Auscultação à comunidade do Sistema Científico e Tecnológico Nacional: colaboração com Japão e Coreia do Sul | até 
ao dia 22 de maio de 2015 
 
A FCT encontra-se a auscultar as entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional (SCTN) que tenham colaboração 
passada, actual ou que pretendam vir a ter com o Japão e/ou Correia do Sul. Pretende-se que os resultados desta auscultação 
permitam identificar os atores e áreas científicas estratégicas de modo a ajudar à tomada de decisão em opções de 
financiamento futuro. 
 
A presente auscultação destina-se aos atores do SCTN (Instituições do Ensino Superior, seus Institutos e Unidades de I&D, 
Laboratórios Associados, Laboratórios do Estado, Instituições privadas sem fins lucrativos que tenham como objecto principal 
actividades de Ciência, Tecnologia e Inovação, empresas, outras instituições públicas e privadas, sem fins lucrativos). 
 
O questionário é realizado online  
 
A FCT agradece desde já a colaboração e solicita o preenchimento do referido questionário até ao dia 22 de maio de 2015.  

http://www.cm-lisboa.pt/investir/empreendedorismo/semana-do-empreendedorismo-de-lisboa
https://docs.google.com/forms/d/1rfpwLILZgsL80Y4CKqsTEoiyzmDkxFaUNv1MHdlxWZI/viewform?usp=send_form
http://livrosdeontem.pt/
http://www.cobaiasintelectuais.com/
https://badbehavior.wordpress.com/
http://www.fcsh.unl.pt/media/noticias/destaques/empreende-te-semana-do-empreendedorismo-na-fcsh-nova
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/12.05.2015_WORKSHOP_Jordi.pdf
http://www.fct.pt/apoios/convitecientistas/consultaspublicas
https://survs.com/survey/p8e79zd15x


 
Qualquer dúvida poderá ser enviada para: japao.coreia@fct.pt 
  

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

 
06 - Programa de Ações Integradas Luso-Alemãs 2016| Acordo entre o Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) e o 
Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP) | Entrega candidaturas até 15 de Junho de 2015 
        De 15 de Abril de 2015 a 15 de Junho de 2015 

 
No quadro do Acordo assinado em 1986 entre o CRUP e o DAAD (Deutscher Akademisher Austauschdienst), ao abrigo do qual 
se tem efectivado o Programa de Ações Integradas Luso-Alemãs, informa-se que o concurso para o ano de 2016, teve início no 
dia 15 de Abril do corrente ano. 
 
Neste sentido, e para conhecimento, disponibiliza-se um exemplar das “Normas de Candidatura”, bem como de todos os 
formulários necessários à instrução dos respectivos processos de candidatura.  
  
Para o presente concurso foram acordadas com o DAAD as datas de: 
 

 15 de Abril de 2015 para a abertura 
 15 de Junho de 2015 para o encerramento  

 
Para simplificação dos procedimentos, este ano, as candidaturas deverão ser directamente enviadas pelos Investigadores 
Responsáveis dos projectos para a sede do CRUP, para o seguinte endereço: carolina@crup.pt  
 
Sublinha-se que toda a informação necessária à formalização das candidaturas se encontra igualmente disponível em 
www.crup.pt  
 

A 1. Ficha de 
Candidatura 
 

A 2. Ficha de Projeto 
 

A 3. Ficha Curricular 
/ Responsável do 
Projeto - Portugal 
 

A 4. Ficha Curricular 
/ Participante do 
Projeto - Portugal 
 

A 5. Ficha Curricular 
/ Responsável do 
Projeto – Alemanha 
 

A 6. Ficha Curricular 
/ Participante do 
Projeto - Alemanha 
 

A 7. Relatório de 
Atividades do 1.º 
Ano 
 
 

Normas de 
Candidatura 
 

 
Início 

Qual o objectivo deste acordo? 
As acções Luso-Alemãs destinam-se a financiar projectos de investigação, por um período de dois anos, entre professores e/ou 
investigadores das Universidades Portuguesas que integram o CRUP e professores das Instituições Alemãs de Ensino Superior. 
 
