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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) 

Seminários/Simpósios 

01 - 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 

02 -  [a decorrer] Ciclo de Conferências e Aulas Abertas do Departamento de Sociologia da 
Universidade de Évora 15/16 – “Políticas Públicas de Emprego – Diagnóstico e Cenários” | 
Organização: Joaquim Fialho (CICS.NOVA.UÉvora) | 13 de Novembro de 2015 | 18h00 | sala 104 – CES 
| Universidade de Évora - Ver mais informação 
03 - I Congresso CPLP Sobre Alterações Climáticas | 19 e 20 de Novembro de 2015 | Reitoria da 
Universidade de Lisboa | Salão Nobre - Ver mais informação 
04 - XVI Encontro Nacional de Sociologia Industrial, das Organizações e do Trabalho (APSIOT): Futuros 
do Trabalho: Políticas, Estratégias e Prospetiva | 27 e 28 de Novembro 2015 | FCSH/NOVA | Várias 
Localizações | 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 
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) | Jordi Estivill (CICS.NOVA) | Fernando Diogo (APS – SPESPS e CICS.NOVA) | 
Casimiro Balsa (CICS.NOVA) - Ver mais informação 
06 - IV Colóquio Detecção Remota: Observação da Terra | 27 de Novembro de 2015 | Sala Algarve | 
Sociedade de Geografia de Lisboa | José António Tenedório (CICS.NOVA) | Teresa Santos 
(CICS.NOVA)  - Ver mais informação 
07 - 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 

Debates 

08 - 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 

09 - Workshop: Refugiados e Emergências na Habitação | 17 de Novembro de 2015  | 14:00 - 18:00  | 
Sala de Conferências do IGOT-UL | Beatriz Padilla (CICS.NOVA & CIES-IUL) – Ver mais informação 
10 - Workshop CICS.NOVA: Emoções (in)conscientes: detecção de Indicadores de Expressão Emocional 
em mulheres vítimas de Violência Doméstica por Dalila Cerejo (CICS.NOVA) | 25 de novembro 2015 | 
15h00 |  FCSH/NOVA – Edifício ID: Sala 1.05 - Ver mais informação 

Reuniões/Outros 

11 - Novo livro «Novos Temas de Saúde, Novas Questões Sociais» | com a colaboração de Helena Serra 
(CICS.NOVA) – Ver mais informação 
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12 - Projeto GeoHealthS | Divulgação dos principais resultados | António Manuel Rodrigues 
(CICS.NOVA) - Ver mais informação 
13 - Aula Aberta: "Ciência e Economia" do Mestrado EGCTI por Arlinda Cabral (CICS.NOVA) | 30 de 
Novembro de 2015 | ISEG | 18h00 | Auditório 3/Quelhas | Lisboa | Comentários: Isabel Lousada 
(CICS.NOVA) - Ver mais informação 

Eventos 

Seminários/Simpósios 

Colóquios/Conferencias/Congressos 

14 – Conferência FCSH/NOVA: O Canal Interoceânico da Nicarágua | 8 de Novembro | 09h30 
|  Auditório 1 | Torre B - Ver mais informação 
15 - Conferência Anual do Instituto de Sociologia: "Social Class in the 21st Century" | 18 de Novembro 
| 14h30 | Anfiteatro Nobre Faculdade de Letras da Universidade do Porto - Ver mais informação 
16 - 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 
17 - Conferência Internacional de Riscos Urbanos | 30 de Junho 20156 a 02 de Junho de 2016 | Lisboa 
– Ver mais informação  

Debates 

Workshops 

Reuniões/Outros 

18 – [a decorrer] 65º GeoForum: "A Emergência de um Novo Rural" | 13 de Novembro 2015 | 18h30 | 
Auditório Armando Guebuza | Biblioteca Vitor de Sá | ULusofona | Lisboa – Ver mais informação 
19 - Conferência/Lançamento de livro: “Avaliação de políticas públicas no capitalismo globalizado - 
Para que e Para quem?” Pela Professora Ana Arcoverde (Universidade Federal de Pernambuco) | 
Apresentação: Casimiro Balsa (CICS.NOVA) | 26 de Novembro de 2015 | 18h00-20h00 | Sala 0.06 do ID 
| FCSH/NOVA | Lisboa - Ver mais informação 

Oferta Emprego/Oportunidades 

Oferta Formação 

Academia 

20 - Bolsa de Pós-Doutoramento – 1 vaga Área Científica: Património Cultural - Ver mais informação 

