
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. 
 
NOTA: Informamos que só serão considerados os pedidos de divulgação que cheguem até à quinta-feira anterior à expedição 
das Notícias CICS.NOVA. 
 
Divulgamos: 
 

Eventos (CICS.NOVA) 

Seminários/Simpósios 

01 - Simpósio «Investigação Sociológica em Saúde: questões éticas» | CO: David Tavares, Amélia 
Augusto, Noémia Lopes - Carlos Alberto Silva (EU-ECS, CICS.NOVA.UÉvora) | Sílvia Portugal (FEUC) | 11 
de Dezembro de 2015 | Instituto Superior de Ciências da Saúde Egas Moniz | Lisboa – Ver mais 
informação 
02 - I Congresso Internacional de Economia Popular e Solidária e Desenvolvimento Local da UEFS: 
diálogo Brasil-Cuba | 16 a 18 de Março de 2016 | Campus da Universidade Estadual de Feira de 
Santana – UEFS | Comissão Científica - Casimiro Balsa (CICS.NOVA) – Ver mais informação 

Colóquios/Conferências/Congressos 

03 - 'Mobilidades e Ação Coletiva na AML: dos retratos da crise às políticas públicas' | José Alberto 
Simões (CICS.NOVA) | 13 de Outubro | 10h00 | Aud. C103 | ISCTE-IUL – Ver mais informação 
04 - Celebração do centenário da Revista Feminina [Exposição e Ciclo de Conferências] | São Paulo: (14 
Setembro a 01 de Outubro); Lisboa: (07 a 30 de Outubro); ASSIS: (Novembro) | 30 de Outubro Sala T1: 
FCSH/NOVA 14h-18h  [Luis Baptista (CICS.NOVA); Isabel Lousada (CICS.NOVA); Juliana Bonilha 
(CICS.NOVA)] - Ver mais informação 
05 - Políticas de combate à pobreza e exclusão em Portugal: debates e (re)configurações | 27 
Novembro 2015 | 09h00 - 17h00 | Auditório 2 - Torre B | FCSH/NOVA | Lisboa | Organização 
(CICS.NOVA e APS) - Ver mais informação 

Debates 

Workshops 

06 – Workshop CICS.NOVA: “A construção Social da felicidade: A felicidade enquanto recurso 
emocional socialmente desigual. Para uma abordagem sociológica do sentir” por Ana Roque Dantas 
(CICS.NOVA) | 28 Outubro 2015 | FCSH/NOVA | Sala 1.05 | Ed ID – Ver mais informação 

Reuniões/Outros 

07 - 1º Encontro de Investigadores do CICS.NOVA.UÉvora | Organização: CICS.NOVA.UÉvora - 
Universidade de Évora, IIFA | 10 de Outubro de 2015 | Casa do Povo de Santiago Maior | Aldeia das 
Pias | Alandroal – Ver mais informação 
08 - Sessão comemorativa do 70º aniversário do final da 2ª Grande Guerra | 14 de Outubro 2015 | 
15h00 | Sala 131 do Colégio do Espírito Santo - Universidade de Évora – Ver mais informação 
09 - Convento de Mafra como nunca o (ou)viu - visita guiada | 31 de Outubro | Mafra | participação 
de Maria José Roxo (CICS.NOVA) - Ver mais informação 
10 - XVI Encontro Nacional de Sociologia Industrial, das Organizações e do Trabalho (ENSIOT) - Futuros 
do Trabalho: Políticas, Estratégias e Prospetiva |  27 e 28 de Novembro 2015 | FCSH-Universidade 
Nova de Lisboa | CO: Ana Paula Marques, Presidente da CO (CICS.NOVA.UMINHO) - Ângela Matos, 
(CICS.NOVA.UMinho) - Helena Serra, (CICS.NOVA) - João Carvalho, (CICS.NOVA) - Miguel Chaves, 
(CICS.NOVA) - Fernando Diogo, Comissão científica (CICS.NOVA.UMinho)  – Ver mais informação       

Eventos 

Seminários/Simpósios 

11 - Seminário Internacional Mulheres no Euro-Mediterrâneo: primeiro relatório de monitorização dos 
compromissos ministeriais | 19 Outubro 2015 | 14h00 – 19h30 | Auditório do Centro de Informação 
Urbana de Lisboa | Picoas Plaza | Lisboa – Ver mais informação 



12 – Seminário Desafios do Mar português: "Portos, Paisagens Portuárias e Economia do Mar" | 21 de 
Outubro de 2015 | Museu Marítimo de Ílhavo – Ver mais informação 

Colóquios/Conferencias/Congressos 

Debates 

Workshops 

13 - Workshop Horizonte 2020 Oportunidades e Desafios nos programas Europeus de Observação da 
Terra | 15 de Outubro | Instituto Hidrográfico | Lisboa – Ver mais informação 

Reuniões/Outros 

14 - Ações COST: Sessão de informação: COST INFO DAY: Connecting Scientific Communities in Europe 
and Worldwide | 13 Outubro | FLUL | Anfiteatro III | Lisboa – Ver mais informação 

Oferta Emprego/Oportunidades 

15 - Concurso 2016 “Bolsas Papers@USA”| Várias datas de prazo de Candidatura – Ver mais informação 

Oferta Formação 

Academia 

16 - [a decorrer] Programa Doutoramento em Estudos Urbanos FCSH-UNL • ISCTE-IUL | Conferência de 
abertura: Identidade Cultural e Mudança Social - Pesquisa no Bairro de Alfama | 09 de Outubro | 18:00 
| Aud. B203 | Edifício II | ISCTE-IUL | Lisboa – Ver mais informação 

Profissional 

Outros 

17 – Disponibilização on line do V. 6, N 1 (2015) da  revista Historiae | Francisco das Neves Alves (CICS.NOVA) 
– Ver mais informação 

Divulgações Institucionais FCSH 

18 - Horizonte 2020: Programa de Trabalhos 2016-2017 do Desafio Societal 5 disponível (Ação Climática) – 
Ver mais informação 
19 - Portugal 2020- PAC Programas de Actividades Conjuntas – Candidaturas até 29 de Outubro de 2015 - Ver 
mais informação 
20 - Candidaturas abertas para Bolsas Fulbright para Professores e Investigadores Doutorados | candidaturas 
online até ao dia 31 de Outubro de 2015 – Ver mais informação 
21 - Candidaturas abertas ao Programa Operacional para o Mediterrâneo (MED) | A 1ª convocatória ao 
Interreg MED encontra-se aberta até 1 de Novembro de 2015 – Ver mais informação 

