
Caros/as Investigadores/as CICS.NOVA, 
  
Por favor, desloque a página para baixo para poder aceder à versão integral das Notícias CICS.NOVA. 
Please scroll down for the full text of News CICS.NOVA. 
  
NOTAS 
  

1)      Informa-se que foi criado o endereço electrónico cicsnova.newsletter@fcsh.unl.pt para pedidos de divulgação na 
Newsletter CICS.NOVA. 

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

Eventos (CICS.NOVA) 

Destaques 

01 - Seminários Mensais: Fazer o Comum nas Socialidades Modernas - Controvérsias, reconhecimentos e 
vulnerabilidades em mundos plurais |Início 12 Dezembro 2015 [Várias Datas] | 12/12 [Sala T5 – Torre B – 
FCSH/NOVA] | Coordenação: José Manuel Resende (CICS.NOVA) - Ver mais informação 

 
  

Eventos  

Seminários/Simpósios 

02 – [a decorrer] 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 
03 - [a decorrer] Seminário Internacional Delinquência Juvenil: Processos de Desistência, Identidade e Laço 
Social | 10 e 11 de Dezembro | Grande Auditório do ISCTE | Lisboa – Ver mais informação 

Colóquios/Conferências/Congressos 

04 - 2º Congresso Maria Lamas |12 de Dezembro | Biblioteca Maria Lamas | Almada | Isabel Lousada (CICS.NOVA); 
Catarina Inverno (CICS.NOVA) – Ver mais informação 
05 - Primeiro Encontro da secção "Sociologia do Direito e da Justiça" da Associação Portuguesa de Sociologia | 08-
09 de Janeiro de 2016 | FEUC  | Coimbra | Coordenação científica: Maria João Leote (CICS.NOVA); Sílvia Gomes 
(CICS.NOVA)  e Vera Duarte (CICS.NOVA) - Ver mais informação 
06 - 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 
07 - Geoprogress Global Forum 2016: Food, Geography and Security Policies | Ana Firmino (CICS.NOVA) | 3-4 May | 
Campus Luiigi Einaudi | University of Turin | Torino – Ver mais informação 
08 - VI Congresso da Associação Portuguesa de Antropologia (APA) | 02, 03 e 04 de Junho de 2016 | Coimbra | 
Painel: T(048) Mobilidades sociais e espaciais nas sociedades contemporâneas: dinâmicas e processos de 
transformação social e identitária || Painel T055: "Novas gramáticas de mobilização, protesto e activismo: entre o 
local e o global" | Coordenadores / Convenors: Ricardo Campos (CICS.NOVA) / José Simões (CICS.NOVA) – Ver mais 
informação 
09 - Conferência anual do instituto de sociologia: Social Class in The 21st Century | Mike Savage (London School of 
Economics) | 16 de dezembro de 2015 | 14:00 | Anfiteatro Nobre Faculdade de Letras da Universidade do Porto – 
Ver mais informação 
10 - II Conferência Nacional de Geodecisão | 12-13 de Maio de 2016 | Escola Superior de Tecnologia do Barreiro | 
Instituto Politécnico de Setúbal (ESTB/IPS) - Ver mais informação 
11 - Conferência Internacional de Riscos Urbanos | 30 de Junho 2016 a 02 de Junho de 2016 | Lisboa – Ver mais 
informação 

Debates 

mailto:cicsnova.newsletter@fcsh.unl.pt


12 - Ciclo de Conversas Sobre o Direito à Cidade em Espaços da Lusotopia | Nov-Dez 2015 [várias datas] | Manuel 
Carlos Silva (CICS.NOVA.UMinho) – Ver mais informação 

Workshops 

13 - Workshop sobre harmonização de dados geográficos no contexto da Diretiva INSPIRE | 17 de dezembro | 
09:00 às 12:00 | DGT | Lisboa – Ver mais informação 

Reuniões/Outros 

14 - Convite 20 anos SPECO [SPECO – Sociedade Portuguesa de Ecologia] | 17 de dezembro de 2015 | 18h | Átrio do edifício 

C3 | Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa - Ver mais informação  

Oferta Emprego/Oportunidades 

Oferta Formação 

Academia 

15 - 1st Advanced Training Courses in Qualitative Research | 25 de janeiro de 2016 | Centro 
Interdisciplinar de Ciências Sociais Polo UMinho (CICS.NOVA.UMinho) | Coordenação Cintífica: Ana 
Paula Marques (CICS.NOVA.UMinho) – Ver mais Informação 

Profissional 

Outros 

16 – Observatório das Migrações (OM) -  Newsletter Dezembro 2015 – Ver mais informação 

Divulgações Institucionais FCSH 

17 - Prémio de Investigação Colaborativa Santander Totta/Universidade Nova de Lisboa - 2015/2016 – Ver mais 
informação 

18 – NL INVESTIGADOR [N.º 6] – Ver mais informação 

19 - A V I S O: Encerramento FCSH [23 de Dezembro a 3 de Janeiro 2016 ] | Período de férias escolares/Obras e 
Manutenção | Excepção do Edifício ID - Ver mais informação 

Calls 

20 - Call for Papers: Moving Cities: Contested Views on Urban Life | European Sociological Association Research 
Network 37 - Urban Sociology - Midterm Conference | Jagiellonian University | Krakow | Poland | June, 29th- July, 
1st, 2016 | Conference | Scientific Committee: Luís Baptista (CICS.NOVA) | Organizing team: Patrícia Pereira 
(CICS.NOVA) | Abstract submission: November 5th, 2015 - December 15th – Ver mais informação 
21 - Call : 22nd International Sustainable Development Research Society Conference | 2016, 11-15 July  | Lisbon | 
Final Call for Abstracts: Deadline 15th December 2015 - Ver mais informação 
22 - Call for papers: ESHMS 16th biennal congress University of Geneva, 27-29 June 2016 | Healthy lives: 
technologies, policies and experiences | Deadline for abstracts: December 20th 2015 - Ver mais informação 
23 - Last Call for Papers: 12th IFIP TC9 Human Choice and Computers Conference  HCC12 | September 7th-9th 2016 
|  Salford, Greater Manchester UK | Submissions: January 8th 2016 - Ver mais informação 
24 - Call para presentação de propostas: IX Congresso Português de Sociologia: Portugal, Território de Territórios | 
dias 6 a 8 de Julho de 2016 | Universidade do Algarve | Submissão de resumos/abstracts: Até 30 de janeiro de 2016 
- Ver mais informação 
25 -  Call for Papers - Indicator Politics: Quantification measures and practices of decision-making| 4S/EASST 
Conference in Barcelona 2016 | Barcelona August 31-September 3 | abstracts until the 21st of February, 2016 – Ver 
mais informação 
26  - Conference Call: ECREA’s 6th European Communication Conference ‘Mediated (Dis)Continuities: Contesting 
Pasts, Presents and Futures’ | Prague 9 - 12 November 2016  | from 1 December 2015 to 29 February 2016 – Ver 
mais informação  
27- Chamada de Trabalhos: CIAIQ2016 e ISQR2016 / 5º Congresso Ibero-Americano em Investigação Qualitativa & 
1st International Symposium on Qualitative Research | 12, 13 e 14 de julho de 2016 | Porto | Submissão de artigos: 
até 6 de março 2016 - Ver mais informação 

28 - Call for Papers: Revista Sociologia Faculdade de Letras da Universidade do Porto – Ver mais informação 



  

 
  

 
 
 01 - Seminários Mensais: Fazer o Comum nas Socialidades Modernas - Controvérsias, reconhecimentos e 
vulnerabilidades em mundos plurais | Coordenação: José Manuel Resende (CICS.NOVA) 
       Início 12 Dezembro 2015 [Várias Datas | Locais a indicar] // 12 Dezembro 2015 (11h-13h) | Sala T5 - Torre B FCSH/NOVA 

 
(…) 
Seminários Mensais 
Fazer o Comum nas Socialidades Modernas 
Controvérsias, reconhecimentos e vulnerabilidades em mundos plurais 
 
 
Coordenação: José Manuel Resende  
Os seminários mensais Fazer o Comum nas Socialidades Modernas - Controvérsias, Reconhecimentos e Vulnerabilidades 
em Mundos Plurais são um espaço artesanal de apresentação e discussão de working papers elaborados a partir de 
pesquisas (individuais ou coletivas) em curso, por parte de investigadores que se encontram em diferentes momentos das 
suas carreiras académicas ou da sua trajetória de formação pós-graduada. Constituem um fórum privilegiado de debate, 
estimulando quer a produção de pequenos papers quer a sua posterior melhoria (e eventual publicação) decorrente da 
crítica construtiva realizada pelos pares de um mesmo ofício. 
 