Qual o tipo de projectos? 
O presente concurso encontra-se aberto para todas as áreas científicas, sendo particularmente encorajadas as candidaturas de 
jovens investigadores com vínculo à respectiva Universidade, bem como candidaturas de equipas seniores que integrem 
jovens investigadores, ou que incluam programas de formação pós-graduada. 
 
Que financiamento? 
O financiamento engloba as despesas de viagem e estadia da equipa portuguesa, decorrentes da sua deslocação à Alemanha e 
tem um valor de 2000 €/ano.  
 
Como candidatar-se? 
Para poderem ser considerados, todos os projectos devem ser apresentados simultaneamente nos dois países, pelo que 
a Equipa Portuguesa deve assegurar-se de que a Instituição que com ela colabora entrega idêntica proposta no DAAD. 
 
Os candidatos devem entregar: 
 

 Os formulários e as normas de candidatura encontram-se disponíveis em: www.crup.pt 
 No preenchimento da ficha de candidatura só deverá ser utilizado o formulário facultado e os espaços específicos 

previstos para cada item (com excepção das publicações). 

mailto:japao.coreia@fct.pt
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/2016Normas_Candidatura_Alemanha.docx
mailto:carolina@crup.pt
http://www.crup.pt/
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/2016A1.docx
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/2016A1.docx
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/2016A2.docx
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/2016A3.docx
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/2016A3.docx
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/2016A3.docx
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/2016A4.docx
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/2016A4.docx
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/2016A4.docx
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/2016A5.docx
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/2016A5.docx
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/2016A5.docx
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/2016A6.docx
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/2016A6.docx
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/2016A6.docx
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/2016A7.docx
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/2016A7.docx
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/2016A7.docx
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/2016Normas_Candidatura_Alemanha.docx
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/2016Normas_Candidatura_Alemanha.docx
http://www.crup.pt/


 No preenchimento da ficha de projecto deverá ser explícito o trabalho comum a desenvolver pelas duas equipas. 
 O responsável pelo projecto deverá submeter o processo de candidatura acompanhado de um parecer do responsável 

do Departamento/Instituição, dentro dos prazos fixados para o presente concurso, para o seguinte endereço de email: 
carolina@crup.pt. 

 As novas candidaturas devem traduzir programas de cooperação com uma duração de dois anos. 
 A atribuição do subsídio para o 2º ano, dos projectos de Acções Integradas aprovadas para 2016, fica dependente da 

avaliação dos relatórios das actividades desenvolvidas no 1º ano, a enviar directamente ao CRUP até ao dia 20 de 
Novembro de 2016. 

 Nos projectos poderá participar mais do que uma instituição universitária portuguesa membro do CRUP. 
 

Data limite: 15 de Junho de 2015. 
 

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

 
07 - Convite: “Racistas São Os Outros”. DEBATE sobre: Consciência Negra - É isto preciso em Portugal? E no Brasil? 
         Hoje |30 de Abril 2015 |  17h45m | Sala 05 | Piso 0 | Torre A | FCSH/NOVA | Lisboa 

 
O seminário, cuja entrada é livre, terá lugar, dia 30 de Abril 2015, às 17h45m, na sala 05, piso 0 Torre A - Avenida de Berna, 26 
C, 1069-061 Lisboa. 
 
Oradores:  
Sara Tavares, cantora e compositora; 
Gabriel Mithá Ribeiro, investigador; 
Fernando Conceição, pesquisador CES-U.Coimbra/UFBA, Brasil. 
 
Moderadora 
M. Margarida Marques, coordenadora do MIET - Mestrado em Migrações, Inter-Etnicidades e Transnacionalismo/UNL. 
 
Entrada livre, mas sujeita a confirmação de presenças em resposta ao mail: Secretariado de Sociologia sociologia@fcsh.unl.pt  
 

Ver mais informação 
 

Gentileza do Departamento de Sociologia | NAE | FCSJ 
Início

 
08 - Ciclo Cidade e Etnografia: 20 anos de pesquisa sobre Lisboa | Mesas Redondas 
       05 de Maio | 14h-20h | Auditório 1 | Torre B | FCSH/NOVA 

 
Apresentação 
No próximo dia 5 de Maio realizar-se-ão três mesas redondas sobre Cidade e Etnografia, no auditório 1 da Torre B da 
FCSH/NOVA, entre as 14h e as 20h. 
 