Calls  

22 – Call comunicações e posters: Congresso O Ensino Superior Pós Bolonha. Tempo de Balanço, Tempo de 
Mudança | (…) Comissão organizadora: Cristina Pinto Albuquerque (CICS.NOVA) | 05 e 06 de Novembro de 
2015 | Coimbra | até 10 de Outubro de 2015 (nova data) – Ver mais informação 
23 - PhD and Early Scholars Workshop: Call for Papers | ‘Quantitative, qualitative and mixed methods research: 
New insights for the study of health and illness’ |  18th of May 2016 | FCSH/NOVA | Lisboa | Helena Serra 
(CICS.NOVA) | submit abstracts 15th October 2015 – Ver mais informação       
24 - Call for Papers | International Colloquium: “The Youth As An Actor Of The Social Change” | 3th and 4th of 
December of 2015 | University of Azores | São Miguel Island | Azores (Portugal) | Pilar Damião de Medeiros 
(CICS.NOVA.UAçores) - Gilberta Pavão Nunes Rocha (CICS.NOVA.UAçores) - Rolando Lalanda Gonçalves 
(CICS.NOVA.UAçores) |  Abstract Submission Deadline: 19th October of 2015 - Ver mais informação 
25 - Fórum ICT4ALL 2015 -  TIC ao serviço do desenvolvimento | 16 a 19 de Novembro de 2015 | Hammamet | 
Tunísia – Ver mais informação 
26 - Call for Papers - 16.º Congresso bianual da ESHMS (European Society for Health and Medical Sociology): 
‘Healthy lives: technologies, policies and experiences’ | 27-29 June 2016 | Organização de sessões (deadline: 20 
de November); abstrats (deadline a 20 de Dezembro) – Ver mais informação 
27 - Call for Papers - RN16 ‘Sociology of Health and Illness’ - ESA RN16 Mid-Term Conference | May, 19-21, 
2016 | FCSH/NOVA | Lisbon | deadline is 30 November 2015 – Ver mais informação 



28 - II Congresso Ibero Americano de Gestão Integrada de Áreas Litorais - II GIAL 2016 | 03 e 07 de Maio| 
Florianópolis | Submissão Resumos até 30 de Novembro 2015 – Ver mais informação 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

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

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

Local  
Egas Moniz – Instituto Superior de Ciências da Saúde 
Campus Universitário | Quinta da Granja | 
Monte de Caparica | 2829 - 511 Caparica 
Como chegar 

Início 

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

 
O prazo de inscrição para participação nos GTs (comunicações orais, pôsteres e relatos de experiência) está aberto, e vai até o 
dia 20.11.15. 
 

http://www.aps.pt/cms/files/conteudos/file/ST%20SA%C3%9ADE/Programa_simposio_saude_2015.pdf
http://www.aps.pt/cms/files/conteudos/file/ST%20SA%C3%9ADE/Folheto%20Simposio%20Saude_2015_final.pdf
http://www.aps.pt/cms/files/conteudos/file/ST%20SA%C3%9ADE/Ficha%20de%20Inscricao.doc
mailto:saude@aps.pt
http://www.aps.pt/
mailto:saude@aps.pt
http://simposiosaude2015.wordpress.com/
http://www.egasmoniz.com.pt/pt-pt/contactos/acesso-ao-campus.aspx


A Incubadora de Iniciativas da Economia Popular e Solidária da UEFS (IEPS-UEFS) vem desenvolvendo suas atividades, como 
programa de extensão e projeto de pesquisa, desde 2008. Simultaneamente, docentes, técnicos e discentes dividem seus 
saberes no Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Economia Popular e Solidária e Desenvolvimento Local (GEPOSDEL). 
 
Durante este período, o conhecimento produzido e as experiências compartilhadas, tanto com a comunidade quanto com o 
mundo acadêmico, têm se acumulado, sendo a intenção do evento, de início, apresentá-las de modo sistemático, a partir dos 
principais eixos temáticos desenvolvidos pela IEPS-UEFS. 
 
O evento pretende, especialmente, dentro deste enfoque, consolidar e divulgar os diálogos que vem sendo mantidos com 
pesquisadores cubanos da Universidade de Granma, a partir do V Congreso Cubano de Desarrollo Local e V Taller Internacional 
de Desarrollo Local, realizado em março de 2015, em Bayamo, Cuba. Esta é também oportunidade, portanto, para divulgar, 
fortalecer e planejar as atividades de pesquisa, extensão e ensino que frutificam a partir de proposta de convênio de 
colaboração acadêmica entre a UEFS e a Universidade de Granma. 
 
De modo a proporcionar o encontro entre as diferentes visões acerca dos temas propostos, privilegiando tanto o olhar 
acadêmico quanto os saberes e experiências populares, as atividades do Congresso serão delineadas a partir de grupos de 
trabalho em que serão selecionados para apresentação tanto relatos de experiências de trabalho cooperado, ou de sua 
organização, trazidos por grupos de trabalhadores e trabalhadoras ou por entidades de fomento e apoio de tais iniciativas, 
quanto resultados de pesquisa ou extensão produzidos dentro dos padrões acadêmicos. 
 
Simultaneamente ao I CIEPS ocorrerá a I Feira de Economia Popular e Solidária da UEFS, com a exposição e comercialização de 
produtos de iniciativas da Economia Popular e Solidária, rodas de conversa e atividades culturais, alargando o espaço de 
trocas, aprendizado e convívio dos participantes do Evento. 
 
Pretende-se fazer desta, enfim, uma oportunidade de troca e produção de conhecimentos, com a participação de convidados 
que têm inspirado a IEPS-UEFS durante a sua existência e com ela estabelecido parcerias, porque comungam da intenção de 
contribuir para um mundo mais igual, por relações de trabalho mais justas e solidárias, por uma vida regida por valores que 
nos aproximem da essência de ser humano. 
 
LOCAL: Campus da Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS 
                 Av. Transnordestina, s/n, Novo Horizonte, Feira de Santana - BA 
DATA: 16 a 18 de março de 2016 
 

Ver mais informação 
Edital 

Início 

 
03 - 'Mobilidades e Ação Coletiva na AML: dos retratos da crise às políticas públicas' | José Alberto Simões (CICS.NOVA) 
      13 de Outubro | 10h00 | Aud. C103 | ISCTE-IUL 

 
No dia 13 de Outubro terá lugar no Auditório C103 do ISCTE-IUL a conferência 'Mobilidades e Ação Coletiva na AML: dos 
retratos da crise às políticas públicas', em que participa o professor José Alberto Simões com comentador da Sessão: “Retratos 
de acção colectiva” 
 

Entrada livre 
Ver Cartaz Programa 

Início 

 
04 - Celebração do centenário da Revista Feminina [Exposição e Ciclo de Conferências] 
       São Paulo: (14 Setembro a 01 de Outubro); Lisboa: (07 a 30 de Outubro); Assis: (Novembro) | 30 de Outubro (Lisboa) – Sala T1: FCSH/NOVA  - 14h-18h  [Luis Baptista 
(CICS.NOVA); Isabel Lousada (CICS.NOVA); Juliana Bonilha (CICS.NOVA)] 

 
Sala T1: FCSH/NOVA  - 14h-18h 
Abertura:  Prof. Doutor Luís Baptista (Director do CICS.NOVA) 
  
Mesa 3 (Vídeo conferência): 
Moderadoras: Isabel Lousada (CICS.NOVA) e Juliana Bonilha (Pós-doc CICS.NOVA) 
  
Intervenções: 
  
