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

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

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

 
Divulgamos: 
 

Eventos (CICS.NOVA) 

Seminários/Simpósios 

01 – [a decorrer] Conferência Internacional: “Regresso ao futuro: a nova emigração e a relação com a sociedade 
portuguesa” | José Carlos Marques (CICS.NOVA e CES) | 23 Outubro 2015 | 9h-18h| Lisboa | Fundação Calouste 
Gulbenkian | Sala 1 – Ver mais informação 
02 - Simpósio «Investigação Sociológica em Saúde: questões éticas» | CO: David Tavares, Amélia Augusto, 
Noémia Lopes - Carlos Alberto Silva (EU-ECS, CICS.NOVA.UÉvora) | Sílvia Portugal (FEUC) | 11 de Dezembro de 
2015 | Instituto Superior de Ciências da Saúde Egas Moniz | Lisboa – Ver mais informação 
03 - 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 

04 – [a decorrer] Conferência: Abertura 2015-2016 do Curso de Doutoramento em Sociologia: I Conferência de 
João Teixeira Lopes | 23 de Outubro | 18h00 | Instituto de Ciências Sociais | Campus universitário de Gualtar | 
Braga – Ver mais informação 
05 - Conferência Internacional ONVG / CICS.NOVA: Gendering the Crisis - Feminist views on increasing 
inequalities and new opportunities of solidarity | 29th October 2015 | 10h00 | FCSH/NOVA | Auditório 1 – Ver 
mais informação 
06 - Celebração do centenário da Revista Feminina [Exposição e Ciclo de Conferências] | São Paulo: (14 Setembro 
a 01 de Outubro); Lisboa: (07 a 30 de Outubro); ASSIS: (Novembro) | 30 de Outubro Sala T1: FCSH/NOVA 14h-
18h  [Luis Baptista (CICS.NOVA); Isabel Lousada (CICS.NOVA); Juliana Bonilha (CICS.NOVA)] - Ver mais informação 

07 - I Congresso CPLP Sobre Alterações Climáticas | 19 e 20 de Novembro de 2015 | Reitoria da Universidade de 
Lisboa, Salão Nobre – Ver mais informação 

08 - 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 

Debates 

Workshops 

09 – Workshop CICS.NOVA: “A construção Social da felicidade: A felicidade enquanto recurso emocional 
socialmente desigual. Para uma abordagem sociológica do sentir” por Ana Roque Dantas (CICS.NOVA) | 28 
Outubro 2015 | FCSH/NOVA | Sala 1.05 | Ed ID – Ver mais informação 
10 – Workshop CICS.NOVA: “Políticas de descentralização e autonomia das escolas. Apresentação dos resultados 
de um projeto de doutoramento” por Susana Baptista (CICS.NOVA) | 11 de Novembro 2015 | 15h00 | 
FCSH/NOVA – Edifício ID: Sala 1.05 – Ver mais informação 

Reuniões/Outros 

11 - Sessão do Lx Nights: Mesa redonda - O Turismo Urbano como Consumidor da Noite Lisboeta. O Impacto da 
Turisficação no Lazer Nocturno | Organização CICS.NOVA | 29-10-2015 | Centro de Informação Urbana (CIUL) | 
Lisboa – Ver mais informação 

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

13 – Lançamento do Livro: “Reflexões Estratégicas de Desenvolvimento Local no contexto da preservação da 
Identidade de Penedos”, de Orlando Manuel Fonseca Pereira (CICS.NOVA.UÉvora)  | 31 de Outubro de 2015 | 
15h00 | Centro Popular da Aldeia de Penedos | Aldeia de Penedos | Apresentação de António Pedro Sousa 
Marques (CICS.NOVA.UÉvora) e do Professor Carlos Silva (CICS.NOVA.UÉvora) – Ver mais informação 

mailto:cicsnova.newsletter@fcsh.unl.pt


14 - Convite para o evento: Catalisar a Transição Local e a Inovação Social (filme/documentário) | 24 de 
Novembro de 2015 | 09:00 às 13:00 | FCSH/NOVA - Ver mais informação 