O objectivo é reunir um conjunto de investigadores que têm realizado pesquisas etnográficas sobre Lisboa e discutir os 
problemas, os desafios e os percursos de investigação. Pretende-se, assim, comemorar os 20 de anos de pesquisas 
etnográficas sobre a cidade de Lisboa. 
 

Ver mais informação 
Início

 
09 - Sessão "Springer Update - Universidade Nova de Lisboa" na FCSH/NOVA 
       06 de Maio de 2015 | 14h | Sala 0.06 | Edifício ID | FCSH/NOVA 

 
No próximo dia 06 de maio de 2015, pelas 14h na sala 0.06 do Edifício ID da FCSH/NOVA, irá decorrer a sessão "Springer 
Update - Universidade Nova de Lisboa". 
 
As Sessões "Springer Updates" são sessões informativas destinadas especialmente a bibliotecários, mas abertas aos 
investigadores e professores. Aí serão apresentadas as novidades desta editora quando à sua política editorial e conteúdos 
publicados, podendo ser colocadas questões técnicas aos seus responsáveis. No que diz respeito à investigação, na sessão 
serão apresentados os serviços que a editora SPRINGER disponibiliza para autores 
 

mailto:carolina@crup.pt
mailto:sociologia@fcsh.unl.pt
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/CartazConscienciaNegraAbril.pdf
http://cmtd1.com/v/443/a21a715f1005097e9294ff8db67df1a9d18cb05429b1ec4a


Ver programa 
 

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

 
10 - 2015 Annual conference of the European Network on Gender and Violence (ENGV) 
        May 6-8 2015 | I&D building | FCSH/NOVA | Lisbon | Portugal 

 
The 2015 Annual Conference of the European Network on Gender and Violence (ENGV) will be held 6-8 May 2015 in Lisbon, 
Portugal. 
 
The event is Hosted by the Faculty of Social Sciences and Humanities, Universidade Nova de Lisboa with additional support 
from the Friedrich-Ebert-Foundation. 
 

See further information [final program] 
Início

 
11 - Participação em grupo de discussão "Barriers and Enablers for Realising Your Academic Aspirations" 
        07 e 08 de Maio 2015 | Reitoria da NOVA (5º andar) 

 
No seguimento dos cursos de formação sobre escrita de projetos (Grant writing) que a Reitoria da NOVA tem vindo a 
organizar, vimos dar a conhecer a todos os investigadores a oportunidade de participarem em breves grupos de discussão nos 
dias 7 e 8 de maio com a perita Magdalena Bak-Maier. Estas sessões irão decorrer na Reitoria da NOVA (5º andar) e têm o 
intuito de identificar/ debater acerca das principais barreiras da carreira académica. 
 
Caso esteja interessado em participar num dos grupos de discussão, deve enviar um email para Rita Falcão (rfalcao@unl.pt). 
  
Barriers and Enablers for Realising Your Academic Aspirations 
Focus Group and Career development workshop with Dr. Magdalena Bak-Maier 
 
90min long 
 
Those attending will be asked to complete a short questionnaire ahead of the focus groups. 
 
The focus groups will be a mixture of development for each person and information gathering for the research. 
At the meeting, we will discuss a set of questions around barriers and enablers of success and identify key career support 
needs. 
I will give a 5min overview of the current architecture for a programme I envisage based on getting to know you at the GWI 
and will be seeking your feedback on this.  
 
The entire event will be run using a developmental framework I use with my 1:1 clients that will help you pinpoint your current 
career point with more clarity, identify specific needs going forward and formulate an immediate action plan. 
 
The specific times and locations for the focus groups are below: 
 

Day 1 – 7th of May - 
Rectory 

  

9:30-10:30  meeting  

11:00-12:30  focus group 1 (5-7 people) 

13:00-14:30 lunch meeting 

15:00 - 16:30 focus group 2 (5-7 people) 

16:30-17:30 video taping meeting 

    

Day 2 – 8th of May   

10:00-11:30 focus group 3 (5-7 people) 

11:30-12:30  meeting  

12:30-14:00 lunch meeting 

14:00-15:00 meeting  

15:00-16:00 meeting  

16:00-17:00 Joao meeting to review 

http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/SpringerUpdate_UNL_6May.pdf
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/finalprogram_ENVG_Lisbon.pdf
http://www.imperial.ac.uk/people/m.bak-maier
mailto:rfalcao@unl.pt