Rosane Gazolla Alves Feitosa (UNESP/Assis) 

http://ciepsuefs.blogspot.com.br/
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/EditalI_CIEPS-UEFS.pdf
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/mobilidades.jpg


“Pesquisas em periódicos no Brasil – fim do século XIX a meados do século XX” 
 
Sílvia Azevedo (UNESP/Assis) 
“Brasil em imagens: um estudo da revista Ilustração brasileira (1876-1878)” 
 
Álvaro Simões Júnior (UNESP/Assis) 
“Ecos do Decadentismo-Simbolismo português na imprensa brasileira” 
 
Marcelo Chaves (Arquivo do Estado de São Paulo) 
“A Revista Feminina no contexto arquivístico” 
 

Ver mais informação 
Início 

 
05 - Políticas de combate à pobreza e exclusão em Portugal: debates e (re)configurações | Organização (CICS.NOVA e APS) 
     27 Novembro 2015 | 09h00 - 17h00 | Auditório 2 - Torre B | FCSH/NOVA | Lisboa 

 
(…) A pobreza e a exclusão social são traços centrais da sociedade portuguesa. A grande proporção de indivíduos nessas 
situações, bem como a sua persistência ao longo dos anos assim o comprova. A crise que o país vem atravessando bem como 
as mudanças introduzidas nas políticas púbicas nos últimos anos, nomeadamente através da redução dos apoios sociais, de 
todo o tipo, têm trazido novos desafios e tensões ao combate a estes fenómenos. O número de pessoas em situação de 
pobreza tem vindo a aumentar o que, em si, representa um desafio forte às políticas sociais em geral e às de combate à 
pobreza em particular. 
 
É neste contexto que se torna necessário desenvolver um conjunto importante de reflexões sobre as diversas políticas de 
combate à pobreza e à exclusão social e sobre as políticas sociais de caracter mais geral que as enquadram e potenciam. 
 
Pretendemos discutir os desafios colocados às políticas de combate à pobreza considerando as transformações sociais que 
têm tido lugar na sociedade portuguesa nos últimos 30 anos, com particular incidência nas transformações recentes. 
 
Começaremos por reflectir sobre as políticas europeias de combate à pobreza e à exclusão social, daí partindo para a reflexão 
acerca das políticas nacionais. Nestas, foi dado relevo particular a três públicos diferenciados: a população beneficiária do RSI, 
a população cigana e as pessoas com deficiência. 
 
Os trabalhos terminarão com uma mesa redonda em que três dos elementos da equipa responsável pelo primeiro grande 
estudo sobre a pobreza em Portugal terão oportunidade de debater sobre o que mudou de 1985 para o momento actual no 
que à pobreza em Portugal diz respeito.  
 
Este evento procura, também, portanto, assinalar os 30 anos do primeiro grande estudo sobre a pobreza em Portugal, 
suscitando a reflexão sobre os seus aspectos estruturais e conjunturais e sobre as políticas que a combatem. 
 
Para mais, comemoram-se, em 2015, também 30 anos da criação da Associação Portuguesa de Sociologia, data que o 
colóquio igualmente assinala. Neste sentido, a sua realização representa a vitalidade da APS e das suas secções temáticas e o 
papel agregador que desempenha junto dos e das profissionais da sociologia. Mas representa também o serviço à sociedade 
portuguesa que a APS presta como estimuladora dos debates sobre as questões centrais que a perpassam, definem e 
condicionam. (…) 
 

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

Início 

 
06 - Workshop CICS.NOVA: “A construção Social da felicidade: A felicidade enquanto recurso emocional socialmente 
desigual. Para uma abordagem sociológica do sentir” por Ana Roque Dantas (CICS.NOVA) 
      28 Outubro 2015 | FCSH/NOVA | Sala 1.05 | Ed ID 

 
(…) Tradicionalmente, a análise de emoções e sentimentos esteve associada a experiências individuais e singulares e, por isso, 
afastada do olhar sociológico. Acreditamos que sentimentos e emoções são socialmente moldados e que a sua expressão 
reflecte aspectos sociais, impondo uma abordagem da Sociologia, nomeadamente procurando as regularidades em torno das 
formas de sentir, expressar e procurar felicidade. Foi esta a proposta do trabalho de investigação realizado no âmbito do 
Doutoramento em Sociologia.  (…) 
 

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


Ver Cartaz 
Início 

 
07 - 1º Encontro de Investigadores do CICS.NOVA.UÉvora | Organização: CICS.NOVA.UÉvora - Universidade de Évora, IIFA 
      10 de Outubro de 2015 | Casa do Povo de Santiago Maior | Aldeia das Pias | Alandroal 

 
“Desafios da Investigação e Intervenção”: 
 
Pretende-se com este Seminário, a decorrer no dia 10 de outubro/2015, na Aldeia das Pias/Alandroal, reunir os investigadores 
integrados, colaboradores e doutorandos do CICS.NOVA.UÉvora, afastados do dia-a-dia e das obrigações universitárias e 
familiares e outras, e promover a:  
 

i) apresentação das atividades e interesses de investigação em que estamos envolvidos no âmbito dos  Grupos 
de Investigação que integramos; 

ii) a conceção do Plano de Atividades 2015/2016 e consequente definição de  objetivos, metas e distribuição de 
tarefas em plena articulação com o modelo de funcionamento proposto para o Polo da Universidade de Évora. 

 
Ver Cartaz 

Início 

 
08 - Sessão comemorativa do 70º aniversário do final da 2ª Grande Guerra | Organização (CICS.NOVA.UÉvora) 
      14 de Outubro 2015 | 15.00h | Sala 131 do Colégio do Espírito Santo - Universidade de Évora 

 
No próximo dia 14 de Outubro/2015, pelas 15h00 terá lugar, na sala 131 do Colégio do Espirito Santo / Universidade de Évora, 
uma sessão comemorativa do 70º aniversário do final da 2ª Grande Guerra, cf cartaz em anexo. Sessão que conta  com a 
presença, entre outros, do Sr. Coronel Carlos Matos Gomes, historiador e romancista. Num espaço anexo exibe-se uma 
exposição alusiva. 
 

Ver convite 
Início 

 
09 - Convento de Mafra como nunca o (ou)viu - visita guiada | participação de Maria José Roxo (CICS.NOVA) 
     31 de Outubro | Mafra 

 
A Direção e a Casa de Pessoal da FCSH/NOVA convidam docentes, investigadores e funcionários para uma visita guiada ao 
Convento de Mafra, no próximo dia 31 de Outubro (sábado).  
 
Maria José Roxo, do Departamento de Geografia e Planeamento Regional, Carlos Moura, do Departamento de História da 
Arte, e João Soeiro de Carvalho, do Departamento de Ciências Musicais serão os guias desta visita cultural que se pretende 
como espaço de convívio e de ilustração da diversidade do conhecimento disciplinar da Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas. 
Inscrições limitadas a 51 pessoas. 
 