15 - XVI Encontro Nacional de Sociologia Industrial, das Organizações e do Trabalho (ENSIOT) - Futuros do 
Trabalho: Políticas, Estratégias e Prospetiva |  27 e 28 de Novembro 2015 | FCSH-Universidade Nova de Lisboa | 
CO: Ana Paula Marques, Presidente da CO (CICS.NOVA.UMINHO) - Ângela Matos, (CICS.NOVA.UMinho) - Helena 
Serra, (CICS.NOVA) - João Carvalho, (CICS.NOVA) - Miguel Chaves, (CICS.NOVA) - Fernando Diogo, Comissão 
científica (CICS.NOVA.UMinho)  – Ver mais informação       

Eventos 

Seminários/Simpósios 

Colóquios/Conferencias/Congressos 

Debates 

Workshops 

16 - RSA workshop on the EU Cohesion Policy: Focus on The Territorial Dimension | 05 e 06 de Novembro | IGOT- 
Universidade de Lisboa | Lisboa – Ver mais informação 

Reuniões/Outros 

17 - 1º Encontro Ibérico Sociedade e Envelhecimento - Desafios do Envelhecimento Demográfico | 10 De 
Dezembro | Faculdade de Letras da Uporto – Ver mais informação 

Oferta Emprego/Oportunidades 

Oferta Formação 

Academia 

Profissional 

Outros 

Divulgações Institucionais FCSH 

18 - Candidaturas abertas para Bolsas Fulbright Schuman | até 01 de Dezembro de 2015 – Ver mais informação 

19 - Horizonte 2020: Programas de Trabalho para 2016-2017 disponíveis – Ver mais informação 

Calls  

20 - Call for papers: Colloque systèmes d'information et gestion urbaine | 15 e 16 Março.2016 | Institut des sciences de la 
communication | Paris | Prazo Limite: 30 Outubro 2015 – Ver mais informação 

21 - Call for Papers - RN16 ‘Sociology of Health and Illness’ - ESA RN16 Mid-Term Conference | May, 19-21, 2016 | 
FCSH/NOVA | Lisbon | deadline is 30 November 2015 – Ver mais informação 

22 - Call for Papers Dossier Temático "Sociedade, Autoridades e (Pós)Memórias" – Revista Configurações 17 
(CICS.NOVA.UMinho) | até 31 de Janeiro de 2016 – Ver mais informação 

23 - Open calls H2020- Temáticas Desigualdades e Inclusão | deadline submissão Fevereiro de 2016 – Ver mais 
informação 

24 - Open calls H2020- Temáticas Cidadania e Participação | deadline submissão Fevereiro de 2016 – Ver mais informação 

 
 

 
 

 
 
01 - [a decorrer] Conferência Internacional: “Regresso ao futuro: a nova emigração e a relação com a sociedade portuguesa” | José 
Carlos Marques (CICS.NOVA e CES) 
        23 Outubro 2015 | 9h-18h| Lisboa | Fundação Calouste Gulbenkian | Sala 1  

 



O SOCIUS/CSG, Investigação em Ciências Socias e Gestão - ISEG-Ulisboa, convida-o(a) a estar presente na Conferência Internacional 
“Regresso ao futuro: a nova emigração e a relação com a sociedade portuguesa”, a decorrer na Fundação Calouste Gulbenkian em Lisboa, 
no dia 23 de Outubro de 2015. 
  
Esta Conferência é realizada no âmbito do projeto de investigação “Regresso ao futuro: a nova emigração e a relação com a soc iedade 
portuguesa” (REMIGR), financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, e conta com a organização das seguintes instituições: 
SOCIUS/CSG, ISEG/ULisboa; CEG, IGOT/ULisboa; CES, UCoimbra e CIES, ISCTE-IUL. 
 
O evento, conta com a participação do Professor José Carlos Marques (CICS.NOVA e CES) no Painel “A Imigração para a União Europeia” 
com os temas:  “A nova emigração para o Reino Unido: resultados do projeto” e “A nova emigração para França: resultados do projeto”; no 
Painel A Imigração para Angola e Moçambique o Professor abordará o tema: “A nova emigração para Angola: resultados do projeto” 
 
O programa detalhado do evento aqui. 
A entrada é livre, não sendo necessária inscrição. 
 

