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07 - Tertúlia “Da Participação Cívica à Co-Governação”. Modelos, expectativas e desafios em Lisboa | 25 de Maio | 17h30 | 
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informações     
09 - Post-Graduate Seminar "New Approaches for Research on Superdiversity & Health" | 26 de Maio | com a participação da 
investigadora CICS.NOVA.UMinho, Beatriz Padilla | Lisboa - Ver mais informação 
10 - Encontros LXNIGHTS 2015 - pensar criticamente a noite de Lisboa: Gentrificação, turistificação, estudantificação e lazer 
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18 - Seminário CICSNOVA: Ação Pública e Desigualdades | Coordenação: Professor Doutor Casimiro Balsa (CICS.NOVA) |  05 
Junho - 18h/21h sala N, piso 1 B2 | 06 Junho 9,30 às 12h30 sala 0.06, piso 0 ID - Ver mais informação 

19 - Consulta Pública Mundial Sobre Clima e Energia | 06 Junho |  9h - 19h | ICS | Lisboa - Ver mais informação 

20 - Workshop Grupo Dupont: “Qual o Papel da Teoria na Geografia Contemporânea?” | Regina Salvador (CICS.NOVA) | 5 & 6 
Junho 2015 | Lisboa, FCSH-UNL | Organização Departamento de Geografia e CICS.NOVA - Ver mais informação 
21 - Conferência “A Europa no Mundo e o Mundo na Europa. Crise e Identidade” | 18 e 19 de Junho | Campus de Gualtar | 
Universidade do Minho | Organização CICS.NOVA.UMinho - Ver mais informação 
22 - Conferência PERCOM: A equidade e eficiência no processo de urbanização: Proposta para um novo modelo | 25 de Junho 
de 2015 | 9h00-17h00 | IST - Ver mais informação 
23 - X  Congresso da Geografia Portuguesa:  Os Valores da Geografia | 09 a 12 de Setembro de 2015 | FCSH/NOVA | Lisboa \ 
Organização APG e CICS.NOVA | Prorrogação de Prazos (Envio e aceitação de artigos) - Ver mais informação 
24 - 1º Encontro de Prospetiva “Pensar o Futuro, preparar a mudança” – Organização UÉvora e CICS.NOVA-UÉvora| 11 de 
Setembro de 2015 | Auditório da Universidade de Évora -  Alargamento prazo: Submissão de Propostas até 25 de Maio - Ver 
mais informação 



25 - Call for Papers:  Work on Screen: Social Memories and Identities Through Cinema | 12-13 November 2015 | Dead line: June 
30 - Ver mais informação 
26 - Call for papers: Revista Configurações - Número 16 | Coordenação: Sílvia Gomes (CICS.NOVA- UMinho, UICCC.ISMAI), Vera 
Duarte (CICS.NOVA-UMinho, UICCC.ISMAI) e Maria João Leote de Carvalho (CICS.NOVA) | submissão de artigos entre 1 de 
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27 - Call for papers: ComTextos – CICS.NOVA.UMinho Working Papers | até 30 de julho de 2015 - Ver mais informação 

28 - Mestrado em Migrações, Inter-Etnicidades e Transnacionalismo - Ver mais informação 

 

 
 

 
 

01 - Bolsas para investigação da Fundação Oriente 
 
Estão abertas candidaturas para bolsas de estudo para a realização de teses de doutoramento e de trabalhos de investigação 
em temas que relacionem o Extremo Oriente e Portugal nas áreas das ciências sociais e humanas. Estas bolsas são atribuídas 
pela Fundação Oriente e será dada prioridade a temáticas relacionadas com as colecções do Museu do Oriente. 
 
Qual a duração da bolsa? 
As bolsas têm a duração de 12 meses podendo este prazo ser excepcionalmente prorrogado, por períodos iguais ou inferiores, 
até ao limite de 36 meses. 
 
Quais as condições gerais de participação? 
Não serão aceites candidaturas de estudantes que já tenham beneficiado de uma bolsa de estudo de outra instituição para o 
mesmo objectivo. O valor mensal da bolsa é fixado anualmente pela Fundação e varia em função do grau académico do 
bolseiro. A Fundação compromete-se a assumir as despesas da viagem de ida e volta entre o local de residência permanente 
do bolseiro e de utilização da bolsa. 
 