Programa: 
9h30 - Saída de autocarro junto à FCSH/NOVA 
10h30 – Chegada a Mafra 
11h00 – Visita guiada ao exterior do Palácio e à Igreja 
12h30 – Almoço livre (há grande variedade de restaurantes na zona do Convento) 
14h30 – Visita guiada ao sector conventual (Escola Prática de Infantaria), Palácio e Biblioteca 
17h00 – Concerto de órgão 
18h00 – Regresso a Lisboa - FCSH/NOVA 
  

Preço: 10 euros - pagamento no ato de inscrição 
Inscrições: Maria Luís Rodrigues (Presidente da Casa de Pessoal da FCSH/NOVA) 
Secretariado do Departamento de História da Arte, Torre B, Piso 6. 
E-mail: historia.arte@fcsh.unl.pt | Extensão: 1542 

Início 

 
10 - XVI Encontro Nacional de Sociologia Industrial, das Organizações e do Trabalho (ENSIOT) - Futuros do Trabalho: 
Políticas, Estratégias e Prospetiva | CO: Ana Paula Marques, Presidente da CO (CICS.NOVA.UMINHO) - Ângela Matos, 

http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/CartazWORKSHOP_Dantas.jpg
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/Cartaz-DII-PoloEvora-10out.pdf
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/Cartaz2guerra14out.pdf
http://intranet.fcsh.unl.pt/noticias/convento-de-mafra-como-nunca-o-ou-viu
http://intranet.fcsh.unl.pt/noticias/convento-de-mafra-como-nunca-o-ou-viu
mailto:historia.arte@fcsh.unl.pt


(CICS.NOVA.UMinho) - Helena Serra, (CICS.NOVA) - João Carvalho, (CICS.NOVA) - Miguel Chaves, (CICS.NOVA) - Fernando 
Diogo, Comissão científica (CICS.NOVA.UMinho) 
      27 e 28 de Novembro 2015 | FCSH-Universidade Nova de Lisboa 

 
Apresentação 
Perante a crise e as profundas adversidades económico-financeiras, que afectam o capitalismo contemporâneo e a confiança 
no futuro, o trabalho, as organizações e as profissões têm conhecido profundas transformações nas suas práticas, conteúdos e 
sentidos. Por sua vez, num contexto de regressão do Welfare State, visível na privatização e externalização de múltiplos 
serviços públicos (e.g. saúde, educação, ação social), atingidos por crescentes vagas de subfinanciamento, assiste-se a 
importantes processos de ressimbolização do trabalho, designadamente pela: i) exaltação de uma “cultura de risco”; ii) 
exigência de compromisso constante por parte dos trabalhadores; iii) apropriação do controlo gestionário e administrativo 
cada vez mais transversal a todos os grupos profissionais pressionados pelas lógicas de produtividade e de custo/benefício; iv) 
intensificação e racionalização subtis dos modelos de organização do trabalho; v) não linearidade dos processos de 
profissionalização, marcados por reconversões contínuas, que tornam imprevisíveis as apostas formativas; vi) pressão para 
fluxos contínuos de mobilidade organizacional e profissional, instáveis e dificilmente integráveis; vii) dificuldades de auto e 
heteroreferenciação identitária perante experiências de desemprego e exclusão social de um número crescente de grupos 
sociais, com especial destaque para os jovens, mulheres, indivíduos desqualificados ou com baixas qualificações e 
trabalhadores mais idosos; viii) refluxo da regulação estatal na economia em geral e no trabalho (e emprego) em particular 
com efeitos na desproteção dos trabalhadores, em especial os mencionados no ponto anterior, e na dessindicalização de 
amplas faixas da população activa. 
 
Em suma, os processos globais de mudança social têm vindo a implicar transformações significativas nas organizações, no 
trabalho, nos grupos profissionais e nos cidadãos em geral. Os contornos destas dinâmicas permanecem, no entanto, em larga 
medida, por conhecer, compelindo os cientistas sociais a confrontarem-se com questões a que urge dar resposta: que futuro é 
possível antecipar num quadro incerto? Em que medida se preserva ou se assegura formas de vinculação socioprofissional e o 
exercício pleno da cidadania num contexto marcado pela crise e pela precarização? 
 
A APSIOT convida à submissão de resumos de proposta de comunicação, de natureza teórica e/ou empírica, que abordem 
estas temáticas, independentemente da sua fundamentação teórica e abordagem metodológica. Igualmente, convida-se à 
apresentação de narrativas de experiências em contextos laborais múltiplos na voz dos próprios profissionais. 

Início 
Propostas de eixos temáticos: 
 

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



- Parcerias/ redes interorganizacionais como agentes de mudança 
 
COMISSÃO ORGANIZADORA  
 
Ana Paula Marques, CICS.NOVA-UMINHO/ Universidade do Minho (Presidente da CO) 
Paula Urze, FCT-Universidade Nova de Lisboa (Presidente da APSIOT) 
Ângela Matos, CICS.NOVA.UMinho/ Universidade do Minho 
Fátima Assunção, ISCSP-Universidade de Lisboa (Vice-Presidente da APSIOT) 
Helena Serra, CICS.NOVA/ FCSH- Universidade Nova de Lisboa 
João Carvalho – CICS.NOVA/ ISMAI – Instituto Universitário da Maia 
João Leitão, Instituto Politécnico da Guarda (Direcção da APSIOT) 
Manuel Cruz, APSIOT 
Maria Manuel Serrano – Universidade de Évora (Direcção da APSIOT) 
Miguel Chaves – CICS.NOVA/ FCSH- Universidade Nova de Lisboa 
Mónica Freitas, FCSH-Universidade Nova de Lisboa (Direcção da APSIOT) 
Paula Ferreira – ISSSL-Universidade Lusíada (Direcção da APSIOT)  
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11 - Seminário Internacional Mulheres no Euro-Mediterrâneo: primeiro relatório de monitorização dos compromissos 
ministeriais  
     19 Outubro 2015 | 14h00 – 19h30 | Auditório do Centro de Informação Urbana de Lisboa | Picoas Plaza | Lisboa 

 
A Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres (PpDM) e a Fundação das Mulheres do Euro-Mediterrâneo (FFEM) 
convidam para o Seminário Internacional Mulheres no Euro-Mediterrâneo: Primeiro Relatório de Monitorização 
dos  Compromissos Ministeriais no dia 19 de Outubro, entre as 14h00 e as 19h30, no Auditório do Centro de Informação 
Urbana de Lisboa | Picoas Plaza - Rua Viriato, 13-E, Núcleo 6, 1º, em Lisboa. 
 
Com peritas e ativistas da região EuroMed, de membros do Parlamento Europeu e de Embaixadoras/es, e no contexto do 
processo intergovernamental da União para o Mediterrâneo (UpM), o Seminário visa: 

 
- apresentar e debater os resultados do primeiro relatório produzido  pela Fundação das Mulheres do Euro-
Mediterrâneo relativo à monitorização da 3ª Conferência Ministerial sobre "Reforçar o papel das Mulheres na 
Sociedade", Paris 2013; 
- conhecer e debater o acompanhamento que o Parlamento Europeu, os Estados-Membros e a sociedade civil 
organizada fazem e querem fazer do empoderamento das mulheres e da igualdade entre mulheres e homens no Euro-
Mediterrâneo. 