Ver Cartaz 
Início 

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

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

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

Início 

 
03 - 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). 

http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/Cartaz_Conferencia_Internacional_23Out2015(10).jpg
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/Conferencia%20REMIGR_programa_final.pdf
http://www.aps.pt/cms/files/conteudos/file/ST%20SA%C3%9ADE/Programa_simposio_saude_2015.pdf
http://www.aps.pt/cms/files/conteudos/file/ST%20SA%C3%9ADE/Folheto%20Simposio%20Saude_2015_final.pdf
http://www.aps.pt/cms/files/conteudos/file/ST%20SA%C3%9ADE/Ficha%20de%20Inscricao.doc
mailto:saude@aps.pt
http://www.aps.pt/
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http://simposiosaude2015.wordpress.com/
http://www.egasmoniz.com.pt/pt-pt/contactos/acesso-ao-campus.aspx


 
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 

 
04 - Conferência: Abertura 2015-2016 do Curso de Doutoramento em Sociologia: I Conferência de João Teixeira Lopes | Teresa Mora 
(CICS.NOVA.UMinho) 
      [a decorrer] 23 de Outubro | 18h00 | Instituto de Ciências Sociais | Campus universitário de Gualtar | Braga 

 
Realiza-se no próximo dia 23 de Outubro (sexta-feira) pelas 18h00 a conferência inaugural do Curso de Doutoramento em Sociologia 2015-
2016, que este ano será proferida pelo professor e sociólogo João Teixeira Lopes. A conferência terá lugar na sala de atos do Instituto de 
Ciências Sociais, no campus universitário de Gualtar, em Braga e será comentada por Teresa Mora (CICS.NOVA.UMinho). 
 
A entrada é livre. 
Mais informações: 

www.ics.uminho.pt 
www.facebook.com/ics.uminho 
Ver Cartaz 

Início 

 
05 - Conferência Internacional ONVG / CICS.NOVA: Gendering the Crisis - Feminist views on increasing inequalities and new 
opportunities of solidarity 
     29th October 2015 | 10h00 | FCSH/NOVA | Auditório 1 

 
O Observatório Nacional de Violência e Género (FCSH-UNL) e a Fundação Friedrich Ebert têm o prazer de convidar V. Exa. para a 
conferência internacional Gendering the Crisis - Feminist views on increasing inequalities and new opportunities of solidarity.  
A conferência terá lugar no dia 29 de Outubro de 2015, no Auditório 1 da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova 
de Lisboa (Av. Berna 26C). 
 

A entrada é livre sujeita a inscrição através do e-mail onvg@fcsh.unl.pt 
Ver Cartaz 

Início 

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

 
Sala T1: FCSH/NOVA  - 14h-18h 

http://ciepsuefs.blogspot.com.br/
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/EditalI_CIEPS-UEFS.pdf
http://www.ics.uminho.pt/
http://www.facebook.com/ics.uminho
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/DoutoramentoSociologia.png
mailto:onvg@fcsh.unl.pt
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/onvg.jpg


Abertura:  Prof. Doutor Luís Baptista (Director do CICS.NOVA) 
  
Mesa 3 (Vídeo conferência): 
Moderadoras: Isabel Lousada (CICS.NOVA) e Juliana Bonilha (Pós-doc CICS.NOVA) 
  
Intervenções: 
  
Rosane Gazolla Alves Feitosa (UNESP/Assis) 
“Pesquisas em periódicos no Brasil – fim do século XIX a meados do século XX” 
  
Sílvia Azevedo (UNESP/Assis) 
“Brasil em imagens: um estudo da revista Ilustração brasileira (1876-1878)” 
  
Álvaro Simões Júnior (UNESP/Assis) 
“Ecos do Decadentismo-Simbolismo português na imprensa brasileira” 
  
Marcelo Chaves (Arquivo do Estado de São Paulo) 
“A Revista Feminina no contexto arquivístico” 

 
Ver mais informação 

__________________________________________ 
“Entre periódicos e centenário: Revista Feminina” 
O Edifício ID recebe, de 20 a 30 Outubro, uma exposição de diversas edições da “Revista Feminina” publicadas no Brasil entre 1915 e 1936. 
 
Considerando a relevância do estudo das fontes primárias, o Edifício ID irá acolher uma exposição sobre a “Revista Feminina”, uma das 
publicações mais consideráveis no contexto brasileiro do princípio do século XX. O evento pretende destacar os textos literários da obra, 
colocando investigadores e estudantes em contacto com uma realidade bem documentada, ainda que pouco conhecida, e que sem dúvida 
constitui uma significativa fonte de conteúdo cultural. 
 