Como concorrer? 
Nas bolsas para doutoramento e investigação, os candidatos terão de preencher e entregar o formulário, disponível neste sítio 
ou na Fundação, acompanhado dos seguintes documentos: 
 

 Curriculum vitae; 
 Certificados de habilitações académicas na área em que se candidatam ou cópias autenticadas; 
 Plano de trabalho devidamente estruturado e pormenorizado, com a indicação do tempo considerado necessário para 

a sua realização; 
 Documento de aceitação de orientação da proposta de trabalho; 
 Curriculum Vitae resumido do orientador; 
 Documento de aceitação e/ou inscrição na respectiva instituição; 
 Duas cartas abonatórias do candidato/projecto. 

 
Os documentos deverão ser entregues em português ou inglês. No caso de documentos traduzidos de uma língua oriental, 
deverá a tradução ser devidamente certificada. 
 
Quais os prazos de candidatura? 
Os concursos têm lugar em janeiro para bolsas a usufruir no ano lectivo imediato.  
Toda a informação está disponível aqui, assim como os formulários de candidatura. 
 

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

 
02 - JSPS Fellowship for Overseas Researchers - oportunidades de intercâmbio no Japão 
 
O Programa JSPS Fellowship for Overseas Researchers financia estadias de curta e média duração em instituições Japonesas a 
investigadores em diferentes fases da carreira (desde estudantes de doutoramento a professores universitários) e de todas as 
áreas científicas. 
 

http://www.foriente.pt/48/bolsas-para-doutoramento.htm#.VVxK_vm6fIV


Poderá aceder ao quadro resumo dos tipos de financiamento disponíveis, aqui, assim como as principais regras de 
participação. Em todos os casos é necessário que o candidato entre em contacto com a instituição japonesa e formalize a sua 
candidatura com a mesma. 
 
A data limite das candidaturas e as condições de participação dependem do tipo de mobilidade e encontram-se descritas aqui   
Embora se trate de um programa com 80 anos de existência, a participação portuguesa é ainda muito reduzida, pelo que esta 
é uma excelente oportunidade para o intercâmbio de investigadores que pretendam desenvolver parte do seu trabalho no 
Japão. Aqui estão acessíveis os contactos de alguns investigadores a desenvolver trabalho nas instituições japonesas, que 
poderá ser uma ajuda para encontrar a entidade parceira para estes projetos/ bolsas. 

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

 
03 - Oportunidade - Especialista de Género/Moçambique, 5 anos | Job Description  
 
Job Description: 
I. International is seeking a Gender Advisor for a proposed 5 year, USAID-funded Mozambique Monitoring and Evaluation 
Mechanism and Services (MMEMS) project. The goal of the project is to make USAID/Mozambique a more effective and 
adaptive development organization by building the Mission’s capacity for performance planning, monitoring and reporting 
systems. The MMEMS project has three (3) objectives: 
 

1) Improved Activity Management and Learning Capacity 
2) Improved Monitoring and Performance Data 
3) Ensure high quality and efficient Evaluation services 

 
Responsibility: 
The Gender Advisor will lead contractor support to USAID, stakeholders, and within MMEMS in all aspects of gender data 
collection and analysis to ensure that the overall emphasis of the CDCS on women’s empowerment is included in all 
monitoring, evaluation, and learning work. S/he will provide guidance on the use of performance indicators and evaluations to 
reflect progress toward gender equality outcomes and impacts throughout the life of the project. The Gender Advisor will be 
responsible for the design of gender analyses to assess gaps between men and women in Mozambique, and provide 
recommendations on empowering leadership and expertise of women and girls, and devise strategies for meeting their needs. 
S/he will ensure identified indicators incorporate consideration of gender sensitivities, geographic focus, population 
segmentation, and similar cross‐cutting strategic issues of importance to USAID/Mozambique, and will establish gender‐
disaggregated information requirements for data collection activities and reports; and highlight gender-based constraints and 
issues in connection with all assessments, surveys, studies, etc. 
 
Qualifications: 
 

• Master’s degree or other advanced degree in international development, women’s/gender studies, research and 
evaluation, or other social sciences field; 
• Minimum 7 years’ experience in gender assessments and gender mainstreaming for international development 
programs including incorporating gender concerns in the design and implementation of USAID evaluations. 
• Demonstrated track record of successful capacity building with various counterparts, beneficiaries, and stakeholders, 
including government officials, USAID representatives, private sector associations, local universities, etc.; 
• Proven experience working with a diverse group of stakeholders, including donor/development organizations, 
government officials, civil society leaders, community leaders, and project beneficiaries; 
• Excellent written and oral communication and outstanding interpersonal skills; 
• Familiarity and experience working in sub-Saharan African context, culture, and society; experience in Mozambique 
desired; 
• Fluency in Portuguese preferred. At minimum, fluency in Spanish required.  
 