 
Consulte o convite, o programa e o folheto [PT] 
As inscrições são até 16 de Outubro aqui 
 

Mais informação aqui:  e aqui e no Facebook  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
O relatório "Mulheres no Euro-Mediterrâneo" produzido pela Fundação  das Mulheres do Euro-Mediterrâneo está disponível 
aqui e   cobre os seguintes países: Argélia, Egito, Espanha, França, Grécia,  Itália, Jordânia, Líbano, Marrocos, Portugal, Tunísia 
e Turquia. O estudo de caso sobre Portugal foi produzido pela Plataforma Portuguesa  para os Direitos das Mulheres.» 

Início

 
12 - Seminário Desafios do Mar português: "Portos, Paisagens Portuárias e Economia do Mar" 
     21 de Outubro de 2015 | Museu Marítimo de Ílhavo 

 
(…) O conceito de Seminário Desafios do Mar Português, criado pelo CIEMar-Ílhavo em 2012, tem já lugar bem marcado na 
agenda nacional de debates sobre a relação de Portugal com o Mar. Numa altura em que se discute a redefinição do “mar 
português”, numa perspectiva essencialmente económica e geopolítica, continuamos a promover momentos de reflexão e 
discussão em torno de temas de cultura marítima. Trata-se de temas que pela sua actualidade e centralidade no debate 
público e pela sua importância histórico-cultural, mostram-se socialmente relevantes para a promoção de uma educação 
informal e contribuem para a construção cívica de uma cultura marítima. 
 
A IV edição do seminário Desafios do Mar Português será dedicada ao tema “Portos, Paisagens Portuárias e Economia do 
Mar”. O Seminário contará com a parceria do Centro de Investigação Transdisciplinar «Cultura, Espaço e Memória» (CITCEM) 

http://plataformamulheres.org.pt/wp-content/ficheiros/2015/10/PpDM-Convite-EuroMed-19Out2015.pdf
http://plataformamulheres.org.pt/wp-content/ficheiros/2015/10/PpDM-ProgramaSeminario-Euromed-19Out.pdf
http://plataformamulheres.org.pt/wp-content/ficheiros/2015/10/PpDM-Folheto-EuroMed-PT-19Out20151.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1-Eh1Gokg4YlDBPQPPXO0rm70VmxqOMBy9X0R_kGPjI8/viewform?c=0&w=1
http://plataformamulheres.org.pt/seminario-internacional-mulheres-no-euro-mediterraneo-primeiro-relatorio-de-monitorizacao-dos-compromissos-ministeriais-19-out-2015/
https://www.facebook.com/plataforma.direitos.mulheres
http://plataformamulheres.org.pt/fundacao-das-mulheres-do-euro-mediterraneo/


da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e da APA - Administração do Porto de Aveiro, S.A., cujo arquivo histórico em 
depósito no CIEMar-Ílhavo. 
 
Os portos são elementos de ligação ao mar. Lugares de partida e de chegada, de gentes do mar e de transmissão de culturas. A 
proximidade de um porto sempre foi motivo de progresso, sendo a sua evolução histórico-social elucidativa do meio 
envolvente. Mais locais ou mais nacionais, os portos de hoje são elos estratégicos de ligação de vários sectores e agentes 
privilegiados do desenvolvimento. (…) 
 
INSCREVA-SE E PARTICIPE! 
21 de Outubro | quarta-feira | participação gratuita 
 

Ver mais informação 
Início

 
13 - Workshop Horizonte 2020 Oportunidades e Desafios nos programas Europeus de Observação da Terra 
     15 de Outubro | Instituto Hidrográfico | Lisboa 
 

O Workshop "Horizonte 2020 Oportunidades e Desafios nos programas Europeus de Observação da Terra (OT)", a realizar-se-á 
no dia 15 de Outubro no Instituto Hidrográfico em Lisboa. 
 
Este workshop tem como principal objectivo: 
 

 Apresentar as oportunidades de financiamento de actividades de OT no concurso 2016-2017 do Horizonte 2020; 
 Dar a conhecer alguns desenvolvimentos realizados ao nível nacional com experiencia de participação em projectos de 

OT nos programas FP7 / H2020 em várias áreas multidisciplinares (Espaço, Clima, Ambiente, Agricultura, Mar, 
Ordenamento do território, etc.); 

 Promover o diálogo entre as entidades com capacidade de concretização (oferta) e as entidades com as necessidades 
(procura). 

  
A participação é gratuita, mas requer inscrição aqui . Conheça também neste URL o programa do evento. 
 

Gentileza da Divisão de Planeamento e Apoio à Gestão (DPAG) | Núcleo de Planeamento (NP) 
Início

 
14 - Ações COST: Sessão de informação: Cost Info Day: Connecting Scientific Communities in Europe and Worldwide 
      13 Outubro | FLUL | Anfiteatro III | Lisboa 

 
No próximo dia 13 de Outubro de 2015, das 10h às 12h, irá decorrer no Anfiteatro III da Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa a Sessão Cost Info Day: Connecting Scientific Communities in Europe and Worldwide. 
  
Esta sessão é destinada a todos os interessados, incluindo Docentes, Investigadores, Pós-Docs, Estudantes de Doutoramento 
e Empresas, e tem como objetivo esclarecer sobre questões práticas e/ou procedimentos a adotar respeitantes à 
participação e submissão de candidaturas ao programa COST. 
  
A participação é gratuita, mas está limitada à capacidade máxima do auditório sendo necessária inscrição prévia, até 12 de 
Outubro, às 16h00. Para tal, preencha o formulário de inscrição aqui. 

 
Organização/ divulgação conjunta: FLUNL, ISCTE-IUL, FCSH-UNL, FCT-UNL, INIAV, ISCSP-UL, UCP 
Ver Flyer 

Início

 
15 - Concurso 2016 “Bolsas Papers@USA”| Várias datas de prazo de Candidatura 
 
Bolsas para apresentação de comunicações em conferências nos EUA 
 
Este programa tem como objectivo a internacionalização do conhecimento científico produzido em Portugal. Não serão 
considerados pedidos de apoio para apresentação de posters. 
 
Serão aceites candidaturas individuais, de acordo com os seguintes requisitos: 
 
– Ter nacionalidade portuguesa ou ser residente em Portugal; 

http://www.museumaritimo.cm-ilhavo.pt/frontoffice/pages/99?event_id=241
http://www.gppq.fct.pt/h2020/eventos.php?id=4086
http://goo.gl/forms/crCkag3tMd
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/COSTINFODAYFlyer.pdf


– Dominar a língua inglesa; 
– Ser doutorando, professor ou investigador de instituições portuguesas de ensino superior e/ou centros de investigação; 
– Apresentar carta de recomendação da instituição portuguesa a que está vinculado; 
– Juntar prova da aceitação da sua comunicação oral pela organização da conferência (se no momento da candidatura ainda 
não tiver este documento, poderá enviá-lo até 30 dias após o encerramento do concurso). 
 