Ver mais informação aqui 
________________________________________ 

Início 

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

 
 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 objetivo 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 | CALL PARA POSTERS | Inscrições 

Início 

 
08 - 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. 
 

http://centenariorevista.wix.com/centenariorevista
http://www.fcsh.unl.pt/media/noticias/destaques/201centre-periodicos-e-centenario-revista-feminina201d
http://alteracoesclimaticas.ics.ulisboa.pt/wp-content/uploads/2014/05/Agenda-CPLP_1310.pdf
http://alteracoesclimaticas.ics.ulisboa.pt/wp-content/uploads/2014/05/call-para-poster1.pdf
http://goo.gl/forms/wWChScIryY


Começaremos por reflectir sobre as políticas europeias de combate à pobreza e à exclusão social, daí partindo para a reflexão acerca das 
políticas nacionais. Nestas, foi dado relevo particular a três públicos diferenciados: a população beneficiária do RSI, a população cigana e as 
pessoas com deficiência. 
 
Os trabalhos terminarão com uma mesa redonda em que três dos elementos da equipa responsável pelo primeiro grande estudo sobre a 
pobreza em Portugal terão oportunidade de debater sobre o que mudou de 1985 para o momento actual no que à pobreza em Portugal diz 
respeito.  
 
Este evento procura, também, portanto, assinalar os 30 anos do primeiro grande estudo sobre a pobreza em Portugal, suscitando a 
reflexão sobre os seus aspectos estruturais e conjunturais e sobre as políticas que a combatem. 
 
Para mais, comemoram-se, em 2015, também 30 anos da criação da Associação Portuguesa de Sociologia, data que o colóquio igualmente 
assinala. Neste sentido, a sua realização representa a vitalidade da APS e das suas secções temáticas e o papel agregador que desempenha 
junto dos e das profissionais da sociologia. Mas representa também o serviço à sociedade portuguesa que a APS presta como estimuladora 
dos debates sobre as questões centrais que a perpassam, definem e condicionam. (…) 
 

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

Início 

 
09 - Workshop CICS.NOVA: “A construção Social da felicidade: A felicidade enquanto recurso emocional socialmente desigual. Para uma 
abordagem sociológica do sentir” por Ana Roque Dantas (CICS.NOVA) 
       28 Outubro 2015 | FCSH/NOVA | 15h00 | Sala 1.05 | Ed ID 

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

Ver Cartaz 
Início 

 
10 - Workshop CICS.NOVA: “Políticas de descentralização e autonomia das escolas. Apresentação dos resultados de um projeto de 
doutoramento” por Susana Baptista (CICS.NOVA) 
       11 de Novembro 2015 | 15h00 | FCSH/NOVA – Edifício ID: Sala 1.05 

 
(…) Neste workshop pretende-se apresentar o trabalho de investigação desenvolvido no âmbito de uma tese de doutoramento, onde se 
procurou analisar as políticas de descentralização educativa e autonomia das escolas, em Portugal, enquadrando-as em processos de 
(re)distribuição de responsabilidades entre atores educativos. A partir de uma perspetiva sociológica, mas aproveitando contributos das 
políticas públicas, o olhar teórico construído permitiu estudar como se articulam várias escalas e atores na produção das políticas públicas. 
Esse olhar distingue-se por combinar uma abordagem histórica e comparada do sistema educativo, mas também por visar a integração de 
múltiplas escalas de análise (global/ europeu, nacional e local). (…) 
 

Ver Cartaz 
Início 

 
11 - Sessão do Lx Nights: Mesa redonda - O Turismo Urbano como Consumidor da Noite Lisboeta. O Impacto da Turisficação no Lazer 
Nocturno | Organização CICS.NOVA 
     29-10-2015 | Centro de Informação Urbana (CIUL) | Lisboa 

 
O encontro, organizado pelo CICS.NOVA, terá lugar no Centro de Informação de Lisboa (CIUL) em 29 de Outubro de 2015 pelas 18h 
(cancelada a sessão prevista para o dia 28).  
  

Entrada Livre 
Ver e-Cartaz 

Início 

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

 
A Direção e a Casa de Pessoal da FCSH/NOVA convidam docentes, investigadores e funcionários para uma visita guiada ao Convento de 
Mafra, no próximo dia 31 de Outubro (sábado).  
 