Contact:  ppplusofonia@gmail.com  
SEE original RfP  

Início

 
04 - Portugal 2020 - Candidaturas abertas para projectos em co-promoção (Sistema de Incentivos à Investigação e 
Desenvolvimento Tecnológico) | Candidaturas abertas até 02 de junho de 2015 
 

http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/JSPS_program2.pdf
http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/index.html
http://researchmap.jp/search/
mailto:ppplusofonia@gmail.com
https://www.fbo.gov/index?s=opportunity&mode=form&id=0fdc41b61421804fded9ec8e256f5a1b&tab=core&_cview=0


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

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

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

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

 
05 - Colóquio Internacional Casa dos Estudantes do Império: histórias, memórias, legados – com a participação do 
investigador do CICS.NOVA Fernando Tavares Pimenta 
       [hoje] 22, 23 e 25 de Maio | Fundação Calouste Gulbenkian | Lisboa  

 
(…) Em 1943 foram criadas a Casa dos Estudantes de Moçambique (Coimbra) e a Casa dos Estudantes de Angola (Lisboa). No 
ano seguinte surgem outras casas de jovens "ultramarinos" a estudar na metrópole. A criação da Casa dos Estudantes do 
Império (1944- 1965), reunindo as anteriores, foi proposta pelo ministro das Colónias e apoiada pelo Comissário Nacional da 
Mocidade Portuguesa. Além da sede em Lisboa e da delegação em Coimbra, houve uma mais tardia e efémera delegação no 
Porto. A Casa cedo subverteu as expectativas oficiais de um corpo obediente e alinhado com a ideologia imperial. Se o grupo 
fundador tinha simpatia do e pelo regime, a maioria dos elementos das direcções eleitas que se seguiram contestou a ditadura 
e o colonialismo. Pela Casa (ou melhor pelas Casas) passaram jovens de diferentes proveniências geográficas, de diferentes 
etnias, origens sociais, culturais e económicas, de religiões e com diversas posições político-ideológicas. Juntos defenderam a 
liberdade e a independência da Casa num país fascista. Muitos deles viriam a participar nas lutas de libertação nacional, alguns 
dos quais em posições de destaque como militantes e dirigentes, outros como participantes na construção dos novos países 
africanos independentes. (…) 
 

https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Candidaturas-abertas
https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.pofc.qren.pt%2FResourcesUser%2F2015%2FPO_CI%2FConcursos%2F20150320_AAC_3_4_TabelaDominiosENEI.pdf&ei=tRRfVba6DIr2UrvMgaAH&usg=AFQjCNFI04NmUr28EpNm5-2ona-WkUXWMA&sig2=8WJt9QhNdZu3HFdvpE_FlQ&bvm=bv.93990622,d.d24
https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.pofc.qren.pt%2FResourcesUser%2F2015%2FPO_CI%2FConcursos%2F20150320_AAC_3_4_TabelaDominiosENEI.pdf&ei=tRRfVba6DIr2UrvMgaAH&usg=AFQjCNFI04NmUr28EpNm5-2ona-WkUXWMA&sig2=8WJt9QhNdZu3HFdvpE_FlQ&bvm=bv.93990622,d.d24
https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.pofc.qren.pt%2FResourcesUser%2F2015%2FPO_CI%2FConcursos%2F20150320_AAC_3_4_TabelaDominiosENEI.pdf&ei=tRRfVba6DIr2UrvMgaAH&usg=AFQjCNFI04NmUr28EpNm5-2ona-WkUXWMA&sig2=8WJt9QhNdZu3HFdvpE_FlQ&bvm=bv.93990622,d.d24
http://www.iapmei.pt/
https://www.portugal2020.pt/Balcao2020/
https://www.portugal2020.pt/Balcao2020/
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/avisos/AAC_08_2015_CoPromocao_republicacao2015-04-02.pdf
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/avisos/Referencial_MP_AAC_08_2015_CoPromocao_Geral.pdf
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/Programas%20Operacionais/GUIAS_APOIO/Guia%20Formul%C3%A1rio%20Copromo%C3%A7%C3%A3o%20-%20Aviso_08_SI%202015.pdf
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/Programas%20Operacionais/GUIAS_APOIO/Guia%20Formul%C3%A1rio%20Copromo%C3%A7%C3%A3o%20-%20Aviso_08_SI%202015.pdf


Ver Apresentação/Programa 
Início 

 
06 - Evento: Conferência e workshop Videoarte & Género - CICS.NOVA 
       25 e 26 de Maio de 2015 | Biblioteca do Colégio dos Leões  e Fórum do Eugénio de Almeida | Évora 

 
Com organização do CICS.NOVA, terá lugar em Évora entre 25 e 26 de Maio, a Conferência e Workshop Videoarte & Género. 
 