 

1.ª Sessão 
 

Data Autor Título do Working Paper Local 

12 Dezembro 
2015 

(11h-13h) 

Teresa Ramalhal "Desigualdades, poder e violência nas 
instituições do Ensino Superior Público" 

Sala T5 - Torre B 
FCSH/NOVA 

 
(…) 
Ver mais informação 

Início 

 
02 - [a decorrer] 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 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 

http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/SeminariosMensaisCICS.NOVA.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/


 
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 

 
03 - Seminário Internacional Delinquência Juvenil: Processos de Desistência, Identidade e Laço Social 
     10 e 11 de Dezembro | Grande Auditório do ISCTE | Lisboa 

 
A Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais está a organizar o Seminário Internacional Delinquência Juvenil: 
Processos de Desistência, Identidade e Laço Social, que irá decorrer no Grande Auditório do ISCTE, em Lisboa, nos dias 10 e 
11 de dezembro de 2015, ocorre no contexto do Projeto Reincidências – Avaliação da Reincidência dos Jovens Ofensores e 
Prevenção da Delinquência –, cofinanciado pela Comissão Europeia no âmbito do Programa Prevention of and Fight Against 
Crime no período 2013-2015, tendo como principal objeto o estudo da reincidência dos jovens ofensores com ligação ao 
sistema de justiça, numa perspetiva de avaliação da intervenção e de prevenção da delinquência. 
  
O Projeto Reincidências permitiu a recolha de dados sobre reincidência, numa perspetiva retrospetiva, de cerca de 1400 
jovens com ligação ao sistema de justiça, e inclui ainda o início de um estudo de follow-up/eficácia das medidas, portanto 
prospetivo, de jovens infratores que iniciaram medidas de acompanhamento educativo ou de internamento, que se estima 
que incida sobre cerca de 400 sujeitos. O Projeto - que conta com a colaboração da Universidade do Minho no tratamento 
de dados estatísticos e produção de estudos - constitui, assim, um estudo inovador, em Portugal, pela extensão da amostra 
e investimento na análise de um conjunto diversificado de fatores, sociais e pessoais, que se pressupõem associados à 
continuidade do comportamento delituoso. 
  
O Seminário, permite, através dos contributos dos especialistas e investigadores reconhecidos na área da desistência que 
nele participam, dar a conhecer e colocar em debate duas grandes abordagens teóricas que explicam porque é que, e como 
é que as pessoas se afastam da prática repetida de comportamentos delituosos: a abordagem que explica a desistência 
como resultado de mudanças estruturais nas circunstâncias de vida, os chamados ‘turning points’, não intencional, em 
contraponto com o modelo da mudança cognitiva ou de identidade, sendo neste colocado o enfoque na mudança interna 
dos indivíduos. Estas diferentes abordagens, e a hipótese de interligação entre ambas, ganham maior sentido quando se 
aborda a reincidência e o objetivo socialmente desejado da desistência do crime de jovens em fase de transição para a 
idade adulta. 
  
Considerando que as intervenções previstas são do interesse dos investigadores que se interessam pelas temáticas da 
criminalidade e dos processos de desenvolvimento juvenil, vimos dar a conhecer a realização deste Seminário e solicitar a 
divulgação do mesmo junto dos vossos colaboradores, informando que o prazo de inscrição no Seminário termina dia 4 de 
Dezembro (Ver ficha de inscrição). 
 

Ver Programa pág 01 | pág 02 
Início 

 
04 - 2º Congresso Maria Lamas |Isabel Lousada (CICS.NOVA); Catarina Inverno (CICS.NOVA) 
      12 de Dezembro | Biblioteca Maria Lamas | Almada  
 

O MDM - Movimento Democrático de Mulheres promove a realização do 2º Congresso Maria Lamas que se realiza em 
Almada, no dia 12 de Dezembro, na Biblioteca que leva o seu nome, em parceria com a Câmara Municipal de Almada e a 
União de Freguesias da Trafaria e Caparica. Neste 2º Congresso Maria Lamas, o MDM pretende continuar a revisitar a sua 

obra conferindo sentidos actuais às suas palavras, interpretando-as na teia das complexas relações dos nossos dias.  
 

mailto:saude@aps.pt
http://simposiosaude2015.wordpress.com/
http://www.egasmoniz.com.pt/pt-pt/contactos/acesso-ao-campus.aspx
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/FichaInsc_Sem_Reincidencias.doc
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/Programa10e11dezembroISCTE1página.jpg
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/Programa10e11dezembroISCTE2página.jpg


Inscrições aqui  
As inscrições para o Congresso e para o almoço são gratuitas mas obrigatórias e devem ser enviadas até 8/12/2015, por 
uma questão de logística. 
 

Ver Convite | Ver Programa 
Início 

 
05 - Primeiro Encontro da secção "Sociologia do Direito e da Justiça" da Associação Portuguesa de Sociologia | 
Coordenação científica: Maria João Leote (CICS.NOVA); Sílvia Gomes (CICS.NOVA)  e Vera Duarte (CICS.NOVA) 
      08-09 de Janeiro de 2016 | FEUC  | Coimbra 

  
O Primeiro Encontro da secção “Sociologia do Direito e da Justiça” da Associação Portuguesa de Sociologia terá lugar em 
Coimbra, na FEUC, em co-organização com CES-UC, em 8-9 de Janeiro de 2016. O tema principal será Direitos, Justiça, 
Cidadania: o Direito na Constituição da Política. 
  
Recentemente, o direito e a justiça têm dado lugar a debates públicos sobretudo numa perspectiva económica. Qualidade 
da legislação, confiança na justiça, desempenho dos tribunais têm sido referidos como factores de desenvolvimento 
económico e de atractividade do país para os investidores. E são debatidos principalmente na perspectiva, mais específica, 
do seu impacto sobre o funcionamento dos mercados. Mas a economia não se reduz ao funcionamento de mercados, e a 
vivência das colectividades humanas não se limita à actividade económica. 
  
De facto, além de poder favorecer o funcionamento de mercados, o direito, nas sociedades complexas, tem tido um papel 
muito mais diversificado de estruturação das actividades colectivas: reconhecendo sujeitos individuais e colectivos, 
consagrando normas de proibição de variadas formas de violência, identificando desigualdades e meios de as compensar 
parcialmente, etc. Tem desenvolvido estas potencialidades em estreita articulação com o surgimento dos sistemas políticos 
modernos, lugares emblemáticos do tratamento das questões que levanta a acção colectiva. Estes necessitam do sistema 
jurídico, que lhes dá forma, ao mesmo tempo que se tornaram os principais produtores de novas normas jurídicas. 
  
Na produção de conhecimento sobre o direito e a justiça é, por isso, crucial contemplar a relação entre direito e política, 
podendo presumir-se que o direito e a justiça não deixarão de ser afectados pelas alterações profundas que sofre 
actualmente a esfera política – nomeadamente no espaço europeu. A sociologia tem que contribuir para a análise destas 
evoluções, devendo, em complemento ao trabalho de economistas, politólogos, especialistas das relações internacionais e 
outros, estar particularmente atenta às manifestações destas evoluções nas experiências individuais e colectivas das 
pessoas, nas experiências dos direitos, da justiça e da cidadania. Uma análise indispensável para a apreciação das 
condições actuais da acção política, ou seja: da viabilidade das nossas sociedades. 
  
O encontro consistirá, além de sessões plenárias, em três períodos de trabalho em sessões temáticas paralelas, cada uma 
de quatro comunicações. 
  