A bolsa terá um valor máximo de 1.200 euros. 
 
Como concorrer 
A candidatura deverá obrigatoriamente ser apresentada online. Candidate-se clicando aqui. 
 
PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS: 
 
Apresentação de comunicações em conferências nos EUA com início em: 
Janeiro de 2016: Candidaturas até 30 Setembro 2015 
Fevereiro de 2016: Candidaturas até 31 Outubro 2015 
Março de 2016: Candidaturas até 30 Novembro 2015 
Abril de 2016: Candidaturas até 31 Dezembro 2015 
Maio de 2016: Candidaturas até 31 Janeiro 2016 
Junho de 2016: Candidaturas até 29 Fevereiro 2016 
Julho de 2016: Candidaturas até 31 Março 2016 
Agosto de 2016: Candidaturas até 30 Abril 2016 
Setembro de 2016: Candidaturas até 31 Maio 2016 
Outubro de 2016: Candidaturas até 30 Junho 2016 
Novembro 2016: Candidaturas até 31 Julho 2016 
Dezembro de 2016: Candidaturas até 31 Agosto 2016 
 

Os resultados serão comunicados até 60 dias após o encerramento do prazo das respectivas candidaturas. 
Início 

 
16 - Programa Doutoramento em Estudos Urbanos FCSH-UNL • ISCTE-IUL | Conferência de abertura: Identidade Cultural e 
Mudança Social - Pesquisa no Bairro de Alfama 
      [a decorrer] 09 de Outubro | 18:00 | Aud. B203 | Edifício II | ISCTE-IUL | Lisboa 

 
A Conferência de abertura do Programa Doutoramento em Estudos Urbanos FCSH-UNL • ISCTE-IUL: Identidade Cultural e 
Mudança Social - Pesquisa no Bairro de Alfama, terá lugar no Aud. B203 no Edifício II do ISCTE-IUL, pelas 18h00 do dia 09 de 
Outubro de 2016. 
 

Ver Cartaz 
Início

 
17 - Disponibilização on line do V. 6, N 1 (2015) da  revista Historiae | Francisco das Neves Alves (CICS.NOVA) 
 
Está disponivel o V. 6, N 1 (2015) da  revista Historiae já está publicada em versão eletrónica. O presente número é dedicado 
ao tema «História e Literatura», sendo da responsabilidade do pós-doutorando do CICS.NOVA, Professor Doutor Francisco das 
Neves Alves (Professor Titular da FURG). 

Início 

 
18 - Horizonte 2020: Programa de Trabalhos 2016-2017 do Desafio Societal 5 já disponível (Ação Climática) 
 
A Comissão Europeia acabou de disponibilizar a pré-publicação do Programa de Trabalhos (WP) 2016-2017 do Desafio 
Societal 5 “Ação climática, ambiente, eficiência de recursos e matérias-primas” do Horizonte 2020. A adoção e publicação 
oficial ocorrerá apenas a meados de Outubro de 2015. 
  
Aproveitamos esta oportunidade para divulgar as próximas sessões de informação sobre este Desafio: 
  

14  de 
outubro  
Guimarães 

Universidade do  Minho 

Oportunidades de financiamento de I&I no 
concurso 2016-2017 do Horizonte 2020 -
 Eficiência de recursos ambientais e 
energéticos 

A agenda e o formulário de inscrição online estão 
disponíveis AQUI! 

15 de 
outubro 

Instituto Hidrográfico 
Oportunidades de financiamento de I&I no 
concurso 2016-2017 do Horizonte 2020 na 

Informação detalhada será oportunamente disponibilizada 
no site do GPPQ! 

https://si.flad.pt/
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/estudosurbanos0910.JPG
http://www.seer.furg.br/hist
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/12.%20SC5_2016-2017_pre-publication.pdf
http://www.gppq.fct.pt/h2020/eventos.php?id=4047
http://www.gppq.pt/h2020/eventos.php


Lisboa temática da Observação da Terra 

27 de 
outubro  
Lisboa 

Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa 

Oportunidades e desafios na temática 
dos Serviços Climáticos 

Informação detalhada será oportunamente 
disponibilizada AQUI! 

24 de 
novembro 
Lisboa 

Ordem dos Engenheiros 
Infoday Nacional Horizonte 2020 Matérias-
Primas  
(com a presença da Comissão Europeia) 

Informação detalhada será oportunamente 
disponibilizada AQUI! 

 

Caso tenham alguma questão sobre o Programa de Trabalhos apresentado, não hesite em contactar o DPAG | FCSH/NOVA.  
Deixamos igualmente o contacto do Ponto de Contacto Nacional para este Programa: Anabela Carvalho 
anabela.carvalho@gppq.pt 
 

Gentileza da Divisão de Planeamento e Apoio à Gestão (DPAG) | Núcleo de Planeamento (NP) Planning Office – 
FCSH/UNL 
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19 - Portugal 2020- PAC Programas de Actividades Conjuntas – Candidaturas até 29 de Outubro de 2015 
 
As candidaturas ao Aviso nº 3 do Portugal 2020 – PAC Programas de Actividades Conjuntas – terá uma nova data limite de 29 
de outubro de 2015. 
 
Qual o objetivo das PAC? 
O programa destina-se a apoiar projetos estruturantes, temáticos e multidisciplinares, , executados por consórcios de 
entidades não empresariais do sistema de I&I (essencialmente centros de investigação e laboratórios), com um mínimo 
estabelecido de 3 entidades parceiras (com Instituições de Gestão distintas). 
 
Que tipo de atividades financia? 
As ações propostas por entidades da Região de Lisboa terão de se enquadrar nos domínios prioritários do RIS3 (Estratégia de 
Especialização Inteligente) de Lisboa, e não do RIS3 Nacional. Os domínios de especialização de Lisboa são os seguintes: 
Investigação, Tecnologias e Serviços de Saúde; Conhecimento, Prospecção e Valorização de Recursos Marinhos; Turismo e 
Hospitalidade; Mobilidade e Transportes; Meios Criativos e Indústrias Culturais.  
 
Os projetos que toquem em dois destes domínios serão valorizados – e, tendo em conta os baixos valores disponíveis para 
Lisboa, deverão ser esses os escolhidos. É também possível propor consórcios com entidades de diferentes regiões. 
 
Os centros, regra geral, podem participar em mais do que um projeto. As ações propostas não devem sobrepor-se aos planos 
de atividades estratégicas dos centros apoiados pela FCT.  
 
Qual o financiamento atribuído? 
Serão financiados PAC com valores de investimento entre 1 e 2,5 M€.  
Para a região LVT serão co-financiados em 40%, ao abrigo do FEDER. O restante financiamento será suportado por fundos 
nacionais, através da Fundação para a Ciência e a TecnologiaI.P.. 
 