Ver Cartaz | Programa 
Workshop 

Início

 
07 - Tertúlia da Participação Cívica à Co-Governação. Modelos, expectativas e desafios em Lisboa 

     25 de Maio| 17.30h | Sala Polivalente ICS | Lisboa 

 
Comentadores: 
João Ferrão (ICS): Investigador coordenador. ICS 
Juan Mozzicafreddo (ISCTE-IUL): Professor Catedrático Departamento de Ciência Política e Políticas Públicas 
 

Ver Cartaz | Programa  
Entrada Livre 

Início

 
08 - Vª Conferência Internacional Igualdade Parental Séc. XXI: “Desafios da Coparentalidade | Inscrições até 23 de Maio 
      25-26 Maio| Auditório da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDRA)  | Évora 

 
Pelo 4º ano consecutivo a Associação Portuguesa para a Igualdade Parental e Direitos dos Filhos organiza a sua Conferência 
Internacional “Igualdade Parental Séc. XXI”. Este ano, a IVª Conferência Internacional “Igualdade Parental séc. XXI” decorrerá 
Auditório da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (Av. Eng. Arantes de Oliveira, 193, Évora), sob 
o tema “Desafios da Coparentalidade”, nos dias 25 e 26 de Maio de 2015. 
 
Co! mo oradores internacionais, este ano contamos com a presença da juíza brasileira Jaqueline Cherulli e do Professora 
universitária Hildegund Sünderhauf-Kravets, da Alemanha. Entre os vários nomes nacionais de excelência que integram o 
programa, encontra-se a Prof. Catedrático Daniel Sampaio, Drª Rute Agulhas, Doutor Telmo Baptista (Bastonário da Ordem 
dos Psicólogos), Juiz António José Fialho, Juíza Maria Perquilhas, o Juiz Joaquim Manuel Silva, Dr. Luis Silva (CDL da Ordem dos 
Advogados), Sr. Procurador da República Maia Neto, Dr. Ana Paula Nunes (Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha), entre 
muitos outros. 
 
Com este evento anual, a Associação pretende continuar a incentivar a reflexão e acção nas temáticas da Coparentalidade e 
residência alternada, da mediação familiar, da alienação parental, dos tribunais de família e menores, do sistema de promoção 
e protecção de crianças e jovens, dos conflitos parentais, com vista à procura de soluções multidisciplinares e integradas que 
dêem resposta às problemáticas das crianças e famílias portuguesas. A APIPDF acredita que a Conferência Internacional que 
organiza desde 2012, se tem constituído um evento de referência na temática da Igualdade Parental, pretendendo sempre 
privilegiar a qualidade dos oradores convidados e facilitar à população em geral o acesso à participação no mesmo. 
 
A IVª Conferência Internacional continua a ter como público-alvo pais, mães, avós, filhos, magistrados judiciais e do Ministério 
Público, advogados, directores de escola e de turma, conservadores do registo civil, órgãos de polícia criminal, técnicos dos 
serviços de reinserção social e da Segurança Social, membros das Comissões de Protecção de Crianças e Jovens, profissionais 
de organismos do Estado Central e Local e de organizações de solidariedade social com intervenção na área da família, da 
infância e da juventude, dos meios de comunicação social, estudantes, professores e investigadores nas áreas das Ciências 
Sociais (Psicologia, Sociologia, Direito, Serviço Social, entre outras). 
 

Programa em PDF (Clique para fazer o download) 
Início

 
09 - Post-Graduate Seminar "New Approaches for Research on Superdiversity & Health", com a participação da 
investigadora CICS.NOVA.UMinho, Beatriz Padilla 
        26 de Maio | Ed. ID | Sala Multiusos 3 | Piso 4 | FCSH-NOVA | Lisboa 

 
O Seminário de Pós-Graduação “New Approaches for Research on Superdiversity & Health”, a realizar no dia 26 de Maio entre 
as 17h30 e as 19h30 na FCSH, conta com a participação de Investigadores do CICS.NOVA.UMinho 

http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/ColoquioCEI_versaofinal_25032015.pdf
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/videoarteecartaz.png
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/videoarteprograma.png
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/suzieSilvervideoarte.png
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/JF_tertulia.png
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/programa_jf.png
http://www.igualdadeparental.org/conferencia
http://igualdadeparental.org/conferencia/wp-content/uploads/2015/05/Programa-da-IVª-Conferência-Internacional-IP-2015.pdf


 
Ver e-Cartaz 
FaceBook 

Início

 
10 - Encontros LXNIGHTS 2015 - pensar criticamente a noite de Lisboa: Gentrificação, turistificação, estudantificação e lazer 
nocturno em Lisboa | Organização do Investigador CICS.NOVA, Jordi Nofre 
      27 Maio | 18h | Centro de Informação Urbana de Lisboa (CIUL) 