As sessões temáticas serão compostas pela comissão de coordenação científica do encontro, e os seus sub-temas serão 
definidos em função das propostas recebidas. 
  
Também poderão ser apresentadas propostas de sessões sobre um determinado sub-tema, que convirá relacionar de 
maneira imaginativa com o tema principal. 
  
Pretende-se, assim, conciliar de maneira aberta e plural, na continuidade dos encontros da Área Temática “Direito, Crime, 
Dependências” nos Congressos da APS do Porto e de Évora, os objectivos de, por um lado, pôr em discussão um tema 
principal ligado à actualidade, e, por outro lado, dar visibilidade à variedade e vitalidade da investigação sociológica sobre 
direito e justiça a realizar-se actualmente em Portugal. 
  
O Encontro é aberto a todas e todos, membros da APS ou não, que participam na investigação sobre o direito e a justiça, 
seja qual for a sua formação e seja qual for o enquadramento institucional do seu trabalho. 
Para mais informação ver a plataforma do Encontro (www.ces.uc.pt/apssdj; ver também a página oficial da secção no sítio 
da APS ). 
  
Os coordenadores da comissão organizadora: António Casimiro Ferreira e João Pedroso 
A comissão de coordenação científica: António Casimiro Ferreira, Maria João Leote, Pierre Guibentif, Sílvia Gomes e Vera 
Duarte. 

Início 

http://www.m-almada.pt/congressomarialamas
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/lamas.jpg
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/programaLamas.pdf
https://www.ces.uc.pt/apssdj
http://www.aps.pt/index.php?area=318
http://www.aps.pt/index.php?area=318


  

 
06 - 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 

  
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 

 
07 - Geoprogress Global Forum 2016: Food, Geography and Security Policies | Ana Firmino (CICS.NOVA) 
     3-4 May | Campus Luiigi Einaudi | University of Turin | Torino 
 
 

(…) The “Geoprogress Global Forum (GGF)” is an initiative promoted  by the Geoprogress association, a non-profit 
organisation founded in 2011 from over 30 academics who intend to contribute to the progress of humanity: namely to 
the construction of a better world, peace and well-being, based on interdependence between nations, free from hunger 
and other humiliating deprivations. For this purpose - and therefore to contribute to the construction of a "sustainable" 
development, alternative to the current one -, the Association promotes initiatives of growth and dissemination of 
knowledge everywhere and especially in the “Southern” hemisphere, the improvement of the quality of human resources 
and the Earth's ecosystem, the development of cultural and sustainable economic activities, including initiatives of 
responsible tourism. (…) 

 
Deadline for the full paper is mid April 2016 
 

Further information 
Início 

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/GFC2016.pdf


 
08 - VI Congresso da Associação Portuguesa de Antropologia (APA) | Painel: T(048) Mobilidades sociais e espaciais nas 
sociedades contemporâneas: dinâmicas e processos de transformação social e identitária || Painel T055: "Novas 
gramáticas de mobilização, protesto e activismo: entre o local e o global" | Coordenadores / Convenors: Ricardo Campos 
(CICS.NOVA) / José Simões (CICS.NOVA) 
        02, 03 e 04 de Junho de 2016 | Coimbra 

 
Tema: 
“FUTUROS DISPUTADOS” 
O próximo congresso da Associação Portuguesa de Antropologia continua o debate sobre os mundos que habitamos, 
criamos e diferenciamos. O conhecimento das suas pluralidades guia a disciplina há mais de cem anos, em cenários sempre 
renovados e imprevistos; persiste e levanta novos desafios no quadro contemporâneo de um antropoceno (ou na sua 
versão mais radical, capitoloceno) indefinido em termos de responsabilidades decisivas sobre o devir colectivo de humanos 
e não humanos. Enquanto os poderes políticos públicos privilegiam escalas de conhecimento macrossociais reveladas por 
estatísticas e quadros analíticos normativistas e normalizadores, propomos contrapor e acrescentar o conhecimento que 
aprendemos com a etnografia e a antropologia, mais próximo da escala da experiência vivida, dando atenção às vozes, 
corpos, desejos, subjectividades, comunidades, identidades, na ansiedade dos passados, presentes e futuros próximos, 
perante a incompletude das grandes narrativas ideológicas. Apelamos à contribuição de todos, profissionais, académicos, 
estudantes, neste amplo debate e reflexão sobre o mundo contemporâneo e os seus possíveis futuros. 
 

Mais informação 
Ver Cartaz 

 
Painel: T(048) Mobilidades sociais e espaciais nas sociedades contemporâneas: dinâmicas e processos de transformação 
social e identitária 
 
Convida-se os interessados a submeterem propostas de comunicação no âmbito do painel: T(048)  
Coordenadores / Convenors: Maria Manuela Mendes, CIES –IUL e Faculdade de Arquitetura Universidade de Lisboa. e-mail 
: mamendesster@gmail.com  e Olga Magano, CEMRI, Universidade Aberta, e-mail: olga.magano@uab.pt  
  
Resumo: Considerando o aumento das mobilidades nacionais e internacionais, as suas dinâmicas e a crescente 
complexidade dos padrões das migrações nacionais e internacionais de pessoas seja por questões de ordem económica, de 
exílio ou migrações forçadas, por questões políticas ou religiosas, neste Painel propomos a reflexão em torno dos impactos 
que estas mobilizações provocam nos próprios indivíduos e nas famílias mas também nas sociedades de acolhimento e de 
partida. Pretende-se contribuir para a identificação de mobilidades contemporâneas, mecanismos de acolhimento e de 
proteção assim como de estratégias de autonomização, de adaptação e construção de novos modos de vida, mas também 
de produção de transformação de traços culturais e identitários, atendendo à fluidez das fronteiras sociais e identitárias e 
aos processos de recomposição social com o surgimento de novas formas identitárias plurais. Nesta discussão assume 
particular interesse o debate em torno do papel das redes sociais e sobre a ação dos atores que intervêm neste campo, 
enquanto suporte estrutural ao acolhimento, integração e convivência plural, o que tem impactos na reconfiguração de 
papéis e nas noções tradicionais de género, de etnia e de nacionalidade. 
 
O envio de propostas deve ter obrigatoriamente a seguinte informação: 
 
  *   Nome, filiação institucional e endereço de e-mail do(s) proponente(s); 
  *   Título da comunicação; 
  *   Resumo curto (máx. 50 palavras); 
  *   Resumo longo (máx. 250 palavras). 
 
O prazo para envio de propostas de comunicação termina no dia 15 de Dezembro de 2015. 
Cada participante pode apresentar apenas uma comunicação ao congresso, que poderá ser acumulada com: co-autoria de 
uma segunda comunicação, coordenação ou comentário em painel ou sessão especial. 
 
As propostas de comunicação devem especificar os meios audiovisuais e informáticos necessários para a sua apresentação 
ao congresso e devem ser enviadas diretamente aos coordenadores do painel. O título e os resumos das propostas de 
comunicação devem ser enviados na língua em que vão ser apresentados ao congresso; deve existir, sempre que possível, 
uma versão numa segunda língua. 
 

http://vicongresso.apantropologia.org/
http://vicongresso.apantropologia.org/wp-content/uploads/2015/10/cartaz_site.png
mailto:mamendesster@gmail.com
mailto:olga.magano@uab.pt


Painel T055 - "Novas gramáticas de mobilização, protesto e activismo: entre o local e o global" | Coordenadores / 
Convenors: Ricardo Campos (CICS.NOVA) / José Simões (CICS.NOVA) 
 
Resumo longo / Long abstract 
Os últimos anos têm sido pródigos no aparecimento de formas inesperadas de mobilização e activismo em diferentes zonas 
do globo. Estes eventos parecem incorporar novos formatos de ação de colectiva, não apenas porque envolvem novos 
actores colectivos agindo à margem daquilo que é a atuação dos movimentos tradicionalmente mais presentes na esfera 
pública (partidos, sindicatos, etc.), mas também porque invocam reportórios de ação e gramáticas de protesto que 
refletem novos meios e processos de entender a ação cívica e política. Termos como “activismo digital” ou “artivismo” 
passaram a fazer parte do léxico das formas contemporâneas de contestação, dinamizadas por grupos informais e extra-
institucionais. Os protestos de 2011 na Tunísia ou no Egito, o movimento de “Los Indignados” ou “Occupy” são um bom 
exemplo desta situação. Para além das especificidades locais que animam diferentes causas e motivos de luta, parece 
incontornável que olhemos para estas situações também do ponto de vista global, na medida em que parece existir um 
efeito mimético na propagação de muitos destes eventos de mobilização colectiva.  Com o presente painel pretende-se 
incentivar a discussão em torno destas novas formas de ação colectiva, entendendo-as no contexto social e político 
contemporâneo. Quem são os novos atores que encontramos neste novo panorama? De que forma os atores informais 
lidam com os tradicionais atores políticos? Que papel desempenham as novas gramáticas de protesto, mobilização e 
ativismo? 
 