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

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 - Convite - DEBATE: Do Foot-ball ao Futebol, debater o desporto rei enquanto instituição, prática social e (logo) como 
construção histórica 
       04 de Maio | 16:00-18:00 | FCSH/NOVA | Torre B | sala T6 

 
Do Foot-ball ao Futebol 
A convite do Núcleo de Alunos de Sociologia da NOVA, cientistas sociais e historiadores sentam-se à mesa para debater o 
desporto por muitos coroado rei, enquanto instituição, prática social e (logo) como construção histórica. Muito para lá dos 
talk-shows e aberto à discussão, com entrada livre e animação garantida. 
 
Mesa Redonda: O Futebol 
2ª feira 4 de maio, 16:00-18:00 
João Sedas Nunes, Departamento de Sociologia e CICS.NOVA, FCSH/NOVA 
José Neves, Departamento de História e IHC, FCSH/NOVA 
Nuno Domingos, ICS/ULisboa e SOAS, University of London 
 
FCSH/NOVA, Torre B, sala T6 
Av. de Berna, 26-C, 1069-061 Lisboa 
 
Para mais informações contacte o  Núcleo de Alunos de Sociologia da NOVA nasnova@fcsh.unl.pt 
 

Gentiliza do Departamento de Sociologia | NAE  
Início

 
14 - Workshop CICS.NOVA: Os sentidos da História e da Nação em: "O Descobrimento do Brasil" (1937) e "Camões" (1946) | 
Doutor Alexandro Trindade (CICS.NOVA) 
       18 de Maio de 2015 | Ed. ID | Sala multiusos 2 | Piso 4  

 
(…) Este Workshop consiste numa primeira apresentação, de carácter comparativo, entre dois filmes produzidos no âmbito 
dos regimes autoritários no Brasil e em Portugal, a saber: “O Descobrimento do Brasil”, dirigido por Humberto Mauro em 
1937, e “Camões”, dirigido por Leitão de Barros em 1946.  
 
Numa perspectiva ampla, pode dizer-se que ambos os filmes se caracterizam por criarem um sentido para a história das 
respectivas nações e o “caráter” de seus povos mediante o uso da linguagem cinematográfica. (…) 
 

Ver Cartaz 
Início

 
15 - Sessão de Debate: Programas Especiais e Planos Directores Municipais: novos desafios no planeamento e gestão 
territorial | Organização Departamento de Geografia e Planeamento Regional – FCSH/NOVA & CICS.NOVA 
         19 de Maio de 2015 | 14.30h | Auditório 1 Torre B | FCSH/NOVA 

 
O Departamento de Geografia e Planeamento Regional – FCSH/UNL e o CICS.NOVA organizam no próximo dia 19 de Maio a 
Sessão de Debate  "Programas Especiais e Planos Directores Municipais: novos desafios no planeamento e gestão territorial". 
A entrada é livre, sujeita a inscrição prévia  
 

Ver Programa 

http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/08.05.2015_WORKSHOP_MarcoAntonio.pdf
mailto:nasnova@fcsh.unl.pt
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/18.05.2015_WORKSHOP02_Alexandro.pdf
http://goo.gl/forms/1Zh5B7dYfj
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/ProgramaEspeciais.pdf


Início

 
16 - Abertura de concurso para avaliadores externos URBACT | até 20 de Maio 
 
Foi lançado a 21 de Abril e estará aberto até 20 de maio,  um concurso para a constituição de um painel de avaliadores 
externos, no âmbito do PO URBACT III. 
 