Maria José Roxo, do Departamento de Geografia e Planeamento Regional, Carlos Moura, do Departamento de História da Arte, e João 
Soeiro de Carvalho, do Departamento de Ciências Musicais serão os guias desta visita cultural que se pretende como espaço de convívio e 
de ilustração da diversidade do conhecimento disciplinar da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. 

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/CartazWORKSHOP_ARD.jpg
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/CartazWORKSHOP_SB.jpg
http://www.apgeo.pt/files/docs/Newsletter/lxnoite.jpg
http://intranet.fcsh.unl.pt/noticias/convento-de-mafra-como-nunca-o-ou-viu
http://intranet.fcsh.unl.pt/noticias/convento-de-mafra-como-nunca-o-ou-viu


Inscrições limitadas a 51 pessoas. 
 
Programa: 
9h30 - Saída de autocarro junto à FCSH/NOVA 
10h30 – Chegada a Mafra 
11h00 – Visita guiada ao exterior do Palácio e à Igreja 
12h30 – Almoço livre (há grande variedade de restaurantes na zona do Convento) 
14h30 – Visita guiada ao sector conventual (Escola Prática de Infantaria), Palácio e Biblioteca 
17h00 – Concerto de órgão 
18h00 – Regresso a Lisboa - FCSH/NOVA 
  

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

Início 

 
13 - Lançamento do Livro: “Reflexões Estratégicas de Desenvolvimento Local no contexto da preservação da Identidade de Penedos”, de 
Orlando Manuel Fonseca Pereira (CICS.NOVA.UÉvora) | Apresentação do Professor Carlos Silva (CICS.NOVA.UÉvora) 
      31 de Outubro de 2015 | 15h00 | Centro Popular da Aldeia de Penedos | Aldeia de Penedos 
 
O livro será apresentado pelo Professor António Pedro Sousa Marques (CICS.NOVA.UÉvora) e pelo Professor Carlos Silva 
(CICS.NOVA.UÉvora). 
Ver Convite 

Início 
 

 
14 - Convite para o evento: Catalisar a Transição Local e a Inovação Social (filme/documentário) 
      24 de Novembro de 2015 | 09:00 às 13:00 | FCSH/NOVA 

 
Dia 24 de Novembro de 2015 (das 9:00 às 13:00), na FCSH (Avenida de Berna 26, Lisboa) reúnem-se agentes ativos na transição local e 
inovação social para apresentar o filme documentário realizado no âmbito do projeto CATALISE e abrir uma reflexão e discussão em 
plenário em torno das seguintes questões:  
 

Estamos perante um novo movimento social? Existe uma vontade partilhada em torná-lo mais visível e potenciar a sua replicação? 
 
Ver vídeo de apresentação do filme documentário 
 
O evento é público e a entrada é livre.  
Poderá realizar a sua inscrição enviando um e-mail para: proj.catalise@gmail.com 
 
Durante este dia juntar-se-ão pessoas e iniciativas interessadas em participar na transição local para a sustentabilidade e inovação social, 
criando uma plataforma de interação e aprendizagem coletiva. Existe o objetivo de promover a participação dos diversos agentes na co-
criação das publicações do projeto: “Guia de Boas Práticas” e “Caderno de Recomendações Sociais e Políticas”. 
 
Este encontro surge no âmbito do Projeto de investigação-ação: CATALISE – Capacitação para a Transição Local e Inovação Social, criado e 
coordenado pelo CICS.NOVA (Universidade Nova de Lisboa/ Faculdade de Ciências Sociais e Humanas) e pelo CCIAM-cE3c (Universidade de 
Lisboa/ Faculdade de Ciências), e financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian. 
 
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. 
 
Nota introdutória ao filme documentário: 
 
Cada vez mais, em Portugal e um pouco por todo o mundo, grupos de pessoas emergem, organizando-se e explorando trajetórias 
complementares ao paradigma vigente, regido pela imposição do crescimento económico ilimitado. Estes percursos, pessoais e coletivos, 
locais e globais, surgem em resposta à confluência das crises: ecológica, socioeconómica, cultural, política e ética.  
 
É neste contexto, que surge o questionamento base do projeto: Quais as práticas, as aprendizagens e as visões das pessoas e iniciativas que 
têm vindo a traçar estes caminhos inovadores?  
 