Envio de resumos até dia 15 de Dezembro! 
Mais info aqui 

Início 

 
09 - Conferência anual do instituto de sociologia: Social Class in The 21st Century | Mike Savage (London School of 
Economics)  
       16 de dezembro de 2015 | 14:00 | Anfiteatro Nobre Faculdade de Letras da Universidade do Porto  

 
Organizado pelo Instituto de Sociologia da ULUP, terá lugar no Anfiteatro Nobre Faculdade de Letras da Universidade do 
Porto a Conferência anual Social Class in The 21st Century | Mike Savage (London School of Economics). 
 

Entrada livre 
Ver Cartaz 

Início 

 
10 - II Conferência Nacional de Geodecisão 
       12-13 de Maio de 2016 | Escola Superior de Tecnologia do Barreiro | Instituto Politécnico de Setúbal (ESTB/IPS) 

  
A II Conferência Nacional de Geodecisão voltará a ser um fórum que juntará decisores, técnicos e investigadores na área da 
informação geográfica. Proporcionará um momento de reflexão e de divulgação sobre o modo como a informação 
geográfica é utilizada para a tomada de decisão em diferentes áreas de atividade.  
  
A crescente utilização de informação geográfica, a sua disponibilização na internet e o aumento do número e da 
diversidade de ferramentas e aplicações tem levado o interesse sobre a informação geográfica até ao nível do consumo 
individual de utilizadores não experientes. Esta tendência de democratização da informação geográfica, leva à necessidade 
de organizar a informação geográfica digital, criar infraestruturas de dados geográficos e a normalizar a informação 
geográfica. A facilidade de criar e explorar dados e um acesso cada vez mais generalizado a plataformas de utilização 
intuitiva, levaram a que muitos empreendedores apostassem do desenvolvimento de novas ferramentas de exploração de 
dados. A geografia permite hoje a tomada de decisão no dia a dia, de forma tão complexa como a evacuação de uma zona 
por perigo de cheias ou tão simples como dar a conhecer restaurantes ou lojas mais próximas, que têm “aquele produto” 
de que tanto se gosta. O contributo das ciências clássicas apoia as novas tendências, constituindo-se novas formas de 
análise da informação geográfica. O esforço europeu em promover as iniciativas Copernicus (programa da observação da 
Terra), Living Planet (programa para aumentar o conhecimento do Sistema Terra e do impacto da atividade humana), 
Diretiva INSPIRE (normalização europeia de informação geográfica) e Galileo (GNSS europeu para posicionamento 
geográfico), serão áreas de interesse a serem abordadas na II Conferência Nacional de Geodecisão. 
  
Temas:  Sistemas de Informação Geográfica, bases de dados, fotogrametria, deteção remota, estatística aplicada, 
planeamento e ordenamento do território, proteção civil, segurança e áreas afins.  
Público-alvo: técnicos, investigadores e decisores,  de instituições públicas, ou privadas, forças de segurança, laboratórios 
de investigação ou de ONG's. 

http://vicongresso.apantropologia.org/paineis/
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/CartazInstSociologia.pdf


  
Ver mais informação | Cartaz 

Início 

 
11 - Conferência Internacional de Riscos Urbanos (ICUR2016) 
      30 de Junho 2016 a 02 de Junho de 2016 | Lisboa 

  
(…) Esta conferência apresenta um conjunto único de temas interdisciplinares relacionados com riscos urbanos, abordando 
diversos tópicos relacionados com conceitos e métodos de Gestão de Risco, Metodologias de Avaliação de Riscos, 
Mitigação e Comunicação de Risco. Serão também abordados os riscos induzidos por fenómenos naturais ou tecnológicos, 
riscos ambientais e de saúde, riscos sociais e estratégias de planeamento e resposta de emergência. O objectivo desta 
conferência é reunir técnicos, investigadores e estudantes, para partilhar experiências e apresentar contribuições originais 
de pesquisa sobre diferentes temas que envolvem os riscos urbanos, com o objectivo de contribuir para a redução de 
impacto destes riscos sobre as cidades e a sociedade em geral (…) 
  

Ver mais informação | Poster 
Início 

 

 
12 - Ciclo de Conversas Sobre o Direito à Cidade em Espaços da Lusotopia  | Manuel Carlos Silva (CICS.NOVA.UMinho) 
        Nov-Dez 2015 [várias datas] | Faculdade de Arquitectura 

  
Durante os meses de Novembro e Dezembro terá lugar na Faculdade de Arquitectura – Lisboa,  O Ciclo de Conversas Sobre 
o Direito à Cidade em Espaços da Lusotopia, que conta com a participação do Professor Manuel Carlos Silva do 
CICS.NOVA.UMinho. 
  
As conversas decorrem: 
  
[a decorrer] 11/12 | 13h30 – 14h45 [ Anfitiatro Cubo] – Regulação Ambiental do Espaço Urbano e Participação Popular; 
[a decorrer] 11/12 | 15h00 – 16h45 [ Anfitiatro Cubo] – Mesa Redonda: Transformação Urbana Recente em Luanda e 
Maputo; 
[a decorrer] 11/12 | 17h00 –              [ Anfitiatro Cubo] – Apresentação do Livro: Iba, a Casa e o Tempo, de Júlio Carrilho. 
   

Organização: Gestual | CIAUD | FAUL 
Ver Cartaz 

Início 

 
13 - Workshop sobre harmonização de dados geográficos no contexto da Diretiva INSPIRE 
     17 de dezembro | 09:00 às 12:00 | DGT | Lisboa 

 
Realiza-se no dia 17 de dezembro, das 09:00 às 12:00, nas instalações da DGT, um workshop sobre harmonização de dados 
geográficos no contexto da Diretiva INSPIRE. 
 
Os Estados-Membros (EM) da União Europeia são obrigados a gerirem e a disponibilizarem os dados e os serviços de 
informação geográfica de acordo com as especificações técnicas de interoperabilidade de dados e serviços estabelecidas no 
âmbito da Diretiva INSPIRE e a seguirem os princípios de acesso e partilha de dados e metadados nela definidos. 
 
Os problemas relacionados com a disponibilidade, qualidade, organização, acessibilidade e partilha de informação 
geográfica são comuns a diversas áreas temáticas e sentidos aos vários níveis pelas instituições públicas. A necessidade de 
harmonização de dados geográficos surge neste contexto como um dos maiores desafios da implementação da Diretiva 
INSPIRE nos EM. 
 
O workshop contará com a presença de oradores que desenvolveram trabalho na área da harmonização de dados 
geográficos e tem como objectivo promover o conhecimento e a partilha de experiências que as entidades da RPF INSPIRE 
CORE possuem sobre o processo de harmonização de conjuntos de dados geográficos (CDG) no contexto da Diretiva 
INSPIRE. 

 
Confirmação da sua participação até 14 de dezembro. 
inspire@dgterritorio.pt  

Início 

http://www.estbarreiro.ips.pt/Geodecis%C3%A3o.aspx
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/Geodecisa%cc%83o_IIConf_2MB.pdf
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14 - Convite 20 anos SPECO [SPECO – Sociedade Portuguesa de Ecologia] 
      17 de dezembro de 2015 | 18h | Átrio do edifício C3 | Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa 

A SPECO – Sociedade Portuguesa de Ecologia tem a honra de convidar V.Exa. para a comemoração do seu vigésimo 
aniversário que terá lugar a 17 de dezembro de 2015, pelas 18h, no átrio do edifício C3, da Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa, no Campo Grande, em Lisboa.  