Profissional 

Outros 

21 - Observatório das Migrações | Newsletter Novembro2015 - Ver mais informação 

Divulgações Institucionais FCSH 

22 - Novo concurso FCT para Programa Promoção e Transferência do Conhecimento - Ver mais informação 

Calls 

23 - 13.º Congresso da Água - Submissão de Resumos | 07 a 09 de Março de 2016 | Local a indicar | até 19 de 
Novembro 2015 - Ver mais informação 
24 - Call para painel na APA - Mobilidades sociais e espaciais nas sociedades contemporâneas: VI Congresso da 
Associação Portuguesa de Antropologia “Futuros Disputados”,  2, 3 e 4 de Junho de 2016 | Coimbra | até 15 
de Dezembro de 2015 - Ver mais informação 
25 - Conference Pre-Call: ECREA's 6th European Communication Conference | 9 - 12 November 2016 | Prague | 
until 29 February 2016 – Ver mais informação 

 

 



 

 
 
 
01 - 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. 
 
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 

 
02 - [a decorrer] Ciclo de Conferências e Aulas Abertas do Departamento de Sociologia da Universidade de Évora 15/16 – 
“Políticas Públicas de Emprego – Diagnóstico e Cenários” | Organização: Joaquim Fialho (CICS.NOVA.UÉvora)  
   13 de Novembro de 2015 | 18h00 | sala 104 – CES | Universidade de Évora 
 

Com a organização do Doutor Joaquim Fialho (CICS.NOVA.UÉvora), no dia 13 de Novembro terá lugar a Conferência/Aula 
Aberta “Políticas Públicas de Emprego – Diagnóstico e Cenários”, proferida por Francisco Madelino (Ex Pres. do Conselho 
Directivo do IEFP). 
 

Ver e-Cartaz 

Início 

 
03 - I Congresso CPLP Sobre Alterações Climáticas  
      19 e 20 de Novembro de 2015 | Reitoria da Universidade de Lisboa |  Salão Nobre | Lisboa 

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/AADSoc2015_16_FMadelino13nov.jpg


 
 O Programa de Doutoramento em Alterações Climáticas e Políticas de Desenvolvimento Sustentável (PDACPDS) está a 
desenvolver em estreita participação com o Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável (CNADS), com 
o Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais (CE3C) e com várias instituições governamentais e académicas da 
Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) o I Congresso da CPLP sobre Alterações Climáticas. 
 
Este evento tem como objectivo a partilha de informação sobre cenários, impactos, vulnerabilidades, mitigação e 
adaptação às alterações climáticas e sustentabilidade nos países de língua portuguesa. Permitirá também um contacto prévio 
entre os países da CPLP antes da COP21 em Paris. 
 

Ver: 
Agenda | Inscrições 

Início 

 
04 - XVI Encontro Nacional de Sociologia Industrial, das Organizações e do Trabalho (APSIOT): Futuros do Trabalho: Políticas, 
Estratégias e Prospetiva | CO: Ana Paula Marques, Presidente da CO (CICS.NOVA.UMinho) - Ângela Matos, 
(CICS.NOVA.UMinho) - Helena Serra, (CICS.NOVA) - João Carvalho, (CICS.NOVA.UMinho) - Miguel Chaves, (CICS.NOVA) - 
Fernando Diogo, Comissão científica (CICS.NOVA.UAçores) 
      27 e 28 de Novembro 2015 | FCSH/NOVA – Várias Localizações | Lisboa 

 

Espaços FCSH/NOVA: 
 
 
Sexta-Feira - 27 Novembro | 09h-20h: 
Torre B - Auditório 1, piso 1 
 

Sexta-Feira - 27 Novembro | 09h-20h 
Sessões Paralelas – Locais a designar 

 
Sábado - 28 Novembro | 09h-20h 
Torre B - Auditório 1, piso 1 
 

Sábado - 28 Novembro | 09h-20h 
Sessões Paralelas 

Torre B | Piso 2: 
Sala T5 (40lug.) 
Sala T6 (60lug.) 
Sala T7 (60lug.) 