 
Os “Encontros LXNIGHTS”, é um novo espaço de debate sobre o lazer nocturno e as transformações urbanas na Lisboa 
contemporânea e os conflitos surgidos neste campo ao longo destes últimos anos. Com uma periodicidade mensal os 
Encontros LXNIGHTS irão decorrer desde o mês de Maio até ao mês de Março do ano 2016. Os Encontros LXNIGHTS, que são 
de acesso livre e gratuito, contarão com a participação de cientistas especialistas do âmbito dos estudos urbanos, 
representantes da administração local e actores envolvidos na noite de Lisboa. 
 
Poderá consultar a calendarização dos Encontros LXNIGHTS para este Verão 2015 aqui 
O 1º Encontro terá lugar no dia 27 de Maio de 2015, as 18h, no Centro de Informação Urbana de Lisboa. 
 

Ver Cartaz 
Início 

 
11 - [HORIZONTE 2020] Sessão de divulgação sobre as Parcerias Europeias de Inovação (EIPs) | Inscrições até 22 de Maio 
[último dia] 
      28 Maio | 10h30-18h00| Lisboa (local a confirmar) 

 
Divulga-se a sessão sobre as Parcerias Europeias de Inovação de 28 de maio de 2015, organizada pelo GPPQ-FCT no âmbito da 
preparação de candidaturas ao Horizonte 2020. 
  
O Gabinete de Promoção no Programa Quadro de I&I (GPPQ), responsável em Portugal pelo suporte ao Horizonte 2020, 
organiza no dia 28 de Maio em Lisboa (local a confirmar) um evento dedicado às Parcerias Europeias de Inovação (European 
Innovation Partnerships – EIPs). 
 
As EIPs constituem uma nova abordagem à investigação e inovação na União Europeia, reunindo os intervenientes do sector 
público e privado ao longo de toda a cadeia de inovação, de forma a abordar os grandes desafios da atualidade, tais como as 
alterações climáticas, a energia, a disponibilidade de água, a segurança alimentar, a saúde e o envelhecimento da população. 
 
Os concursos lançados no âmbito do Horizonte 2020 constituem um dos instrumentos financeiros de apoio à implementação 
das prioridades de I&I definidas nas EIPs e, como tal, a promoção do envolvimento de entidades portuguesas nas estruturas 
das diferentes EIPs é essencial para potenciar a criação de consórcios para os concursos do Horizonte 2020. 
 
O presente evento de divulgação sobre as cinco EIPs em curso (Active and Healthy Ageing, Agricultural Sustainability and 
Productivity, Smart Cities and Communities, Water e Raw Materials), envolverá uma sessão plenária com a presença de 
representantes da Comissão Europeia e sessões paralelas focalizadas nas diferentes EIPs (tarde), incluindo a partilha de 
experiências de participantes nacionais nas diferentes EIPs. 
 
Consulte a agenda e inscreva-se neste evento aqui até ao dia 22 de Maio. A participação é grátis mas a inscrição é obrigatória. 
  
Gentileza do Gabinete de Planeamento | Núcleo de Apoio à Investigação da FCSH/NOVA 

Início

 
12 - Conferência "Os luso-americanos na política americana: uma análise histórico-comparativa de Massachusetts e Rhode 
Island" 
       28 de Maio | 17 horas | Sala 1 | Universidade dos Açores | Ponta Delgada 

 
A Universidade dos Açores, através do Mestrado em Ciências Sociais da Universidade dos Açores, e o American Corner, com o 
apoio da Direcção Regional das Comunidades, promovem no próximo dia 28 de maio, quinta-feira, às 17 horas, na Sala 1 dos 
Serviços de Informática (junto ao SASUA), a conferência Os luso-americanos na política americana: uma análise histórico-
comparativa de Massachusetts e Rhode Island, proferida por Dulce Maria Scott da Anderson University (Indiana). A 
conferência será transmitida por videoconferência, sendo possível assistir a mesma no Complexo Pedagógico (r/c), Sala 1.1, do 
pólo do Pico da Urze, Terceira, da Universidade dos Açores. 

http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/health.jpg
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http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/cartazEncontro1_27Maio.pdf
http://www.gppq.fct.pt/h2020/
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/Agenda-EIP-28may-DRAFT.pdf
http://www.gppq.fct.pt/h2020/eventos.php?id=3254


 
Dulce Maria Scott é doutorada em Sociologia pela Brown University e é professora catedrática no Departamento de Sociologia 
da Universidade de Anderson. É co-editora executiva da série da Peter Lang International Academic Publishers: 
Interdisciplinary Studies in Diasporas e co-editora executiva da revista académica InterDISCIPLINARY Journal of Portuguese 
Diaspora Studies (IJPDS). A sua pesquisa tem incidido em áreas como imigração, raça e etnicidade, com especial atenção para 
questões teóricas e empíricas relacionadas com a formação e a manutenção de comunidades de diáspora. 
 