O aniversário da SPECO contempla a inauguração da exposição "20 Anos da SPECO", o lançamento das celebrações “SPECO: 
20 anos, 20 regiões, 20 actividades” e um Porto de Honra.  

R.S.F.F até dia 15 de dezembro | Email: speco@fc.ul.pt 
 

Ver convite 
Início 

 
15 - 1st Advanced Training Courses in Qualitative Research | Coordenação Cintífica: Ana Paula Marques 
(CICS.NOVA.UMinho) 
      25 de janeiro de 2016 | Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais Polo UMinho (CICS.NOVA.UMinho) 

 
O Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais (Polo UMinho) irá dinamizar os 1st Advanced Training Courses in Qualitative 
Research, com início a 25 de janeiro de 2016. 
 

Esta formação avançada contempla 4 módulos de âmbito multidisciplinar relevantes num desenho de pesquisa de 

carácter qualitativo.  

Os módulos remetem para questões teórico-metodológicas específicas e visam capacitar os formandos tanto na utilização 

da técnica de investigação em si, como na análise crítica da informação recolhida. 

Esta edição pretende ser uma proposta de formação metodológica avançada suplementar para estudantes de pós-

graduação, investigadores e profissionais das ciências sociais. 

 Histórias de vida | Ana Maria Brandão| 25/01/2016 

 Focus Group  | Ana Paula Marques| 27/01/2016 

 Etnografia | Rafaela Ganga | 01/02/2016 

 Tratamento de Dados | Rui Brites | 11/02/2016 

 

Coordenação científica:   

Professora Doutora Ana Paula Marques 

 

Valores de Inscrição: 

 Curso completo | 4 módulos 

Comunidade Académica da Universidade do Minho e desempregados –  180€ 

Outros participantes – 250€ 

 Módulo(s) isolado(s)    

Comunidade Académica da Universidade do Minho e desempregados – 50€ 

Outros participantes – 75€ 

 

Todos os valores incluem coffee break, almoço e certificado. 

 
Informação completa sobre esta formação avançada poderá ser consultada aqui 

Início 

 
16 - Observatório das Migrações (OM) -  Newsletter Dezembro 2015 
 
Nesta newsletter de dezembro detalha-se a atualidade das atividades do Observatório das Migrações, fazendo um balanço 
das atividades deste ano de 2015.  
 

mailto:speco@fc.ul.pt
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/conviteSPECO.pdf
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http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/etnografia.jpg
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/tratamentodados.jpg
http://www.cicsnovatrainingcourses.pt/


No âmbito das Celebrações do Dia Internacional do Migrante, dia 18 de dezembro de 2015, o Observatório volta a 
promover as suas Jornadas na Fundação Calouste Gulbenkian entre as 9:30 e as 18:30. Nestas Jornadas, o Observatório das 
Migrações irá promover a apresentação e discussão pública de dez dos seus mais recentes estudos, destacados 
brevemente nesta newsletter. Na primeira sessão plenária do dia estará ainda Thomas Liebig, em representação da OCDE, 
para apresentar o relatório Indicators of Immigrant Integration 2015 nos países da OCDE e, para o contexto nacional, serão 
divulgados os resultados dos relatórios da Coleção Imigração em Números do Observatório, com coordenação de Catarina 
Reis Oliveira. Procura-se com esta iniciativa promover uma vez mais o debate e a reflexão em torno da integração dos 
migrantes, mobilizando o diálogo entre investigadores, decisores políticos, representantes de organizações da sociedade 
civil, entre outros. 
 
Estas Jornadas ficarão marcadas também pelo lançamento do novo site do Observatório, que passará a estar disponível em 
www.om.acm.gov.pt no próprio dia do evento. 
O programa das Jornadas do Observatório das Migrações pode ser consultado aqui. 
 
Em destaque 
Novo site OM | Compilações estatísticas do OM | Imigração em Números 
Quando o Trabalho Desaparece (Estudos 55) | Diversidade Étnica e Cultural na Democracia Portuguesa (Estudos 56) | 
Estudos FEINPT 
 

Agenda 
09  DEZ - Workshop Músicos Brasileiros (ISCTE-IUL)  
10  DEZ - Dia Internacional dos Direitos Humanos 
18  DEZ - Dia Internacional dos Migrantes 
13 JAN - Conferência Mobilidade (Un. Oxford) 

Início 

 
17 - Prémio de Investigação Colaborativa Santander Totta/Universidade Nova de Lisboa - 2015/2016 
 
Prémio de 25.00 Euros para Financiar Projecto Inovador e Interdisciplinar de duas ou mais Unidades Orgânicas da NOVA. 
 
Candidaturas 30 Nov a 22 Jan 2016 
Avaliação e selecção até 11 de Maarço de 2016 
Regulamento – www.unl.pt/investigaçao  
 

Ver Cartaz informativo 
Início 

 
18 - NL INVESTIGADOR FCSH/NOVA 
 

Ver Newsletter do Investigador FCSH/NOVA [N.º 6] 
Início 

 
19 - A V I S O: Encerramento FCSH [23 de Dezembro a 3 de Janeiro 2016 ] | Período de férias escolares/Obras e 
Manutenção | Excepção do Edifício ID 
 
(…) Para a execução destes trabalhos estará encerrado o campus da FCSH, à exceção do Edifício ID ao qual docentes, não 
docentes e investigadores poderão aceder nos dias 23, 28, 29 e 30 de dezembro e no dia 02 de janeiro, devendo, contudo, 
estar conscientes de que poderão não encontrar reunidas as condições desejáveis. (…) 
 

Ver Aviso na integra 
Início 

 
20 - Call for Papers: Moving Cities: Contested Views on Urban Life | European Sociological Association Research Network 
37 - Urban Sociology - Midterm Conference | Scientific Committee: Luís Baptista (CICS.NOVA) | Organizing team: Patrícia 
Pereira (CICS.NOVA) | Abstract submission: November 5th, 2015 - December 15th 
        June, 29th- July, 1st, 2016 | Jagiellonian University | Krakow | Poland  

 

http://www.om.acm.gov.pt/
http://www.oi.acidi.gov.pt/docs/pdf/Jornadas%20OM%20dez%202015%20FINAL.pdf
http://www.acm.gov.pt/-/novo-site-om
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http://www.acm.gov.pt/-/estudos-feinpt
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http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/AvisoEncerramentoFCSH_Dez_2015.pdf


Sociology Research of Urban Network of the European Sociological Association (ESA) is organizing its mid-term 
conference Moving Cities: Contested Views on Urban Life which will be held at the Jagiellonian University in Krakow 
(Poland) from June 29 to July 1 2016. 
Abstract submission: November 5th, 2015 - December 15th, 2015 to esamovingcities@gmail.com 
 
Call for papers | Further information | Facebook 
 
Confirmed keynote speakers:  
Saskia Sassen, Columbia University in the City of New York 
Talja Blokland, Humboldt University of Berlin 
Ayo Mansaray, University of East London 
Jacek Gądecki, University of Science and Technology in Krakow 
 

Address any questions concerning the conference to esamovingcities@gmail.com 
 
The conference is organized into five themes: 
 
1 – Methodological approaches to the moving city 
2- Moving cities: between structure and agency. Urban institutions and the pop-up city 
3- Social processes in the globalised moving city 
4- Dynamics and meanings of public spaces in the moving city 
5- Changing Neighbourhoods in the Moving City 
 

The abstract can be submitted in one of five thematic or open sessions. Must be submitted in English, with a 
maximum of 300 words for esamovingcities@gmail.com  address until December 15 2015. 