 
 
Nos dias 27 e 28 de Novembro (Sexta-feira e Sábado, respectivamente) terá lugar na FCSH/NOVA o XVI Encontro Nacional de 
Sociologia Industrial, das Organizações e do Trabalho (SIOT): Futuros do Trabalho: Políticas, Estratégias e Prospetiva  que conta 
com a colaboração da Professora Ana Paula Marques, Presidente da Comissão Organizadora do Evento 

 
Ver Cartaz/Programa 

 
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 

http://alteracoesclimaticas.ics.ulisboa.pt/wp-content/uploads/2014/05/Document1.pdf
http://goo.gl/forms/wWChScIryY
http://www.fcsh.unl.pt/contactos/espacos-da-fcsh
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/cartazprogxvisiot5n.jpg


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 

Início 
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) 

Início 

 
05 - Políticas de combate à pobreza e exclusão em Portugal: debates e (re)configurações | Organização (CICS.NOVA e APS - 
SPESPS) | Jordi Estivill (CICS.NOVA) | Fernando Diogo (APS – SPESPS e CICS.NOVA) | Casimiro Balsa (CICS.NOVA) 

      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 | Flyer    

Início 

 
06 - IV Colóquio Detecção Remota: Observação da Terra | José António Tenedório (CICS.NOVA) | Teresa Santos (CICS.NOVA) 
       27 de Novembro de 2015 | Sala Algarve | Sociedade de Geografia de Lisboa 
 

O IV Colóquio Detecção Remota: Observação da Terra é promovido pela Secção de Geografia Matemática e Cartografia da SGL 
e realiza-se no dia 27 de Novembro de 2015 na Sala Algarve da SGL. 
 
O evento conta com a moderação do Professor José António Tenedório na Sessão n.º 3, sobre o tema Detecção Remota 
Urbana bem como de Teresa Santos que apresentará o assunto: “Modelação de dados de detecção remota como ferramenta 
de estimação do uso potencial de coberturas de edifícios em áreas urbanas”  
 
Entrada é livre mas sujeita a registo em formulário próprio | Ver mais informação 
 

Programa 
Ficha de Inscrição 

Início 

 
07 - 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 

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
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/divulga_coloquio_pobreza_2015a.pdf
http://www.socgeografialisboa.pt/actividades/2015/07/30/iv-coloquio-deteccao-remota-observacao-da-terra
http://www.socgeografialisboa.pt/wp/wp-content/uploads/2015/07/Programa1.pdf
http://www.socgeografialisboa.pt/wp/wp-content/uploads/2015/07/FICHA_de_REGISTO_DROT4_SGL_27Novembro2015.doc


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 

 
08 - 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] 13/11 | 15h30 – 17h00 [ Anfitiatro 4.021] – Is this Failure? Exploring the Largo Santa Filomena 
Experiment (Cova da Moura); 

              16/11 | 11h00 – 12h15 [ Anfitiatro 4.020] – Projecto participado de reabilitação da ilha da Bela Vista [com Manuel 
Carlos Silva (CICS.NOVA.UMinho)]; 

16/11 | 12h15 – 13h15 [ Anfitiatro 4.020] – Apresentação do Livro: Cidade, habitação e participação. O Processo SAAL 
na Ilha da Bela Vista, 1974-76, de Fernando Matos Rodrigues e Manuel Carlos Silva (CICS.NOVA.UMinho); 
23/11 | 11h00 – 12h30 [ Anfitiatro Cubo]  - Não há Arquitectura Apolítica. Reflexão a partir de casos em Lisboa; 
24/11 | 15h00 – 15h45 [ Anfitiatro 4.020] – À margem das Normas Urbanas na Periferia das Cidades do México e de 
Lisboa; 

www.ces.uc.pt/apssdj
http://www.aps.pt/index.php?area=318
http://www.aps.pt/index.php?area=318


24/11 | 16h00 – 16h45 [ Anfitiatro 4.020] – O Direito à Cidade em Belo Horizonte: Novas Respostas para Velhos 
Paradigmas; 
07/12 | 16h00 – 13h15 [ Anfitiatro 4.022] – Arquitectura Humanitária: Entre o Design e a Inovação Social; 
11/12 | 13h30 – 14h45 [ Anfitiatro Cubo] – Regulação Ambiental do Espaço Urbano e Participação Popular; 
11/12 | 15h00 – 16h45 [ Anfitiatro Cubo] – Mesa Redonda: Transformação Urbana Recente em Luanda e Maputo; 
11/12 | 17h00 –             [ Anfitiatro Cubo] – Apresentação do Livro: Iba, a Casa e o Tempo, de Júlio Carrilho. 