Caso pretenda saber mais sobre estas candidaturas, não hesite em contactar a Divisão de Planeamento e Apoio à Gestão 
(DPAG) | Núcleo de Planeamento (NP) Planning Office ou via Balcão 2020 aqui  
 

Gentileza da Divisão de Planeamento e Apoio à Gestão (DPAG) | Núcleo de Planeamento (NP) Planning Office – 
FCSH/UNL 
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20 - Candidaturas abertas para Bolsas Fulbright para Professores e Investigadores Doutorados | candidaturas online até ao 
dia 31 de Outubro de 2015 
 
A Comissão Fulbright anuncia a abertura de concursos para a atribuição de Bolsas a professores e investigadores portugueses 
que pretendam leccionar e/ou realizar trabalhos de investigação em universidades ou centros de investigação nos EUA, no ano 
lectivo de 2016/2017. 
 
Que tipo de bolsas estão abertas? 
Os concursos abertos destinam-se a atribuir as seguintes bolsas: 
 

 Bolsa Fulbright para Professores e Investigadores Doutorados, em todas as áreas de estudo; 

http://www.gppq.fct.pt/h2020/eventos.php?id=4115
http://www.gppq.fct.pt/h2020/eventos.php?id=4104
mailto:anabela.carvalho@gppq.pt
http://www.poci-compete2020.pt/admin/images/Republicacao_AAC.03.SAICT.2015.PAC_20150929.pdf
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/contacte-nos


 Bolsa Fulbright / Instituto Camões para Professores e Investigadores Doutorados, nas áreas específicas de 
Linguística, Didáctica, Pedagogia do Ensino das Línguas, Literatura, Formação à  Distância, Comunicação, Sociologia, 
Ciência Política, História, História Contemporânea, Relações Internacionais, Artes Plásticas, Artes Performativas. Estas 
áreas deverão estar circunscritas a temas de Língua e Cultura Portuguesa, sendo dada, igualmente, prioridade a 
projectos de especial relevância para as relações culturais luso-americanas. 

 
Qual a sua duração? 
Serão concedidas bolsas para períodos de 3 a 12 meses de estadia nos EUA. 
 
Como candidatar-se? 
O regulamento e instruções detalhadas para cada concurso estão disponíveis no site da Comissão Fulbright  e as candidaturas 
deverão ser submetidas online até ao dia 31 de Outubro de 2015. 
 

Gentileza da Divisão de Planeamento e Apoio à Gestão (DPAG) | Núcleo de Planeamento (NP) Planning Office – 
FCSH/UNL 
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21 - Candidaturas abertas ao Programa Operacional para o Mediterrâneo (MED | A 1ª convocatória ao Interreg MED 
encontra-se aberta até 1 de Novembro de 2015 
 
O que financia o Programa MED? 
Este programa financia a partilha de experiências, conhecimento e melhoria das políticas públicas, entre as autoridades 
nacionais, regionais e locais e outros atores territoriais da área de mediterrâneo. É cofinanciado pelo Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional (FEDER), com um orçamento de 224 322 525 € para o período 2014-2020.  
 
Em que eixos posso submeter candidaturas? 
- Eixo Prioritário 1: Promover a capacidade inovadora das regiões MED para um crescimento sustentável e inteligente; 
- Eixo Prioritário 2: Promover estratégias para baixas emissões de carbono e eficiência energética nos territórios MED: cidades, 
ilhas e espaços; 
- Eixo Prioritário 3: Proteger e promover os recursos naturais e culturais do Mediterrâneo; 
- Eixo Prioritário 4: Reforçar a governança do Mediterrâneo. 
 
Foram ainda definidos os seguintes objectivos: 
- Promover o investimento das empresas em I&D e o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas, centros de 
investigação e desenvolvimento e o sector do ensino superior; 
- Apoiar a eficiência energética, gestão de energia inteligente e a utilização de energias renováveis em infraestruturas públicas, 
inclusive em prédios públicos e no sector da habitação; 
- Promover as estratégias de desenvolvimento de baixas emissões de carbono para todos os tipos de territórios, em particular 
as zonas urbanas, incluindo a promoção de uma mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação às 
alterações climáticas; 
- Preservar, proteger, promover e desenvolver o património natural e cultural; 
- Proteger e restaurar a biodiversidade e os solos e promover serviços relacionados aos ecossistemas, nomeadamente através 
da rede NATURA 2000 e infraestruturas verdes; 
- Apoiar o processo de fortalecimento e do desenvolvimento dos quadros multilaterais de coordenação no Mediterrâneo para 
dar respostas conjuntas aos desafios comuns. 
 
Quando são as primeiras convocatórias?  
A 1ª convocatória ao Interreg MED encontra-se aberta até 1 de Novembro de 2015.  
 
Para conhecer mais sobre esta oportunidade de financiamento, visite o website. Existem ainda ferramentas de partilha de 
ideias para projectos conjuntos aqui  
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22 - Call comunicações e posters: Congresso O Ensino Superior Pós Bolonha. Tempo de Balanço, Tempo de Mudança | (…) 
Comissão organizadora: Cristina Pinto Albuquerque (CICS.NOVA) | até 10 de Outubro de 2015 (nova data) 
      05 e 06 de Novembro de 2015 | Coimbra  

 

http://www.fulbright.pt/articles/novidades/bolsas-para-professores-e-investigadores-portugueses-doutorados
http://interreg-med.eu/en/home/
http://interreg-med.eu/en/med-community/


A Universidade de Coimbra, através da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, vai realizar o congresso O Ensino 
Superior Pós Bolonha. Tempo de Balanço, Tempo de Mudança, nos dias 5 e 6 de Novembro de 2015. Decorre até 10 de 
Outubro de 2015 (nova data) a chamada de resumos de comunicações e posters.  

Mais informações aqui 
Início 

 
23 - PhD and Early Scholars Workshop: Call for Papers | ‘Quantitative, qualitative and mixed methods research: New 
insights for the study of health and illness’ | Helena Serra (CICS.NOVA) | submit abstracts 15th October 2015 
      18th of May 2016 | FCSH/NOVA | Lisboa 

 

When studying health and illness social scientists use a number of methodologies, either qualitative, quantitative or both. With 
the specific aim of helping PhD students and early scholars in the field of health and illness, this workshop will offer insights 
into how to overcome the methodological and ethical challenges that researchers have to deal with when employing 
quantitative, qualitative and mixed methods. Here, PhD students and early scholars will have the opportunity to learn about 
how to publish their work in peer reviewed journals. The keynote speakers will offer their own distinguished reflections on these 
matters. 
 

Further information 
Início 

 
24 - Call for Papers | International Colloquium: “The Youth As An Actor Of The Social Change” | Pilar Damião de Medeiros 
(CICS.NOVA.UAçores) - Gilberta Pavão Nunes Rocha (CICS.NOVA.UAçores) - Rolando Lalanda Gonçalves 
(CICS.NOVA.UAçores |  Abstract Submission Deadline: 19th October of 2015 
     3th and 4th of December of 2015 | University of Azores |  São Miguel Island | Azores (Portugal) 

 
Colóquio Internacional: Os Jovens Como Atores Da Mudança Social (Observatório da Juventude Açores) 
 
Nas sociedades ocidentais, marcadas por múltiplas tensões e mutações, têm vindo a ser produzidas no domínio das ciências 
sociais diversas reflexões e pesquisas acerca do papel da juventude nos processos de mudança social. 
 