Início 

 
21 - Call : 22nd International Sustainable Development Research Society Conference | Final Call for Abstracts: Deadline 
15th December 2015 
    2016, 11-15 July  | Lisbon  

 
The International Sustainable Development Research Society (ISDRS) is pleased to announce its 22nd Annual Conference to 
be held 13-15 July 2016 in Lisbon, Portugal. The conference is hosted by the School of Science and Technology (FCT) and the 
Center for Environmental and Sustainability Research (CENSE) at the Universidade NOVA de Lisboa (UNL), in association 
with ISDRS. The conference will be preceded by the 1st Luso-Brazilian Symposium on Sustainability Models and 
Practices (11-12 July 2016), coordinated jointly by the CENSE-FCT-UNL and the Institute of Energy and Environment, 
University of São Paulo. 
 
The 22nd ISDRS conference is dedicated to research contributing to explore sustainability threats and opportunities for 
emerging and fast changing economies and societies (New World). At the same time, it carries the accumulated knowledge 
about the models and results of countries with relevant past experiences in dealing with sustainability issues in more stable 
contexts (Old World). The major theme will focus on the current sustainability strategies, policies, practices and approaches 
and the need to rethink their roles and applicability in different socio-cultural and economic contexts. 
 
The main aim of the event is to provide an interdisciplinary forum for discussion on the complex issues of sustainability, 
welcoming contributions that deal with new approaches, concepts, methods and frameworks or case study applications and 
integrative reviews, exploring empirical and theoretical aspects. 
 
The 22nd ISDRS Conference is organised around the specific theme “Rethinking Sustainability Models and Practices: 
Challenges for the New and Old World Contexts” and the ISDRS core themes and associated tracks: 
 
1. Sustainable Development Science; 
2. Ecosystem Pressures and Limits; 
3. Climate Change and Energy; 
4. Sustainable Land Use & Sustainable Cities; 
5. Corporate Sustainability and Innovation; 
6. Society and Sustainability; 
7. Institutions and Governance Structures for Sustainable Development. 
 

mailto:esamovingcities@gmail.com
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/ESARN37_MOVINGCITIES_CFP.pdf
http://esarn37.hypotheses.org/
https://www.facebook.com/esarn37
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Researchers from around the world are invited to submit abstracts and contribute to the debates that will unfold at 22nd 
ISDRS conference. Please find more information on the conference website: http://www.isdrsconference.org. Oral and 
poster presentations will be accepted and will be subjected to a review process for formal publication in the conference 
proceedings. Abstract submissions are due by the 15th December 2015. You may submit your abstract by visiting the Ex 
Ordo system (you will be required to setup an account first): http://isdrs2016.exordo.com/ that is integrated with the 
conference website. In addition, three Special Issues are foreseen as an output of the conference in the following leading 
indexed peer-reviewed journals: Sustainable Development, Journal of Cleaner Production and Journal of Environmental 
Assessment Policy and Management.  
 
For administrative inquires (e.g. payments, registration and accommodation) please contact Ms. Conceição Capelo, via 
cc@fct.unl.pt and isdrs2016@campus.fct.unl.pt, writing  "ISDRS ADMIN" + your specific query in the e-mail's subject. For 
scientific inquiries (e.g. submissions of abstracts and papers) please contact isdrs2016@campus.fct.unl.pt, writing "ISDRS 
SCIENTIFIC" + your specific query in the e-mail's subject. 
 
Attachments 

Isdrs 2016 poster.pdf download now  

Isdrs 2016 flyer.pdf download now  

Luso-brazilian symposium 2016 poster.pdf download now  

Início 

 
22 - Call for papers: ESHMS 16th biennal congress University of Geneva, 27-29 June 2016 | Healthy lives: technologies, 
policies and experiences | Deadline for abstracts: December 20th 2015 
 
Informa-se sobre a realização, e abertura de propostas de comunicações, do Congresso da ESHM (European Society for 
Health and Medical Sociology), a realizar em Genebra, Junho 2016 e sobre a atribuição de prémio à melhor comunicação 
apresentada no Congresso. 
 

The ESHMS paper and poster price 2016  
ESHMS 2016 call for papers  

Início 

 
23 - Last Call for Papers: 12th IFIP TC9 Human Choice and Computers Conference  HCC12 | Submissions: January 8th 2016 
     September 7th-9th 2016 |  Salford, Greater Manchester UK 

 
Last Call for Papers 
The 12th IFIP TC9 Human Choice and Computers Conference - HCC12 
September 7th-9th 2016, MediaCityUK, Salford, Greater Manchester, UK 
  
Technology and Intimacy: choice or coercion? 
  
From distant mainframes to personal computers to handhelds to wearable tech and implanted devices, contemporary 
technology seems on an unstoppable trajectory to get nearer and nearer to us, our bodies, and the most intimate details of 
our lives. This conference series has marked every stage of this journey from 1974 until today. Manchester, home of the 
computer and now European City of Science in 2016, welcomes HCC12 with the aim of scrutinising the journey from 
impersonal monolithic technology towards the intimate intertwining of devices and the self. What is the history and impact 
of this journey and where are we going next?  
 
Intimate technologies are now manifest in so many ways in the workplace, domestic environments, in transport, in defence, 
and through entertainment opportunities, with both similar and distinct impacts in the developed and in the developing 
world. The conference seeks to bring together an inclusive and representative sample of these many constantly evolving 
intimate relationships that have existed previously and continue to exist between humans and technology.  
Cross-disciplinary papers concerning ethics, health and wellbeing, or the security and privacy issues associated with any or 
all of the topics below are very welcome. 
 
The conference welcomes inputs from members of academia and research, civic society, computing associations, industry, 
and the IT professions on the following themes: 
  
"              Intimacy - Location - Personal/Social - Wearables - Implantables - Data Manipulation 

http://www.isdrsconference.org/
http://isdrs2016.exordo.com/
mailto:cc@fct.unl.pt
mailto:isdrs2016@campus.fct.unl.pt
mailto:isdrs2016@campus.fct.unl.pt
http://isdrs2016.exordo.com/files/messages/338/ISDRS_2016_Poster.pdf
http://isdrs2016.exordo.com/files/messages/338/ISDRS_2016_flyer.pdf
http://isdrs2016.exordo.com/files/messages/338/Luso-Brazilian_Symposium_2016_Poster.pdf
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/TheESHMSpaperandposter%20price%202016.pdf
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/ESHMS2016callforpapersA4.pdf
http://hcc12.net/


"              Personalisation - Identity - Digital Footprint - Gender 
"              Marketing - User Experience  - Human Computer Interaction & Design - Search and Social Media 
"              Customisation - Material Culture - Innovation - Kit - Microchipping 
"              Generations - Histories - Enabling Technologies 
"              Geographies - Urban Technologies - Wayfaring 
"              ICT for Development - Global Mobility - Developing Economies - Sustainability. 
  
Paper Submission 
The conference is open to attendees at all stages of career and education, whether you are at the start, middle or peak of 
your career, either as academics or practitioners. Submitted papers should be approximately 3,000-5,000 words in 
length.  Please Register for an account on Springer's OCS service and upload your Abstract and your Paper here. 
 
Instructions: Click on Submit Abstract to enter Title, Keywords, your Abstract, Author names, and upload your full 
paper.  Once reviewed, if your paper is accepted for inclusion in the Conference and publication in the Proceedings, we will 
require you to format your paper according to the Springer guidelines by April 15th 2016. 
  
Conference Venue 
The conference venue is MediaCityUK in Salford Quays, in the heart of Greater Manchester, hosted by Salford Business 
School's Centre for Digital Business. 
  
Virtual Presenters 
Delegates are also invited to submit papers to our special 'Virtual Presenter' track, to include presentations of accepted 
papers via videolink in the Digital Performance Lab at MediaCityUK.  Virtual presenters will not only benefit from having no 
travel and accommodation costs, but will be charged a special Virtual Presenter Conference Fee. 
  