 
 
Organização: Gestual | CIAUD | FAUL 
Ver Cartaz 

Início 

 
09 - Workshop: Refugiados e Emergências na Habitação | Beatriz Padilla (CICS.NOVA & CIES-IUL) 
        17 de Novembro de 2015  | 14:00 - 18:00  | Sala de Conferências do IGOT-UL | Lisboa 

 
Sala de Conferências do IGOT-UL  
Rua Branca Edmée Marques Universidade de Lisboa Cidade Universitária 
 
A intensificação dos conflitos no Médio Oriente e Norte de África assim como a manutenção de situações de violência e grave 
abuso dos direitos humanos originaram desde 2014 um crescente êxodo populacional com destino à Europa. Em 2015 a 
situação agrava-se, adquirindo contornos de tragédia humanitária. Em Maio de 2015, a Comissão Europeia acordou a adopção 
e implementação da Agenda Europeia da Migração que prevê a relocalização de pessoas que necessitem de protecção 
internacional Ao abrigo deste programa, Portugal irá receber, ao longo dos próximos dois anos, cerca de 4.500 refugiados. Um 
grupo de académicos especialistas nas migrações, pretendem discutir publicamente estas questões, para poder realizar 
recomendações. O primeiro destes encontros será sobre a habitação, para debater: 
 
- Que soluções de habitação estão disponíveis? 
- Qual a sua sustentabilidade ao longo do tempo? 
 
Programa 
 
14:00 
Mesa de Abertura: Refugiados: O Contexto Internacional e Nacional 
- Francesco Vacchiano (ICS) e Cristina Santinho (CRIA) 
Moderação: João Baía (ICS) 
 
15:00  
Mesa Redonda 1: Habitação e Enquadramento dos Refugiados: Questões Jurídicas e Políticas 
- Pedro Bingre, Representante do Conselho Português para o Refugiados, Francisco Oliveira (HABITA) 
Moderação: Raquel Matias (CIES-IUL) 
Relatores: Sónia Pereira/Ana Estevens (IGOT) 
 
16:15  
Mesa Redonda 2: Habitação e Enquadramento dos Refugiados: Habitação Para 
Situações de Emergência 
- Camila Rodrigues, Marina Carreiras (Projecto REHURB), Representante Refugees Welcome 
Moderação: Jorge Malheiros (IGOT) 
Relatores: Sónia Pereira/Ana Estevens (IGOT) 
Pausa: 10 Minutos 
 
17:45  
Sessão de Conclusão: Beatriz Padilla (CIES-IUL & CICS.NOVA) 
 

Ver flyer 
Início 

 
10 - Workshop CICS.NOVA: Emoções (in)conscientes: detecção de Indicadores de Expressão Emocional em mulheres vítimas 
de Violência Doméstica por Dalila Cerejo (CICS.NOVA)  
       25 de novembro 2015 | 15h00 |  FCSH/NOVA – Edifício ID: Sala 1.05 

 

http://www.apgeo.pt/files/docs/Newsletter/CiclodeConversas.jpg
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/conviterefugiadoshabitacaoamarelo.pdf


(…) Tendo em conta os resultados obtidos através das pesquisas realizadas pela equipa de investigação do 
SociNova/CesNova/CICSNOVA, sabemos que a maior parte das mulheres demonstram passividade em relação aos actos de 
violência dos quais são vítimas. Assim, interessa elaborar novas interpretações no sentido de percepcionar o papel que as 
emoções sociais, particularmente a vergonha e a culpa, desempenham na vivência das situações de violência e de que forma 
esta poderão condicionar a sua acção social, mantendo a mulher vítima na relação conjugal violenta. Assim, vergonha e a 
culpa serão analisados como duas emoções sociais que funcionam como motores de inibição de uma (re)acção explicita aos 
actos de violência. Para isso importava conhecer os estados emocionais das vítimas, quer conscientes e verbalizados, quer 
inconscientes e demonstrados mas através das expressões faciais e corporais das mulheres vítimas, para perceber, 
principalmente, a motivações para a manutenção das relações conjugais violentas. (…) 
 

Ver Cartaz 
Início 

 
11 - Novo livro: «Novos Temas de Saúde, Novas Questões Sociais» | com a colaboração de Helena Serra (CICS.NOVA) 
 
Novos Temas de Saúde, Novas Questões Sociais  
Graça Carapinheiro | Tiago Correia (orgs.) 

(…) 
Tema I | Bioética e dignidade humana 

Comentário: a medicina entre os imperativos epistémicos e organizacionais – pág 53 Helena Serra 
(…) 

Em Portugal persiste um relativo desconhecimento sobre como as ciências sociais podem ser úteis para compreender a saúde 
e a doença, ao ponto de auxiliarem a formulação de políticas de saúde. Este livro não propõe opções políticas mas transmitir 
ao leitor os elementos necessários para uma noção mais clara e fundamentada sobre como as políticas de saúde podem e 
devem incorporar o conhecimento sociológico. A experiência internacional demonstra que a qualidade das decisões políticas 
tende a melhorar quanto mais estas forem apoiadas por um amplo leque de ciências.  
 