Poderá consultar a informação relevante aqui, no sítio central do URBACT, ou no portal  

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

 
17 - Workshop da Ação COST 1201 Dynamics of Virtual Work |3-5 Junho 2015 | Escola Superior de Turismo e Tecnologias do 
Mar (Instituto Politécnico de Leiria) | Peniche   
       3-5 Junho 2015 | Escola Superior de Turismo e Tecnologias do Mar (Instituto Politécnico de Leiria) | Peniche 

 
Vai realizar-se de 3 a 5 de Junho próximo um workshop da ação COST 1201 sobre Dinâmcas do Trabalho Virtual. Esta ação 
COST tem desenvolvido as suas atividades desde 2012 e este workshop terá lugar na Escola Superior de Turismo e Tecnologias 
do Mar (Instituto Politécnico de Leiria) em Peniche 

A entrada é livre, mas os interessados podem registar-se de modo a terem acesso a toda a informação disponível no 
local. 
Ver programa e mais  informação 

Início

 
18 - Workshop Grupo Dupont: “Qual o Papel da Teoria na Geografia Contemporânea?” | 05 & 06 Junho 2015 | Lisboa, FCSH-
UNL | Organização Departamento de Geografia e CICS.NOVA | Prazo limite entrega comunicações 15 de Maio 
       05 e 06 Junho 2015 | FCSH-UNL | Ed. ID Multiusos 2 - Piso 4 | Visita de Estudo a Lisboa - Sábado 05/06/15 

 
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”. O prazo limite de entrega é 15 de Maio.  
 
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 

Início

 
19 - 1º Workshop de Morfologia Urbana / PNUM: Diferentes Abordagens no Estudo da Forma Urbana 
       30 de Junho a 4 de Julho de 2015 | Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 
 
O primeiro workshop de Morfologia Urbana do PNUM, ‘Diferentes abordagens no estudo da forma urbana’, realiza-se na 
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, entre 30 de Junho e 4 de Julho de 2015.  
 
O workshop, com a duração de uma semana, destina-se a estudantes, académicos, investigadores e profissionais nas áreas da 
arquitectura, geografia, planeamento e história. O objectivo do workshop é dar a conhecer aos participantes um conjunto de 
teorias, conceitos e métodos de análise da forma física das cidades. Serão apresentadas, e aplicadas a um caso de estudo na 
cidade do Porto, quatro abordagens morfológicas fundamentais: Abordagem Histórico-Geográfica (Escola Conzeniana), 
Abordagem Tipológica Processual (Escola Muratoriana), Space Syntax e Gramáticas da Forma. O workshop será orientado por 
um conjunto de professores que tem vindo a desenvolver estas quatro abordagens em Portugal e Itália, contando ainda com a 
presença de Jeremy Whitehand e Giancarlo Cataldi no conselho científico. 
 
A(s) melhor(es) prestação(ões) no workshop será(ão) recompensada(s) com uma viagem a Roma para participar no isuf2015-
roma, a realizar-se entre 22 a 26 de Setembro de 2015. Os valores de inscrição no workshop são 150 €, inscrição normal, e 
100€, inscrição para estudantes de licenciatura, mestrado e doutoramento.  

http://urbact.eu/call-applicants-external-assessment-panel
http://urbact-ndp.dgterritorio.pt/
http://dynamicsofvirtualwork.com/meeting-of-working-groups-peniche-june-4-5-2015-2/
mailto:cicsnova@fcsh.unl.pt
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/ReginaSalvador_Dupont_01.pdf


 
O período de inscrição termina a 15 de maio, estando sujeito a um limite máximo de 20 pessoas (admitidas por ordem de 
inscrição). 
 
Para efectuar a sua inscrição no workshop, por favor envie um email (para pnum@fe.up.pt ) com o seu nome completo, local 
de residência, numero de telefone e o comprovativo de transferência bancária. 
  

Ver mais informações | Cartaz  
Em caso de dúvidas contactar pnum@fe.up.pt  ou 00 351 225081903 

Início

 
20 - Candidaturas abertas para o Prémio Victor de Sá de História Contemporânea – 2015 | até ao dia 1 de Julho de 2015 
 
Estão abertas candidaturas até ao dia 1 de julho de 2015 para o Prémio Victor de Sá de História Contemporânea, que 
distingue trabalhos sobre temas de História Contemporânea Portuguesa.  
 
Quem pode participar? 
Este Prémio destina-se a jovens investigadores portugueses e dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa, até à idade de 
35 anos (completados até 31 de Dezembro de 2015), residentes no país ou no estrangeiro.  
 
Que trabalhos são aceites? 
São admitidos trabalhos sobre temas de História Contemporânea Portuguesa, a partir de 1820, podendo ser originais 
dactilografados a dois espaços em folha A4, ou impressos publicados durante o ano de 2014 ou até à data limite de 
apresentação, em 1 de Julho de 2015. Os trabalhos concorrentes não podem ter menos de 50 páginas de texto.  
 