A entrada é livre 
Ver e-Cartaz 

Início 

 
13 - Convite | Lançamento do Livro: Filhos de Engano da autoria de Isabel Marçano (CICS.NOVA) 
      28 de Maio de 2015 (5.ª f.) | 18.45h | Casa do Alentejo | Salão Agostinho Fortes [Rua das Portas de Santo Antão N.º 58 – Lisboa] 

 
Mensagem/convite da Investigadora CICS.NOVA – Doutora Isabel Marçano: 
 

Caros/as colegas e amigos/as, 
 
Este é um convite para partilhar um momento de cultura e distracção. Ao fim da tarde de 28 de Maio, a partir das 
18.45h, lá estarei na Casa do Alentejo, com o meu editor e o Prof. Doutor Juan Brian O´Neill para apresentar a 2ª 
edição do meu livro "Filhos de Engano - Amor, sexualidade e grupos sociais no Alentejo".  E como partilho com Miguel 
de Cervantes y Saavedra que "onde há música não pode haver coisa má", o coro do Clube Millenium BCP oferece-nos 
boa música em clima de alegria e amizade. 
 
Espero por vós com amizade. 
Isabel Marçano 

 
Apresentação – Brian Juan O’Neill 
Ver Convite 

Início

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

 
O envelhecimento da população é claramente uma tendência de longo prazo da sociedade portuguesa — tendência 
confirmada no último recenseamento da população. Contudo, contrariamente a outras sociedades, pelo menos no que 
respeita à sua amplitude, o envelhecimento da população portuguesa ocorre em concomitância com outros processos sociais 
e económicos que tornam a sua evolução preocupante e de difícil previsão. É justamente para algumas das envolventes sociais 
e económicas do envelhecimento que se pretende chamar a atenção. Com efeito, paralelamente a um ajustamento 
económico em curso na sociedade portuguesa sob os auspícios da austeridade ocorre também um ajustamento demográfico 
com repercussões porventura menos assinaladas.  
 
É o entrelaçamento destes dois ajustamentos e as suas consequências no envelhecimento da população que será objecto de 
reflexão dos três colóquios, cada um dedicado a uma temática específica, que o Instituto do Envelhecimento-UL, com o apoio 
da Fundação D. Pedro IV, irá realizar durante 2015. 
 
29 Maio, 26 Junho &  2 de Outubro :: 14.30h - 17h :: Auditório Sedas Nunes :: 
 

Ver programa  
Inscrição gratuita. 

Início

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

 
CONVITE: “RACISTAS SÃO OS OUTROS”.DEBATE sobre: PORTUGAL E BRASIL: PORQUE NÃO HÁ PARTIDOS POLÍTICOS 
XENÓBOFOS E RACISTAS? 
O seminário, cuja entrada é livre, terá lugar, dia 29 de maio 2015, às 18h, na sala T12 - Avenida de Berna, 26 C, 1069-061 
Lisboa. 

http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/Uacores.jpg
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Oradores: 
Floresbela Pinto, Deputada Municipal (AML); 
Tiago Fernandes, Professor NOVA/FCSH; 
Júlio César Masson, Jurista, Investigador Universidade de Lisboa. 
 
Moderadora 
Fernando Conceição, CES/Universidade de Coimbra & Univ. Federal da Bahia. 
 

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

Início

 
16 - Encontro de Cientistas 2015 | Instituto das Ciências Sociais da Universidade de Lisboa  
       02 de Junho | ICS | Lisboa 

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

A entrada é livre. 
Ver Programa | Ver Cartaz 

Início

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

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

Ver Programa | Cartaz | Capa 
Início

 
18 - Seminário CICSNOVA: Ação Pública e Desigualdades | Coordenação: Professor Doutor Casimiro Balsa (CICS.NOVA) 
       05 Junho - 18h/21h sala N, piso 1 B2 | 06 Junho 9,30 às 12h30 sala 0.06, piso 0 ID 

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

Departamento de Sociologia 
Coordenação: Professor Doutor Casimiro Balsa 

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

05 junho 
(Português) 

 
 

 
Do tráfico de brancas ao tráfico de seres humanos: 135 

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

sala N, piso 1 B2 
18h/21h 
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Ver Cartaz 
Início