Apresenta-se um conjunto de temas que ilustram a ampliação e renovação do entendimento sociológico da saúde e da doença 
em domínios recém-explorados sobre consumos, profissões, novos modelos organizativos e gestionários, formas de 
conhecimento, processos de informação, imperativos éticos e respetivas implicações bioéticas, identidades e práticas sociais, 
racionalidades periciais e leigas, atores políticos institucionalizados e não institucionalizados. O lema foi escrever para pessoas 
que, não dominando o pensamento, as teorias, os conceitos e as metodologias, sejam capazes de se interessar com as 
descobertas que temos vindo a fazer, com os temas que nos temos esforçado em interpretar. Afinal, pretendemos cumprir um 
dos objetivos mais nobres da nossa atividade; devolver o conhecimento  produzido para os que são o seu fundamento último. 
Os livros da Editora Mundos Sociais podem ser adquiridos online no site da editora e nas livrarias. 
 

Mais informações aqui | lookinside 
Ver Capa 

Início 

 
12 - Projeto GeoHealthS | Divulgação dos principais resultados | António Manuel Rodrigues (CICS.NOVA) 
 

Convite à consulta dos principais resultados do  Projeto GeoHealthS - Geografia do estado de Saúde. Aplicação do Índice 
de Saúde da População nos últimos 20 anos, que terminou em Setembro de 2015 e que teve a colaboração do 
Investigador  António Manuel Rodrigues (CISC.NOVA. 
  
O principal objetivo foi avaliar a saúde da população Portuguesa, nos últimos 20 anos, através da aplicação de um Índice de 
Saúde da População, à escala do município. 
 
Para apresentar e disseminar os resultados deste projeto, foram desenvolvidos um eBOOK e uma plataforma WebSIG 
(plataforma online assente em sistemas de informação geográfica). 
 

 Plataforma WebSIG 
A plataforma saudemunicipio disponibiliza mapas e informação gráfica dos resultados da aplicação do INES aos municípios 
portugueses, em 1991, 2001 e 2011. Permite visualizar, analisar e comparar os outputs do índice, por valor global, por valor 
em cada dimensão, áreas de preocupação e em cada critério de avaliação, à escala municipal. 
  
Link: http://saudemunicipio.uc.pt/ 
 
 

http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/CartazWORKSHOP_DCerejo.pdf
http://www.mundossociais.com/livro/novos-temas-de-saude-novas-questoes-sociais/88
http://www.mundossociais.com/temps/livros/livro.php?pdf=11_03_15_14_novostemassaudefftindiceintroducao2.pdf
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/capa_livro.jpg
http://saudemunicipio.uc.pt/


 eBOOK 
O livro eletrónico A Geografia da Saúde da População. Evolução nos últimos 20 anos em Portugal Continental apresenta 
a síntese dos resultados da aplicação do Índice de Saúde da População aos 278 municípios portugueses de Portugal 
Continental, revelando que entre 1991 e 2011: 
  
» A saúde da população evoluiu positivamente; 
» As desigualdades entre os municípios diminuíram; 
» O padrão geográfico do Índice de Saúde da População tem vindo a ser marcado pelas dinâmicas urbanas e demográficas; 
» Em 2011, identifica-se um conjunto de municípios em sinal de alerta, constituindo-se como potenciais áreas de 
intervenção. 
 

 Website 
O website do Projeto GeoHealthS apresenta mais informação sobre o projeto: objetivos, plano de investigação, 
metodologias, publicações e documentos de apoio). Também é possível a consulta detalhada da estrutura do Índice de 
Saúde da População (dimensões e critérios de avaliação) e ainda das fichas de metadados dos 45 indicadores de 
desempenho utilizados (link: http://www.uc.pt/fluc/gigs/GeoHealthS/INES). 

 
Link: http://www.uc.pt/fluc/gigs/GeoHealthS 

Início 

 
13 - Aula Aberta: "Ciência e Economia" do Mestrado EGCTI por Arlinda Cabral (CICS.NOVA) | Comentários: Isabel Lousada 
(CICS.NOVA) 
        30 de Novembro | 18h00 | ISEG | Lisboa 
           

A Aula Aberta: "Ciência e Economia" do Mestrado EGCTI: “Ciência e cooperação Multilateral: A emergência da agenda entre os 
países de língua portuguesa”, ministrada pela oradora Arlinda Cabral, terá lugar no ISEG no dia 30 de Novembro pelas 18h00 e 
terá o comentário da Prof. Isabel Lousada (CICS.NOVA), intitulado "A ciência da/na cooperação". 