Os seus discursos tornam claro ser cada vez mais urgente encontrar soluções transformadoras. Estas pessoas, iniciativas, redes, 
associações, ou grupos informais, são quem tece o tecido onde é inscrita a mudança. E é com cada uma destas linhas, destes percursos que 
se cruzam e se fortalecem, que emerge, cada vez mais visível, a rede de interdependências no processo de catálise em curso. 
 
Ver apresentação do filme documentário 

Início 

mailto:historia.arte@fcsh.unl.pt
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/Convite20Penedos.jpg
https://www.google.nl/maps/place/Edif%C3%ADcio+I%26D+FCSH-UNL/@38.739352,-9.1522957,212m/data=!3m1!1e3!4m7!1m4!3m3!1s0xd19330eb6989a1d:0xd6b60ee41ed73d63!2sAv.+Berna,+1050-099+Lisboa,+Portugal!3b1!3m1!1s0x0000000000000000:0x46bdbbcac05fe6a1!6m1!1e1
https://www.youtube.com/watch?v=TBo-waerS7U
mailto:proj.catalise@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=TBo-waerS7U


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

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

Início 
Propostas de eixos temáticos: 
 

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

 
COMISSÃO ORGANIZADORA  
 
Ana Paula Marques, CICS.NOVA-UMINHO/ Universidade do Minho (Presidente da CO) 



Paula Urze, FCT-Universidade Nova de Lisboa (Presidente da APSIOT) 
Ângela Matos, CICS.NOVA.UMinho/ Universidade do Minho 
Fátima Assunção, ISCSP-Universidade de Lisboa (Vice-Presidente da APSIOT) 
Helena Serra, CICS.NOVA/ FCSH- Universidade Nova de Lisboa 
João Carvalho – CICS.NOVA/ ISMAI – Instituto Universitário da Maia 
João Leitão, Instituto Politécnico da Guarda (Direcção da APSIOT) 
Manuel Cruz, APSIOT 
Maria Manuel Serrano – Universidade de Évora (Direcção da APSIOT) 
Miguel Chaves – CICS.NOVA/ FCSH- Universidade Nova de Lisboa 
Mónica Freitas, FCSH-Universidade Nova de Lisboa (Direcção da APSIOT) 
Paula Ferreira – ISSSL-Universidade Lusíada (Direcção da APSIOT)  

Início 

 
16 - RSA workshop on the EU Cohesion Policy: Focus on The Territorial Dimension 
        05 e 06 de Novembro | IGOT- Universidade de Lisboa | Lisboa 

 
Nos próximos dias 5 e 6 de novembro, o Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa em colaboração com a Research 
Network on EU Cohesion Policy, rede de investigação da Regional Studies Association, organizam o RSA workshop on the EU Cohesion 
Policy: Focus on The Territorial Dimension. 

  
Programa, incluindo detalhes para submissão de abstracts e para inscrição no evento (inscrição livre, condicionada ao tamanho da sala) 
disponíveis aqui 

  
Workshop focus 
In just 24 years (1989-2013), the EU Cohesion Policy has shifted its main strategic intervention goals several times. In short, while in earlier 
times a stronger focus was put on (i) improving human capital; (ii) supporting companies; and (iii) building and modernizing physical 
infrastructures, the present development paradigm, expressed in the Europe 2020 Strategy (smart, sustainable and inclusive growth), 
highlights the need to develop a greener and more competitive economy, based on knowledge and innovation, while fostering a high-
employment economy, which delivers social and territorial cohesion. 

  
This also reflects the Lisbon Treaty’s recognition that the European Union needs not only to promote social and economic cohesion, but 
also ‘territorial cohesion’. Yet, as the Territorial Agenda (TA2020) from 2011 expresses, ‘the Europe 2020 Strategy for smart, sustainable 
and inclusive growth can only be achieved if the territorial dimension of the strategy is taken into account, as the development 
opportunities of the different regions vary’. 

  
The same document (TA2020), highlights the need to deepen the territorial dimension of EU Cohesion Policy by ‘strengthening 
mechanisms which can ensure the territorial coordination of its interventions; improving the territorial dimension of all steps of strategic 
programming, evaluation and monitoring activities; ensuring scope for integrated place-based programmes and projects, and integrating 
different funds in regional strategies’. Achieving this, however, remains a major challenge. This workshop aims to further discuss this 
question and shed new light on three of the main aspects associated with the Territorial Dimension of the EU Cohesion Policy, for the next 
programming cycle (2014-2020). 