 
19 - Consulta Pública Mundial Sobre Clima e Energia 
      06 Junho |  9h - 19h | ICS | Lisboa 

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

Ver mais informação aqui  
Ver Cartaz 

Início

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

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

As línguas de trabalho do workshop serão o francês ou o inglês (com os Power-Point em inglês). 
Ver Cartaz 
Inscrição online 

06 junho [Sábado] 
(Português) 

sala 0.06, piso 0 ID 
9h30 às 12h30 
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http://goo.gl/forms/1qFJ1wHRfC
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21 - Conferência “A Europa no Mundo e o Mundo na Europa. Crise e Identidade” | Organização CICS.NOVA.UMinho 
       18 e 19 de Junho | Campus de Gualtar | Universidade do Minho  

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

Ver mais informação  
 Início 

 
22 - Conferência PERCOM: A equidade e eficiência no processo de urbanização: Proposta para um novo modelo 
        25 de Junho de 2015 | 9h00-17h00 | IST 

 
O Centro de Sistemas Regionais e Urbanos (CESUR) e a equipa do projecto de investigação PERCOM convida-o a participar na 
Conferência Final que se realizará no Instituto Superior Técnico, a 25 de junho de 2015, entre as 09:00 e as 17:00 horas. 
 
Irão ser apresentadas ao público as propostas do projecto no que concerne aos modelos de gestão e financiamento para a 
execução de operações urbanísticas com vários proprietários, a um novo modelo de avaliação imobiliária (aplicável a estas 
operações), e às alterações legislativas necessárias para permitir a operacionalização desta proposta de modelo. 
 
Todas as matérias apresentadas serão comentadas por personalidades convidadas, havendo posteriormente espaço para um 
amplo debate com todos os participantes na conferência. 
 
O evento contará com a presença da professora Rachelle Alterman, especialista em análises comparativas transnacionais 
relacionando leis e práticas de planeamento, regulamentação sobre uso do solo e direitos de propriedade, que irá partilhar 
algumas experiências internacionais sobre condições de sucesso em operações urbanísticas com múltiplos proprietários. 
 
Inscrição gratuita aqui  
Para mais informações contacte: miguel.abrunhosa@tecnico.ulisboa.pt 
 

Ver Programa 
 Início 

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

  
Em X  CONGRESSO DA GEOGRAFIA PORTUGUESA:  OS VALORES DA GEOGRAFIA poderá encontrar  toda a 
informação actualizada; o evento ocorrerá em Lisboa entre 09 e 12 de Setembro de 2015.  
Ver: Normas para Submissão de Resumos e Comunicações Finais 

 
Datas Importantes: 

http://www.lasics.uminho.pt/euromundi/
http://projectopercom.tecnico.ulisboa.pt/
http://goo.gl/forms/TMjjljLhD4
mailto:miguel.abrunhosa@tecnico.ulisboa.pt
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/Agenda_Conferencia_PERCOM.pdf
http://cgp2015.weebly.com/
http://cgp2015.weebly.com/submissatildeo-de-resumos-e-comunicaccedilotildees-finais.html
http://cgp2015.weebly.com/datas-importantes--nova-data-para-envio-de-resumos.html


 
Envio de Artigos 
22 de maio 

Aceitação de Artigos 
22 de junho 

Pagamento da Inscrição 
30 de junho 

Envio de Artigos (Finais) 
17 de julho 
 

Ver Eixos Temáticos 
 Início 

 
24 - 1º Encontro de Prospectiva “Pensar o Futuro, preparar a mudança” – Organização UÉvora e CICS.NOVA-UÉvora – 
Alargamento prazo: Submissão de Propostas até 25 de Maio 
      11 de Setembro de 2015 | Auditório da Universidade de Évora 

 
O Polo de Évora do CICS.Nova e o Departamento de Sociologia da Universidade de Évora, com o apoio da Associação 
Portuguesa de Sociologia, estão a organizar o 1.º Encontro de  Prospectiva, que irá decorrer em Évora no dia 11 de 
Setembro/15, subordinado ao tema “Pensar o Futuro, Preparar a Mudança”. 
 
Foi alargado, até ao próximo dia 25 de maio de 2015, o prazo de submissão de propostas de comunicações livres a apresentar 
no 1.º ENCONTRO DE PROSPETIVA "Pensar o futuro, Preparar a mudança.", que irá decorrer na Universidade de Évora em 11 
de Setembro de 2015, sob a organização do Departamento de Sociologia da ECS da Universidade de Évora e do pólo do 
CICS.NOVA desta universidade.  
 