 
Ver Cartaz 

Início 

 
14 - Conferência FCSH/NOVA: O Canal Interoceânico da Nicarágua 
      18 de Novembro | 09h30 |  Auditório 1 | Torre B 

 
A construção e exploração do Canal Interoceânico da Nicarágua vai estar em debate a 18 de Novembro, pelas 9h30m, na 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH) da Universidade Nova de Lisboa. 
 
O megaprojeto, com inauguração prevista para 2020, será o principal tema da Conferência proferida pelo seu responsável 
máximo, Dr. Paul Oquist Kelley, Ministro – Secretário Privado para Políticas Nacionais da Presidência da República da 
Nicarágua. 
 
Paul Oquist Kelley vem a Lisboa no âmbito do Dia da Nicarágua, uma iniciativa do Instituto para a Promoção e 
Desenvolvimento da América Latina (IPDAL). A sessão a realizar na FCSH contará igualmente com a presença da Embaixadora 
da Nicarágua em Portugal, Embaixadora Ruth Tapia, residente em Paris.  
 
O canal irá ligar o Mar das Caraíbas, e, portanto, o Oceano Atlântico com o Oceano Pacífico, através da Nicarágua, rios até ao 
Lago Nicarágua, e, em seguida, atravessa o istmo de Rivas para alcançar o Pacífico. 
 
A Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH) da Universidade Nova de Lisboa associa-se a esta iniciativa e co-organiza 
com o IPDAL, a Conferência – com entrada livre - que terá lugar no próximo dia 18 de Novembro, pelas 9h30 no Auditório 1 da 
Torre B (Avenida de Berna, 26-C). 
 

Conferência FCSH/NOVA 
Início 

 
15 - Conferência Anual do Instituto de Sociologia: "Social Class in the 21st Century" 
       18 de Novembro | 14h30 | Anfiteatro Nobre Faculdade de Letras da Universidade do Porto  

 
A Conferência Anual do Instituto de Sociologia da Universidade do Porto visa a promoção do conhecimento de investigação 
sociológica de referência produzida a nível nacional e internacional e procura suscitar o debate em torno de questões 
significativas sobre o desenvolvimento das sociedades.  

http://www.researchgate.net/publication/283501320_A_Geografia_da_Sade_da_Populao._Evoluo_nos_ltimos_20_anos_em_Portugal_Continental
http://www.uc.pt/fluc/gigs/GeoHealthS/INES
http://www.uc.pt/fluc/gigs/GeoHealthS
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/DE_Ciencia_30112015-VF.pdf
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/ConferenciaFCSH.pdf


 
Nesta sua quinta edição, a Conferência Anual do IS contará com a presença de Mike Savage (London School of Economics). A 
conferência terá lugar no próximo dia 18 de Novembro, pelas 14h30, no Anfiteatro Nobre da Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto e tem como título "Social Class in the 21st Century". 
 

A entrada é livre. 
Ver cartaz 

Início 

 
16 - 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. 
 

Ver mais informação | Cartaz 
Início

 
17 - Conferência Internacional de Riscos Urbanos (ICUR2016) 
      30 de Junho 20156 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 

 
18 - [a decorrer] 65º GeoForum: "A Emergência de um Novo Rural" 
       13 de Novembro 2015 | 18h30 | Auditório Armando Guebuza | Biblioteca Vitor de Sá | ULusofona | Lisboa 
 

Com: 
* José António Oliveira, ULHT; “Inércia e adaptação: espaço e tempo do mito da interioridade” 
* Nuno Leitão, INOVA Startup Proença; “Desafios na incubação de empresas em áreas rurais” 
  
Local: 
Auditório Armando Guebuza da Biblioteca Victor de Sá 
Av. do Campo Grande 380-B, Lisboa 

http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/CartazInstSoc.pdf
http://www.estbarreiro.ips.pt/Geodecis%C3%A3o.aspx
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/Geodecisão_IIConf_2MB.pdf
http://www.ceru-europa.pt/icur2016/index.htm
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/Poster_ICUR2016.pdf


  
Organização: 
Direção do Curso de Geografia e Gestão do Território, ULHT 
Centro de Estudos Interdisciplinares em Educação e Desenvolvimento ULHT 
  