Prémio 
O valor do Prémio é de 2.000,00 euros. 
 

O regulamento e o edital do concurso encontra-se disponível aqui. 
Início

 
21 - 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

 
22 - Call for papers: 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” 
 

mailto:pnum@fe.up.pt
http://pnum.fe.up.pt/pt/index.php/workshop-2015/
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/PNUMWorkshop2015_PosterBranco.jpg
mailto:pnum@fe.up.pt
http://ihc.fcsh.unl.pt/pt/oportunidades/item/38936-http--wwwconselhoculturaluminhopt-defaultaspx?tabindex=3tabid=8pageid=17lang=pt-pt
mailto:SocEd2015@aps.pt
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


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

 
23 - X  Congresso da Geografia Portuguesa:  Os Valores da Geografia 
       09 a 12 de Setembro de 2015 | FCSH/NOVA | 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 

 
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 
Início

 
24 - 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 

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


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 

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 
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

 
25 - 1º Encontro de Prospetiva “Pensar o Futuro, preparar a mudança” – Organização UÉvora e CICS.NOVA-UÉvora 
        11 de Setembro de 2015 | Auditório da Universidade de Évora 

 
O Polo de Évora do CICS-Nova e o Departamento de Sociologia da Universidade de Évora, com o apoio da Associação 
Portuguesa de Sociologia, estão a organizar o 1.º Encontro de  Prospetiva, que irá decorrer em Évora no dia 11 de 
Setembro/15, subordinado ao tema “Pensar o Futuro, Preparar a Mudança”. 
 
(…) Enquadrada no campo dos Future Studies, a prospetiva é uma abordagem interdisciplinar que estuda as mudanças 
passadas e presentes e procura, através da análise das fontes, padrões e causas da mudança e da estabilidade, desenvolver a 
capacidade de antevisão e traçar futuros possíveis. 
 
Esta abordagem tem, entre outras, a vantagem de potenciar a concretização de processos sistemáticos e participativos de 
planeamento das organizações e dos territórios, mediante a recolha de informações e a construção de visões para o futuro a 
médio e longo prazo, tendo em vista apoiar as tomadas de decisão informada no presente e mobilizar ações comuns focadas 
num futuro desejável por parte de um coletivo. 
 
O interesse da sociologia pela prospetiva remonta às primeiras décadas do século XX, tornando-se mais visível nos anos 50, 
através de algumas iniciativas orientadas para prever o comportamento humano. Desde então, este tipo de análise foi-se 
assumindo crescentemente, ainda que de forma tímida, e sem granjear absoluta unanimidade sobre as suas vantagens, 
trilhando um caminho pontuado ora por críticas sobre o recurso a este tipo de análise sustentado na previsão castradora do 
desenvolvimento (mais rápido) das técnicas utilizadas, ora por argumentos favoráveis ao seu uso no âmbito dos processos de 
análise e tomada de decisão.(…) 

https://scientificmobility2015.wordpress.com/%20%C2%A0
mailto:scientificmobility2015@gmail.com
https://scientificmobility2015.wordpress.com/
mailto:scientificmobility2015@gmail.com


 
Ver mais informação | Cartaz  

Início

 
26 - CALL FOR PAPERS | Colóquio Internacional "Da cidade sacra à cidade laica: dinâmicas urbanas e novas memórias" | 15 
de Junho de 2015: limite para envio de propostas. 
      04 a 06 de Novembro | Torre do Tombo | Lisboa 

 
(…) CALL FOR PAPERS 
A extinção e secularização das casas religiosas resultante das revoluções liberais que alastraram por toda a Europa e América 
Latina na transição do século XVIII para o século XIX, provocou transformações profundas na paisagem urbana e nos próprios 
conventos. 
 