 
Further information 

Início 

 
17 - 1º Encontro Ibérico Sociedade e Envelhecimento - Desafios do Envelhecimento Demográfico 
        10 De Dezembro | Faculdade de Letras da Uporto | Porto 

 
Ficha de inscrição 
Inscrições limitadas 
 

Ver Cartaz 
Início 

 
18 - Candidaturas abertas para Bolsas Fulbright Schuman | até 01 de Dezembro de 2015 
 
Até 1 de dezembro, estão abertas candidaturas para as Bolsas Fulbright Schuman. 
 
Quem pode candidatar-se? 
As candidaturas estão abertas à participação de qualquer professor, investigador, estudante ou profissional em educação internacional, 
cidadão de um dos Estados-Membros da União Europeia, que pretenda estudar, investigar ou lecionar temas das relações EUA-UE, da 
política da UE ou das instituições europeias. 
 
Os candidatos terão que assegurar previamente a sua colocação numa universidade, instituição de formação ou centro de investigação 
norte-americano. 
 

http://www.regionalstudies.org/events/event/rsa-workshop-on-the-eu-cohesion-policy-focus-on-the-territorial-dimension
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/CEG_RSA_Cohesion_Policy_Lisbon_08_09_2015.pdf
https://www.letras.up.pt/gi/eventos/exregister.asp?StrLogin=evento11
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/encontroiberico.jpg


Quais as condições do estágio? 
A bolsa Fulbright-Schuman financia estágios de curta duração (que difere de acordo com o perfil do candidato - professor, investigador, 
estudante).  
O valor varia entre os 2 e 3 mil euros mensais, acrescidos de despesas de deslocação, seguro de saúde e custo do visto de entrada nos EUA. 
 
Conheça toda a informação aqui  
Caso tenha alguma questão, não hesite em contactar o Divisão de Planeamento e Apoio à Gestão (DPAG) | Núcleo de Planeamento (NP) 
Conheça esta e outras oportunidades de financiamento aqui 
 

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

 
19 - Horizonte 2020: Programas de Trabalho para 2016-2017 disponíveis 
 
Encontram-se já disponíveis os Programas de Trabalho para 2016-2017 do Horizonte 2020. Para consultá-los basta selecionar a área 
temática/ pilar para o qual procuram mais informação aqui . 
 
Tendo em conta as principais áreas científicas da FCSH/NOVA, chamamos particular atenção para: 
 
Pilar Excelência Científica (financiamento para projetos individuais) 
- Marie Curie Actions 
- ERC Grants 
  
Pilar Desafios Societais 
- Desafio "Europe in a changing world - Inclusive, innovative and reflective societies" 
- Desafio "Health, Demographic Change and Wellbeing" 
- Desafio "Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials" 
- Desafio  "Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy" 
   
Programas transversais 
- Programa "Spreading Excellence and Widening Participation" 
- Programa "Science with and for Society" 
 
Caso pretendam saber mais sobre como participar em cada um dos programas e pilares do Horizonte 2020, não hesitem em contactar o 
Divisão de Planeamento e Apoio à Gestão (DPAG) | Núcleo de Planeamento (NP). Veja a estas e outras oportunidades de financiamento 
aqui   
 

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

 
20 - Call for papers: Colloque systèmes d'information et gestion urbaine |  Prazo Limite: 30 Outubro 2015 
        15 e 16 Março 2016 | Institut des sciences de la communication | Paris 

 
 
(…) While both the historical and sociological literature already contains a significant body of research exploring the different forms of 
knowledge and the various practices dedicated to urban management, it has to be recognised that there has been far less work done on the 
information systems involved in the construction, development and uses of those forms of knowledge and practices. (…) 
 

Call for papers [en] 
Appel à communications [fr] 

Início 
 

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

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

http://www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/
http://www.scoop.it/t/fcshunl
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/h2020-sections
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-msca_en.pdf
http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC_Work_Programme_2016.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-societies_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-health_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-climate_en.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/food-security-sustainable-agriculture-and-forestry-marine-maritime-and-inland-water
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-sewp_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-swfs_en.pdf
http://www.scoop.it/t/fcshunl
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/anglais_eng0715.pdf
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/francais_0715.pdf


jurisdictions; the incentive of private healthcare systems; possible implications for users in the access to and consumption of healthcare. This 
new directions may vary within and among countries and globally. 