Ver mais informação | Cartaz 
Entrada Livre 

Contacto: 
geografia@ulusofona.pt 

Início 

 
19 - Conferência/Lançamento de livro: “Avaliação de políticas públicas no capitalismo globalizado - Para que e Para quem?” 
Pela Professora Ana Arcoverde (Universidade Federal de Pernambuco) | Apresentação: Casimiro Balsa (CICS.NOVA) 
        26 de Novembro de 2015 | 18h00-20h00 | Sala 0.06 do ID | FCSH/NOVA | Lisboa 

 
No dia 26 de Novembro de 2015, com apresentação do Professor Casimiro Balsa (CICS.NOVA), terá lugar na sala 0.06 do 
Edifício ID da FCSH/NOVA, o lançamento do Livro “Avaliação de políticas públicas no capitalismo globalizado - Para que e Para 
quem?” que tem a organização de Ana Cristina Brito Arcoverde. 
 
Ana Cristina Brito Arcoverde - Assistente social, Doutora em sociologia pela Universidade de Paris III, Mestre em Serviço Social 
pela UFPE, Professora titular da Universidade Federal de Pernambuco/Brasil, pesquisadora 1 A do CNPq, líder do núcleo de 
estudos e pesquisa ARCUS, investigadora estrangeira na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de 
Coimbra (FPCE-UC) ), bolsista da CAPES, processo 002837/2015-3. 

 
Ver e-Cartaz 

Início 

 
20 - Bolsa de Pós-Doutoramento – 1 vaga Área Científica: Património Cultural  
 
Resumo do anúncio:  
Encontra-se aberto concurso para a atribuição de (1 - uma) Bolsa de Pós-Doutoramento, no âmbito do CIDEHUS – Centro 
Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades da Universidade de Évora, Unidade HIS/00057, com o apoio financeiro da 
FCT/MEC através de fundos nacionais e quando aplicável cofinanciado pelo FEDER, no âmbito do Acordo de Parceria PT2020. 
 
O concurso encontra-se aberto no período de 9 a 20 de Novembro de 2015  
 

Ver Edital 
Início 

 
21 - Observatório das Migrações | Newsletter Novembro2015  
 
Apresentação 
A newsletter deste Observatório é recuperada neste destaque temático acerca da realidade atual dos "refugiados", voltando a 
assumir um papel de atualidade na reflexão académica sobre Migrações. 
 
Em complemento aos estudos, publicações e compilações estatísticas deste Observatório, bem como da comunicação mais 
direta que tem sido feita através do site, esta newsletter pretende assumir o contacto regular com os seguidores do OM. Nas 
suas edições mensais, a newsletter assumirá dois perfis - um perfil temático, dando destaque aos assuntos que, em cada 
momento, na área das migrações, merecem a nossa atenção; e outro perfil de agenda para marcar a atualidade das iniciativas 
e estudos académicos nesta vertente, promovidos por este Observatório ou pela comunidade científica em geral. 
 
No momento atual, a situação dos refugiados é um tema incontornável. Assim este número é especialmente dedicado a este 
domínio, desenvolvendo-se a partir de textos sintéticos de enquadramento conceptual, estatístico e jurídico que, em poucas 
linhas, permita aos leitores obter informação rigorosa sobre o tema, bem como informação estatística atualizada. A newsletter 
traz ainda algumas recomendações bibliográficas acerca dos refugiados e concluí com alguns destaques das atividades mais 
recentes do OM. 
 
Em destaque: 
 

Introdução ao tema dos "Refugiados" | Enquadramento Conceptual | Enquadramento Jurídico 

https://www.facebook.com/events/1711011139135900/
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http://www.acm.gov.pt/-/introducao-ao-tema-dos-refugiados-
http://www.acm.gov.pt/-/enquadramento-conceptual
http://www.acm.gov.pt/-/enquadramento-juridico


Enquadramento Estatístico: tendências internacionais e nacionais | Destaques Bibliográficos | Atualidade OM 
 

Na agenda: 
 

Lançamento do Livro "Racismos: Das Cruzadas ao Século XX" de Francisco Bethencourt | 06 de Novembro 
Conferência Internacional "Of Silk, Sugar and Spices: New Directions in East-West Cooperation" | 11 de 
Novembro 
XVII Colóquio de Outono do CEHUM - "Outros Mapas. Linguagem, Migração, Diáspora" | 26 de Novembro 
Jornadas do Observatório das Migrações | 18 de Dezembro 

Início 

 
22 - Novo concurso FCT para Programa Promoção e Transferência do Conhecimento 
 
Foi publicado em Diário da República (2º serie, Regulamento n.º 749/2015 ) o Regulamento do Programa Promoção e 
Transferência do Conhecimento (PPTC). 
 