O impacto da secularização das casas religiosas no desenvolvimento urbano da Lisboa liberal é o objecto de estudo projecto de 
investigação LxConventos. Coincidindo com o seu final realizar-se-á um colóquio internacional alusivo à temática, no qual se 
pretende agregar investigações em curso - nacionais e internacionais – sobre o papel dos conventos nos processos de 
transformação do território, da paisagem e das formas urbanas, propondo uma plataforma de partilha de informação, de 
linhas metodológicas e de objectivos globais. Pretende-se também comparar a diversidade de situações de transformação e 
reocupação dos edifícios conventuais que não foram demolidos, lançando uma ponte para visões e projectos de futuro. (…) 
 
Ver Normas de Submissão | Ver Cartaz [convite]  
 
CALENDÁRIO 
15 de Junho de 2015: limite para envio de propostas. 
15 de Julho de 2015: comunicação dos resultados da avaliação. 
4, 5 e 6 de Novembro de 2015: colóquio. 
20 de Dezembro de 2015: limite para o envio do artigo completo. 
 

CONTACTOS E INFORMAÇÕES 
lxconventos@gmail.com  
https://lxconventos.wordpress.com/  

Início

 
27 - European Data Forum (EDF 2015) “Exploiting Data Integration “- Call for Contributions: Deadline 15 May 2015 
 
The next European Data Forum (EDF2015) will take place in Luxembourg on 16 and 17 November 2015. The theme of EDF2015 
is: Exploiting Data Integration 

 
All information about the EDF2015 is available via website: http://2015.data-forum.eu 
All information about the Call for Contributions is available here: http://2015.data-forum.eu/calls/contributions  
 
Important Dates: 
•             Submission of proposals: May 15 2015 
•             Notification of acceptance or rejection: June 5 2015  
•             Full EDF2015 program available: end of July 2015  
 
Twitter: https://twitter.com/EUDataForum , hashtag: #EDF2015 
Press Area: http://2015.data-forum.eu/about/press-area 
LinkedIn Group: http://www.linkedin.com/groups/European-Data-Forum-4356346 
Get in touch: edf2015@data-forum.eu 

Início

 
28 - Graduate programme in Science, Technology and Innovation Studies at the University of Edinburgh 
 
(…) The subject group for SCIENCE, TECHNOLOGY & INNOVATION STUDIES (STIS) is based within the School of Social and 
Political Science at the University of Edinburgh. STIS students benefit from our world-renowned research in science, technology 
and innovation studies, as well as opportunities to work with science, government and industry. (…) 
 
There are two scholarship application deadlines: 1 May 2015 and 30 June 2015. 
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Programmes offered are: 
 
-          MSc in Science and Technology in Society 
-          MSc in Management of Bioeconomy, Innovation and Governance 
-          PhD and MSc by Research in Science and Technology Studies 
-          PG Cert in Making Use of Digital Research 
 
Scholarships are available for Master’s programmes here  
 

Further information [STIS Program] | Poster 
The University of Edinburgh is a charitable body, registered in Scotland, with registration number SC005336. 
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29 - Curso "As Alterações Climáticas e a Avaliação de Impactes" – Lisboa  
 
As alterações climáticas colocam novos desafios metodológicos à avaliação de impactes pois impõem um conjunto de novas 
reflexões à comunidade técnica envolvida na avaliação de impacte. Alguns dos desafios são de cariz metodológico, obrigando 
ao desenvolvimento de novas estratégias de abordagem, novas ferramentas para a identificação de impactes e de novas 
regras para avaliação da conformidade dos estudos de impacte ambiental. 
 
Para continuar a ser útil, e apoiar a tomada de boas decisões, a avaliação de impactes deverá ser capaz de responder às 
seguintes perguntas: 
 

• O plano, programa ou projecto em avaliação está preparado para suportar as alterações climáticas? 
• É possível adaptar a intervenção em estudo a novas condições climáticas? 
• Estar-se-á perante uma boa oportunidade para atenuar as alterações climáticas? 

 
PÚBLICO-ALVO E REQUISITOS 
Licenciados, mestres ou profissionais das diversas áreas da engenharia e gestão que procuram aumentar o seu conhecimento 
e a sua capacidade de intervenção nas organizações, ao nível da incorporação da temática das alterações climáticas na 
avaliação de impactes. 
 

Número mínimo e máximo de participantes entre 6 a 20. 
Ver mais informação 
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http://www.ed.ac.uk/news/2015/masters-funding-060315
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/STISProgrammes2015.pdf
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/Poster_SFCfunding_2015.pdf
https://gallery.mailchimp.com/e3542e5dcb25fbe26606a4b14/files/AClimaticas.pdf