Publication  
Springer will be publishing the proceedings of the conference in the IFIP Advances in Information and Communication 
Technology series (IFIP AICT) 
  
Initial Programme Committee 
Chairs 
David Kreps - University of Salford, UK, WG9.5 Chair 
Diane Whitehouse - The Castlegate Consultancy, UK, TC9 Chair 
Gordon Fletcher - University of Salford, UK 
Marie Griffiths - University of Salford, UK 
  
Programme Committee 
Bernd Stahl - De Montfort University, UK 
Eileen Trauth - Penn State University, US  
Maya van der Velden - UIO, Norway  
Kathy McGrath - Brunel University, UK 
Jackie Phahlamohlaka - CSIR, South Africa 
Ela Klecun - London School of Economics, UK 
Will Venters  - London School of Economics, UK 
Steve Sawyer - Syracuse, NY, US 
Kai Kimppa  - Turku University, Finland 
Niki Panteli - RHUL, UK  
Norberto Patrignani - Politecnico di Torino, Italy  
Oliver Burmeister - Charles Sturt University, Australia 
António Moniz - New University of Lisbon, Portugal 
Louise Leenen - CSIR, South Africa 
Martin Warnke - Leuphana University, Germany 
Petros Chamakiotis - University of Sussex, UK 
Brad McKenna - Portsmouth University, UK 
Christina Mörtberg - Linnaeus University, Sweden 
Magda David Hercheui - Westminster, UK 
Vic Grout - Glyndwr University, UK 
Denise Oram - Glyndwr University, UK 
Jungwoo Lee - Yonsei University, Korea 
  

https://ocs.springer.com/ocs/home/HCC2016


Important Dates 
January 8th 2016              - Submissions due: 3000-5000 wds 
March 18th 2016               - Notification of acceptance/rejection 
April 15th 2016                  - Submission of camera ready papers in Springer format 
July 1st 2016                       - Deadline for early bird registration 
Sept 7th-9th 2016            - Conference dates. 

Início 

 
24 - Call para presentação de propostas: IX Congresso Português de Sociologia: Portugal, Território de Territórios | 
Submissão de resumos/abstracts: Até 30 de janeiro de 2016 
       06 a 08 de Julho de 2016 | Universidade do Algarve  

 
Apelo à apresentação de propostas de comunicação e/ou posters para o IX Congresso Português de Sociologia, a realizar na 
Universidade do Algarve, dias 6 a 8 de Julho de 2016. 
 
Ver call específica da secção temática Conhecimento, Ciência e Tecnologia. Informações detalhadas sobre os critérios de 
submissão e datas importantes estão disponíveis na página da APS (http://www.aps.pt/ix_congresso/). 

O site do IX Congresso já está disponível. Já pode fazer o seu registo e submeter resumos. Veja aqui.  

Call Geral 
 

Call específicas por Secção/Área temática: 

Ambiente e Sociedade [ST] 
Arte, Cultura e Comunicação [ST] 
Classes, Desigualdades e Políticas Públicas [ST] 
Conhecimento, Ciência e Tecnologia [ST] 
Crenças e Religiosidades [AT] 
Experiências e Perfis Profissionais [ST] 
Dinâmicas Populacionais, Gerações e Envelhecimento [AT] 
Famílias e Curso de Vida [ST] 
Globalização, Política e Cidadania [AT] 
Identidades, Valores e Modos de Vida [AT] 
Migrações, Etnicidade e Racismo [AT] 
Modernidade, Risco e Segurança das Populações [AT] 
Pobreza, Exclusão Social e Políticas Sociais [ST] 
Segurança, Defesa e Forças Armadas [ST] 
Sexualidade e Género [ST] 
Sociologia da Educação [ST] 
Sociologia da Saúde [ST] 
Sociologia das Emoções [ST] 
Sociologia do Consumo [ST] 
Sociologia do Desporto [ST] 
Sociologia do Direito e da Justiça [ST] 
Teorias e Metodologias [AT] 
Territórios: Cidades e Campos [AT] 

Início 
 

 
25 - Call for Papers - Indicator Politics: Quantification measures and practices of decision-making| 4S/EASST Conference 
in Barcelona 2016 | abstracts until the 21st of February, 2016 
      Barcelona | August 31-September 3  

 
4S/EASST Conference in Barcelona 2016 
 
Short Abstract: The session highlights the importance of indicators in the construction of expertise and the constitution of 
problems under decision. Thesis is that risk and innovation politics are highly performed through indicator politics. Looking 
that way, processes of deciding can be understood more deeply. 
 

http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/Conhecimento_Call_IX_Congresso.pdf
http://www.aps.pt/ix_congresso/
http://www.aps.pt/ix_congresso/
http://www.aps.pt/cms/files/conteudos/file/%20%20IX%20Congresso/IX%20Cong_Call%20geral_Julho%202015.pdf
http://www.aps.pt/cms/files/conteudos/file/%20%20IX%20Congresso/Ambiente_Call%20IX%20Congresso.pdf
http://www.aps.pt/cms/files/conteudos/file/%20%20IX%20Congresso/Arte_Call_IX%20Congresso.pdf
http://www.aps.pt/cms/files/conteudos/file/%20%20IX%20Congresso/Classes_Call%20IX%20Congresso.pdf
http://www.aps.pt/cms/files/conteudos/file/%20%20IX%20Congresso/Conhecimento_Call%20IX%20Congresso.pdf
http://www.aps.pt/cms/files/conteudos/file/%20%20IX%20Congresso/Crencas_Call%20IX%20Congresso.pdf
http://www.aps.pt/cms/files/conteudos/file/%20%20IX%20Congresso/Experiencias_Call%20IX%20Congresso.pdf
http://www.aps.pt/cms/files/conteudos/file/%20%20IX%20Congresso/Dinamicas_Call%20IX%20Congresso.pdf
http://www.aps.pt/cms/files/conteudos/file/%20%20IX%20Congresso/Familias_Call%20IX%20Congresso.pdf
http://www.aps.pt/cms/files/conteudos/file/%20%20IX%20Congresso/Globalizacao_Call%20IX%20Congresso.pdf
http://www.aps.pt/cms/files/conteudos/file/%20%20IX%20Congresso/Identiddes_Call%20IX%20Congresso.pdf
http://www.aps.pt/cms/files/conteudos/file/%20%20IX%20Congresso/Migracoes_Call%20IX%20Congresso.pdf
http://www.aps.pt/cms/files/conteudos/file/%20%20IX%20Congresso/Modernidade_Call%20IX%20Congresso.pdf
http://www.aps.pt/cms/files/conteudos/file/%20%20IX%20Congresso/Pobreza_Call%20IX%20Congresso.pdf
http://www.aps.pt/cms/files/conteudos/file/%20%20IX%20Congresso/Seguranca_Call%20IX%20Congresso.pdf
http://www.aps.pt/cms/files/conteudos/file/%20%20IX%20Congresso/Sexualidade_Call%20IX%20Congresso.pdf
http://www.aps.pt/cms/files/conteudos/file/%20%20IX%20Congresso/Educacao_Call%20IX%20Congresso.pdf
http://www.aps.pt/cms/files/conteudos/file/%20%20IX%20Congresso/Saude_Call%20IX%20Congresso.pdf
http://www.aps.pt/cms/files/conteudos/file/%20%20IX%20Congresso/Emocoes_Call%20IX%20Congresso.pdf
http://www.aps.pt/cms/files/conteudos/file/%20%20IX%20Congresso/Consumo_Call%20IX%20Congresso.pdf
http://www.aps.pt/cms/files/conteudos/file/%20%20IX%20Congresso/Desporto_Call%20IX%20Congresso.pdf
http://www.aps.pt/cms/files/conteudos/file/%20%20IX%20Congresso/Direito_Call%20IX%20Congresso.pdf
http://www.aps.pt/cms/files/conteudos/file/%20%20IX%20Congresso/Teorias_Call%20IX%20Congresso.pdf
http://www.aps.pt/cms/files/conteudos/file/%20%20IX%20Congresso/Territorios_Call%20IX%20Congresso.pdf


Long Abstract: Governance by numbers is an old phenomenon (cf. Heintz 2010). Its historical emergence in modern cultures 
has been related to the rise of science, state and capitalism, among others, through social demand for objectivity and 
transparency from those governed (Porter 1995; Shor 2008). This phenomenon has been directed to the introduction of 
measures in a wide range of fields (e.g. new public management in universities, ranking activities), but can also be seen in 
reports about innovation within the context of different systems of innovation. Presently, it is easy and more frequent to use 
numbers (and other types of evidences) in decision processes (Rottenburg & Merry 2015; Head 2010). However, we know 
little about the effect of this way of deciding in society (Espeland and Sauder 2012) and, in particular, in innovative contexts 
where uncertainty and complexity abounds. 
 