Trata-se de um novo Programa de Financiamento da FCT, dirigido a doutorados com experiência em promoção e 
transferência do conhecimento. Os candidatos terão de associar a sua candidatura a uma Unidade de Investigação financiada 
pela FCT, submetendo à avaliação o seu CV e um Plano de trabalhos que visa promover a competitividade e o financiamento 
internacional da UI, bem como uma maior ligação entre esta e a sociedade civil. 
 
As datas e especificidades das candidaturas ainda não estão disponíveis, mas chamamos a atenção para todas as UIs da FCSH 
para esta possibilidade de integrarem nas suas equipas profissionais doutorados para a dinamização destas atividades de 
disseminação da ciência. De acordo com a dimensão da UI, existe um nº limite de candidaturas a submeter. Assim, será 
importante estar atento aos prazos definidos para esta convocatória e preparar atempadamente uma fase prévia de 
seleção dos candidatos interessados a submeter candidatura pela UI. 
 
Caso tenham alguma questão, não hesitem em contactar o DPAG. A informação disponível sobre o concurso é ainda bastante 
reduzida, mas a Divisão está disponível para pedir os esclarecimentos possíveis junto da FCT. 

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

Início 

 
23 - 13.º Congresso da Água - Submissão de Resumos | até 19 de Novembro 2015 
       07 a 09 de Março de 2016 | Local a indicar  
 
Na sequência do anúncio de lançamento do 13.º Congresso da Água, a realizar de 7 a 9 de março de 2016, informa-se que já 
podem submeter resumos até ao dia 19 de novembro em: 13.ºCA-SUBMISSÃO DE RESUMOS 
 
O site completo do congresso estará disponível brevemente. 

Início 

 
24 - Call para painel na APA - Mobilidades sociais e espaciais nas sociedades contemporâneas: VI Congresso da Associação 
Portuguesa de Antropologia “Futuros Disputados” | até 15 de Dezembro de 2015 
       02, 03 e 04 de Junho de 2016 | Coimbra 

 
VI Congresso da Associação Portuguesa de Antropologia “Futuros Disputados”  
 
Convida-se os interessados a submeterem propostas de comunicação no âmbito do painel: T(048) Mobilidades sociais e 
espaciais nas sociedades contemporâneas: dinâmicas e processos de transformação social e identitária 
 
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 

http://www.acm.gov.pt/-/enquadramento-estatistico-tendencias-internacionais-e-nacionais
http://www.acm.gov.pt/-/destaques-bibliograficos
http://www.acm.gov.pt/-/atualidade-om
http://www.acm.gov.pt/-/lancamento-de-livro-racismos-das-cruzadas-ao-seculo-xx-de-francisco-bethencourt
http://www.acm.gov.pt/-/conferencia-internacional-of-silk-sugar-and-spices-new-directions-in-east-west-cooperation-
http://www.acm.gov.pt/-/xvii-coloquio-de-outono-do-cehum-outros-mapas-linguagem-migracao-diaspora-
http://www.acm.gov.pt/-/jornadas-do-observatorio-das-migracoes
https://dre.pt/application/conteudo/70855690
https://docs.google.com/forms/d/1ORJNZqYbY5w34UPp-bP7K22ThG2CTdgKt7L84NuzhC0/viewform
http://www.apantropologia.org/category/inicio/
http://vicongresso.apantropologia.org/
mailto:mamendesster@gmail.com
mailto:olga.magano@uab.pt


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. 

Início 

 
25 - Conference Pre-Call: ECREA's 6th European Communication Conference | until 29 February 2016 
      09 - 12 November 2016 | Prague  

 
European Communication Research and Education Association (ECREA) and Charles University in Prague cordially invite you to 
the 6th European Communication Conference (ECC) to be held in Prague 9 - 12 November 2016. The call for proposals will be 
launched on 1 December 2015 and will close on 29 February 2016. 
 
The conference has chosen as its overarching theme Mediating (Dis)Continuities: Contesting Pasts, Presents and Futures. 
 
Proposals for panels, individual papers and posters can be submitted to one of the 21 ECREA sections from 1 December 2015 
to 29 February 2016 through the ECREA's 6th European Communication Conference website. 
 

E-mail Contact: info@ecrea2016prague.eu 
Início 
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