Num quadro cultural e tecnológico que enfatiza as capacidades e competências dos atores sociais, esta problemática, dado o 
seu carácter multidimensional, deve ser abordada numa perspectiva multidisciplinar; tal implica uma ampla discussão teórica 
e metodológica acerca do lugar dos atores no contexto dos sistemas sociais. 
 
Tendo em vista realizar um ponto de situação, o Observatório da Juventude dos Açores realiza nos próximos dias 3 e 4 de 
Dezembro de 2015 um Colóquio subordinado ao tema Os jovens como atores da mudança social, para o qual se convida à 
apresentação de propostas de comunicações nas seguintes áreas de reflexão: 
 
• Comunicação e Cultura 
• Movimentos Sociais e Políticos 
• Mobilidades e Territórios 
• Qualificações e Profissões 
 
Os resumos das comunicações (600 a 1000 palavras) devem ser enviados via email para derrick.mendes@uac.pt . Cada 
resumo deverá referir o nome do(s) autor(es), a filiação institucional, o título da comunicação, os objectivos, a metodologia 
utilizada, os resultados em discussão, e 3 a 5 referências bibliográficas. Após a notificação da aceitação da comunicação, que 
será feita até ao dia 24 de Novembro, os autores devem assumir o compromisso de inscrição e presença no colóquio. Caso os 
comunicantes desejem publicar os textos apresentados no Colóquio, deverão entregá-los para avaliação por pares até ao dia 
18 de Dezembro de 2015. No final do mês de Fevereiro de 2016 serão notificados da aceitação ou não do texto submetido 
para avaliação. A publicação final está prevista até ao fim do ano de 2016. 
 

Ver Chamada (pt) | Ver Call (en)  
Início

 
25 - Fórum ICT4ALL 2015 -  TIC ao serviço do desenvolvimento  
      16 a 19 de Novembro de 2015 | Hammamet | Tunísia 

 
Irá decorrer de 16 a 19 de Novembro de 2015 em Hammamet, na Tunísia, a 9ª edição do Fórum ICT4ALL2015, que tem como 
objetivo reunir a comunidade TIC ao serviço do desenvolvimento. 
 

http://posbolonha.fpce.uc.pt/
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/ESA02.pdf
mailto:derrick.mendes@uac.pt
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/CALLFORPAPERS_OJA2015.pdf
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/CALLFORPAPERS_OJA2015_en.pdf
http://ict4all.tn/


As organizações terão desta forma oportunidade de apresentar o seu trabalho e as soluções mais inovadoras para combater o 
fosso tecnológico nas várias áreas social, económica e geográfica. 

 
Consulte o programa aqui 
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26 - Call for Papers - 16.º Congresso bianual da ESHMS (European Society for Health and Medical Sociology ): ‘Healthy lives: 
technologies, policies and experiences’ | Organização de sessões (deadline: 20 de November); abstrats (deadline a 20 de 
Dezembro) 
      27-29 June 2016 |Genébra | Suiça 

 
De 27 a 29 de Junho de 2016 realiza-se em Genebra, Suíça, o próximo congresso bianual da ESHMS (European Society for 
Health and Medical Sociology )-‘Healthy lives: technologies, policies and experiences’. A recepção de propostas está aberta 
para a organização de sessões (deadline: 20 de November); abstrats (deadline a 20 de Dezembro)  
 

Ver mais informação aqui 
Call  

Início

 
27 - Call for Papers - RN16 ‘Sociology of Health and Illness’ - ESA RN16 Mid-Term Conference | Helena Serra (CICS.NOVA) | 
deadline is 30 November 2015 
       May, 19-21, 2016 | FCSH/NOVA | Lisbon 

 
New directions in health care work and organizations: 
 
In contemporary societies, the social organization of healthcare is facing many challenges that may lead to fundamental 
transformations. Major challenges emerge from global economic trends towards marketization and the ways most States are 
restructuring the public sector. Side effects are already taking place, in particular how work is structured and organizations 
compete in the context of limited recourses. Consequences are set also on the side of users. However, it must not undermined 
that some fields in healthcare and players may face expansion and new opportunities in this context, namely those linked to 
technologies and management. In sum, changing policies and governance result in comprehensive challenges to the social 
organization of healthcare that warrant further attention, including different models of governance; greater involvement of 
technologies; the emergency of new health professions and competition for professional jurisdictions; the incentive of private 
healthcare systems; possible implications for users in the access to and consumption of healthcare. This new directions may 
vary within and among countries and globally. 

 
Further information 

Início 

 
28 - II Congresso Ibero Americano de Gestão Integrada de Áreas Litorais - II GIAL 2016 | Submissão Resumos até 30 de 
Novembro 2015 
       03 e 07 de Maio| Florianópolis | Brasil 

 
(…) Durante os dias 3, 4, 5, 6 e 7 de maio de 2016 será realizado na cidade de Florianópolis (Brasil), o II Congresso Ibero 
americano de Gestão Integrada de Áreas Litorais: Governança para os Serviços Ecossistêmicos das Costas e Oceanos (GIAL 
2016), organizado pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a Rede Ibero americana de Manejo Costeiro Integrado 
(IBERMAR), em colaboração com a Universidade Federal de Rio Grande (FURG), a Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS) e a Universidade de Cádiz (UCA). 
 
A realização do evento é de grande relevância para a construção conjunta dos conhecimentos sobre a costa, o mar e sua 
gestão. Consideramos que, além da actividade de formação que define eventos desta natureza, os mesmos contribuirão para 
estabelecer e consolidar pontos de contacto na região Ibero americana, e representam plataformas para o intercâmbio de 
conhecimentos e experiências entre as autoridades/gestores/instituições académicas/centros de pesquisa e movimentos 
sociais, com elevado potencial aplicável as acções de planeamento e gestão da zona costeira e marinha. 
 
Assim, o GIAL 2016 se entende como uma plataforma para a divulgação, discussão, intercâmbio de conhecimentos, formação 
e capacitação, para contribuir com o cumprimento dos compromissos globais e regionais assumidos pelos países ibero 

http://ict4all.tn/wp-content/uploads/2013/12/programme-previsionnel.pdf
http://www.unige.ch/sciences-societe/socio/healthylives
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/ESHMS2016Genevacallforpapers.pdf
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/ESA01.pdf


americanos, relacionados com a gestão integrada e sustentável dos espaços e dos recursos costeiros e marinhos desta região, 
com vista ao bem estar humano. (…) 
 

Ver Cartaz 
Ver mais informação 

Início 

 
 

                  

 
 
 

http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/02_florianopolis_GIAL.jpg
http://www.congressogial.com/en/site
http://www.facebook.com/pages/FCSHNOVA-P%C3%A1gina-Oficial/211643438860565?sk=app_157746640956960
https://twitter.com/#!/fcshunl
http://www.linkedin.com/company/663549?trk=pro_other_cmpy
https://plus.google.com/108057898656720551636#108057898656720551636/posts
http://blog.fcsh.unl.pt/