This session intends to discuss the importance of indicators in the construction of expertise and the constitution of problems 
under decision. Indicators frame the problem in a way which is in correspondence to their normative background and 
economic-political interests. Their selection can entail options that are not neutral, trivial or conscious, creating an implicit 
and sometimes controversial space for "indicator politics". Hence, this panel will address questions related to the ways 
indicators are constructed and to how they can help to interpret the context of the decision. Additionally, the panel seeks to 
understand which use of indicators can be observed in risk-policy or innovation-policy fields and how indicators steer the 
problem-solving process. 
 
Abstracts until the 21st of February, 2016. If you have any questions regarding the panel, please feel free to contact Nuno 
Boavida (nuno.boavida@kit.edu). You can also check the conference website for other details: http://www.sts2016bcn.org 
Convenors: Nuno Boavida1,2 and Stefan Böschen1 

 
1 Institute for Technology Assessment and Systems Analysis (ITAS) at Karlsruhe Institute of Technology;  2 Interdisciplinary Centre of Social Sciences (CICS.NOVA) 
at Universidade Nova de Lisboa 
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26 - Conference Call: ECREA’s 6th European Communication Conference ‘Mediated (Dis)Continuities: Contesting Pasts, 
Presents and Futures’ | from 1 December 2015 to 29 February 2016 
     9 - 12 November 2016 | Prague  

 
You can submit your abstract to the ECREA, 6th European Communication Conference (ECC) to be held in Prague 9 - 12 
November 2016. The overarching conference theme is Mediating (Dis)Continuities: Contesting Pasts, Presents and Futures. 
 
ECREA in partnership with Charles University in Prague, will organise the 6th European Communication Conference (ECC). 
The Conference, due to take place in Prague from 9 to 12 November 2016, has chosen as its overarching theme ‘Mediated 
(Dis)Continuities: Contesting Pasts, Presents and Futures’. 
 
The organisers call for proposals in all fields of communication and media studies, but particularly invite conceptual, 
empirical, and methodological proposals on mediated memory cultures and working through discursive dislocations and 
cultural traumas intrinsic to (late) modernity, that link the general conference theme to the fields pertinent to each ECREA 
section. 
 
Conference theme: ‘Mediated (Dis)Continuities: Contesting Pasts, Presents and Futures’  
 
Discontinuity is the far side of change. Late modernity – as the unstoppable flow of permanent changes – is haunted by the 
disparity of its various histories, geographies, ontologies and technologies. How are media and communication practices 
engaged in communicating across these divides? 
 
The theme heralding European Communication Conference 2016 derives from the political history of the post-socialist 
region of which Prague as the conference host is a symbolic memento. After the collapse of communist totalitarianism, the 
countries in post-socialist Europe have been undergoing a crisis of continuity in the realms of political values, historical 
consciousness, moral sense of the self and the memory of the past. 
 
The conference theme, however, reaches far beyond the post-totalitarian context and encourages its participants to reflect 
upon the question of how media and communication practices are involved in communicating over many other dislocations 
in political, cultural, temporal or spatial realms in all European countries. Acceleration in all aspects of social life generates 
pasts we cannot return to, territories we cannot access and selves we do not recognize any more. Are media capable of 
navigating through the related feelings of nostalgia, cultural trauma, guilt, shame or (be)longing? Does communication help 
to make sense of them? 
 

mailto:nuno.boavida@kit.edu
http://www.sts2016bcn.org/


Can a sense of home be mediated for those who are expelled from their countries or displaced by war, the paramount 
discontinuity? How is communication entangled in commemoration and remembering? What are the communicative means 
of identity building in the age of digitised archives which are not static storehouses of memories? Should we consider the 
media as an actor in economic discontinuities such as crisis and recession?  
 
We cordially invite media and communication scholars to submit papers addressing these questions – together with other 
ramifications of the conference theme – and to share their ideas with the wide community of colleagues from Europe and 
beyond. 
 
Submission and deadline  
Proposals for individual papers, panels, and posters can be submitted to one of the 21 ECREA sections through the ECC 
conference website (http://www.ecrea2016prague.eu) from 1 December 2015 to 29 February 2016. Please see section 
descriptions and calls below. For section overviews, please see http://www.ecrea.eu/divisions/section. 
 
Abstracts should be written in English and contain a clear outline of the argument, the theoretical framework, and, where 
applicable, methodology and results. The maximum length of individual abstracts is 500 words. Panel proposals, which 
should consist of five individual contributions, combine a panel rationale with five panel paper abstracts, each of which shall 
be a maximum length of 500 words. 
 
Participants may submit more than one proposal, but only one paper or poster by the same presenting author will be 
accepted. Participants can still present in one extra session as second (or third, etc.) author of other papers or posters and 
can still act as chair or respondent of a panel.. All proposals should be submitted through the conference website from 1 
December 2015 to 29 February 2016. Early submission is strongly encouraged. Please note that this submission deadline will 
not be extended. 
Abstracts will be published in a PDF Abstract Book. Full papers (optional) will be published via the conference submission 
system and available to the registered attendants after logging into the system. 
 
 
Timeline 
Submission of paper and panel abstracts and posters: 29 February 2016 Notification of Acceptance: 30 April 2016 End of 
Early Bird Registration Fee: 31 August 2016 Presenters’ registration deadline: 1 October 2016 Deadline for submission of the 
full papers (optional): 15 October 2016 
 

Conference Secretariat at abstracts@ecrea2016prague.eu.  
Início 

 
27 - Chamada de Trabalhos: CIAIQ2016 e ISQR2016 / 5º Congresso Ibero-Americano em Investigação Qualitativa & 1st 
International Symposium on Qualitative Research| Submissão de artigos: até 6 de março 2016 
        12, 13 e 14 de julho de 2016 | Porto  

  
A Comissão Organizadora convida a comunidade a submeter propostas ao 5º Congresso Ibero-Americano em Investigação 
Qualitativa (CIAIQ2016) e ao 1st International Symposium on Qualitative Research (ISQR2016), a realizar no Porto 
(PORTUGAL), nos dias 12, 13 e 14 de julho de 2016. A cidade do Porto foi eleita como o "Melhor Destino Europeu 2014", 
um galardão atribuído anualmente pela "European Consumers Choice", uma organização independente e sem fins 
lucrativos. 
 
Os autores poderão submeter propostas de apresentação de trabalhos que se enquadrem nos objetivos e nas temáticas do 
Congresso e do Simpósio, nomeadamente artigos científicos originais abordando revisões do estado da arte e novas 
perspetivas de investigação, soluções e/ou aplicações para problemas reais, trabalhos empíricos e/ou de avaliação, entre 
outros. 
 
Os artigos aceites e publicados no CIAIQ serão disponibilizados nas atas da congresso. A comissão coordenadora, à 
semelhança dos anos anteriores, está a estabelecer contactos de forma a indexar as atas da conferência e publicar os 
melhores artigos em revistas indexadas com elevada qualidade na área. 
 

Ver mais informação 
Contacto: info@ciaiq.org 

Início 

 
28 - Call for Papers: Revista Sociologia Faculdade de Letras da Universidade do Porto 

http://www.ecrea2016prague.eu/
http://www.ecrea.eu/divisions/section
mailto:abstracts@ecrea2016prague.eu
http://www.ciaiq.org/
mailto:info@ciaiq.org


      Faculdade de Letras da Universidade do Porto 

 
A Sociologia, Revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto recebe permanentemente propostas de textos 
para publicação (artigos, notas de investigação, ensaios bibliográficos e recensões). Os textos poderão ser apresentados em 
português, inglês, francês e espanhol. 
 
As normas para apresentação e publicação de textos estão disponíveis no site da Revista. 
 

Mais informações: 
revistasociologia@letras.up.pt 
revsociologiaflup@gmail.com 

Início 
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