O Programa deste evento científico, realizado pela primeira vez em Portugal, está disponível aqui 
 
(…) Enquadrada no campo dos Future Studies, a prospectiva é uma abordagem interdisciplinar que estuda as mudanças 
passadas e presentes e procura, através da análise das fontes, padrões e causas da mudança e da estabilidade, desenvolver a 
capacidade de antevisão e traçar futuros possíveis. 
 
Esta abordagem tem, entre outras, a vantagem de potenciar a concretização de processos sistemáticos e participativos de 
planeamento das organizações e dos territórios, mediante a recolha de informações e a construção de visões para o futuro a 
médio e longo prazo, tendo em vista apoiar as tomadas de decisão informada no presente e mobilizar acções comuns focadas 
num futuro desejável por parte de um colectivo. 
 
O interesse da sociologia pela prospectiva remonta às primeiras décadas do século XX, tornando-se mais visível nos anos 50, 
através de algumas iniciativas orientadas para prever o comportamento humano. Desde então, este tipo de análise foi-se 
assumindo crescentemente, ainda que de forma tímida, e sem granjear absoluta unanimidade sobre as suas vantagens, 
trilhando um caminho pontuado ora por críticas sobre o recurso a este tipo de análise sustentado na previsão castradora do 
desenvolvimento (mais rápido) das técnicas utilizadas, ora por argumentos favoráveis ao seu uso no âmbito dos processos de 
análise e tomada de decisão.(…) 
 

Ver mais informação | Cartaz  
Início 

 
25 - Call for Papers | Work on Screen: Social Memories and Identities Through Cinema |Dead line: June 30 
      12-13 November 2015 |[a indicar] 

 
Aceitam-se propostas em português, inglês e espanhol. 
Comissão organizadora: Luísa Veloso, Frédéric Vidal, Emília Margarida Marques, João Rosas. 
 
Prazo para as propostas (resumo de 1500 caracteres): 30 de Junho 2015 
Contacto: workscies@gmail.com 
 

Ver Call EN e PT 
Início

 

http://cgp2015.weebly.com/eixos-temaacuteticos.html
http://www.encontroprospetiva2015.uevora.pt/index
http://www.encontroprospetiva2015.uevora.pt/index
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/cartazUevora.jpg
mailto:workscies@gmail.com
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/Call_SemWorksNov2015_final.pdf


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

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

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

A violência, nas suas mais variadas formas e expressões, é componente estrutural das dinâmicas sociais. Transversais a todos 
os grupos sociais, os fenómenos de violência sob a forma de crime geram preocupação social e causam alarme pelos impactos 
na ordem e coesão sociais. Presentes nas mais diversas dimensões da vida social, violência e criminalidade são problemas 
sociais complexos e polissémicos, que contemplam diferentes configurações e produzem realidades sociais dinâmicas de difícil 
acesso. A sua análise exige a conjugação de factores individuais e sociais, económicos e políticos, culturais e outros que, por 
sua vez, se traduzem também no questionamento das suas fronteiras conceptuais. 
 
Os artigos poderão ser provenientes de qualquer domínio das ciências sociais e poderão reportar-se a investigações empíricas, 
devendo apoiar-se numa reflexão teórica robusta. Os artigos devem ser enviados para cics@ics.uminho.pt até ao dia 15 de 
agosto de 2015 e devem conformar-se às normas da revista. 

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

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

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

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

- APELIDO, nome próprio (ano), Título do livro, local de edição, editora. 
- APELIDO, nome próprio (ano), “Título do artigo”, Título da revista, volume (número), número da 
primeira e última páginas. 

cics@ics.uminho.pt%20


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

Início 

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

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

 
Os autores devem também ter em conta que: 
 

• Os textos enviados serão submetidos a apreciação por parte da comissão editorial, estando a sua aceitação para 
publicação dependente dos padrões de qualidade e mérito científico demonstrados.   
• A publicação do working paper não implica a perda de liberdade de submissão do mesmo texto, na sua versão 
definitiva, para avaliação em revistas nacionais ou internacionais, com ou sem referee. Caso os textos venham 
posteriormente a ser publicados em qualquer outro formato (artigos, capítulos de livros, relatórios técnicos, entre 
outros), a comissão editorial da ComTextos deve ser informada e ter acesso à referência completa da publicação para 
efeito de inclusão dessa informação no working paper. A comissão editorial reserva-se o direito de manter o working 
paper online, mesmo que uma versão definitiva do texto seja publicada noutro formato.  
• Uma vez publicados na ComTextos, os textos podem ser livremente citados, sem necessidade de autorização prévia 
por pate do(s) autor(es). 

Início 

 
28 - Mestrado em Migrações, Inter-Etnicidades e Transnacionalismo 
 

Divulgação página de facebook 
Início 
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