 
Further information 

Início 

 
22 - Call for Papers Dossier Temático "Sociedade, Autoridades e (Pós)Memórias" – Revista Configurações 17 (CICS.NOVA.UMinho) | até 
31 de Janeiro de 2016 
 
Revista Configurações 
Número 17 
 

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 17 integra um dossier temático sobre Sociedade, Autoridades e (Pós)Memórias, pelo que se aceitam a submissão de 
artigos para o mesmo, no período entre 12 de Outubro de 2015 a 31 de Janeiro de 2016. As informações seguem abaixo. 

 
Revista Configurações 
Dossier temático: Sociedade, Autoridades e (Pós)Memórias 
Coordenadores: Manuel Carlos Silva (CICS.NOVA.UMinho); Sheila Khan (CICS.NOVA.UMinho); Francisco Azevedo Mendes (LAB2PT, 

CICS.NOVA.UMinho) 
 

 
Os estudos sobre a memória e a pós-memória têm recebido nas últimas décadas uma atenção significativa nas diversas áreas das ciências 
sociais e humanas e na criação artística. A meta reflexividade resultante dessas análises e criações, acolhendo de resto outras disciplinas, 
transformou decisivamente as modalidades de perceção e enquadramento dos fenómenos memoriais. A própria tectónica dos substratos 
individuais e coletivos das memórias tende, inclusive, a incorporar essas marcas. Profundamente imbricadas nos mais diversos espaços e 
tempos e nos processos de reprodução social, memória e pós-memória consubstanciam-se em vários suportes, códigos e linguagens, com 
mecanismos de preservação e transmissão intra e intergeracional através de diversos rituais e práticas operativas, para as quais são 
convocadas diferentes autoridades, comunidades e/ou grupos sociais.  
 
Neste encruzilhada complexa, importa problematizar melhor a relação entre memória e pós-memória, isto é, de compreender os regimes 
de adequação entre os sujeitos que experienciam em sentido direto um evento, um momento, um fenómeno, e os sujeitos que recebem os 
testemunhos, que narram ou que traduzem a experiência dos outros, como uma ‘segunda’ memória. Existem hierarquias entre aquele que 
conta, que dá o testemunho, e o destinatário pós-geracional desse testemunho, que o reescreve numa outra narrativa? Será que aquele 
que narra a memória dos outros tem a mesma legitimidade e autoridade na sua narrativa, quando comparada com a autoridade da 
narrativa original? Como medir e interpretar os intervalos críticos entre uma e outra memória? Quais as autoridades da memória e da pós-
memória quando em diálogo ou confronto? Na presença dessas autoridades, quem são e onde estão os autores? Qual o valor de falarmos 
de uma memória multidirecional com várias escalas autorais? Será mais apropriado falarmos em dever de memória ou em direitos 
conflituais de memórias e de pós-memórias?  
 
A exploração dos regimes de autoridade (pós)memorial em diferentes configurações sociais constitui, assim, o horizonte decisivo da 
problematização aqui proposta. O dossier temático tem por objetivo acolher trabalhos nos seguintes tópicos: 
 
- Autoridades de memória e de pós-memória: regimes de adequação 
- (Pós)memórias, identidades e ciências sociais: meta reflexividade e crise 
- Conflitos, traumas e interfaces geracionais: conservação e mudança  
- (Pós)memórias, literaturas e artes visuais: criação e testemunhos 
- (Pós)memórias, monumentos e paisagens: demarcação e historicidade 
- (Pós)memórias e mediatização da experiência: formas e conteúdos  
- (Pós)memórias, migrações e interterritorialidade: descontinuidades e redes 
- (Pós)memórias, classes sociais, nação e Estado: ação e estruturas   
 

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 31 de Janeiro de 2016 
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: 
 

http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/ESA01.pdf
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      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. 
- 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]. 
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The journal Configurações invites the submission of articles and essays in the area of social science. Submissions are welcome at any 

time. 
Configurações No. 17 will feature a thematic dossier on the topic of “Society, Authority, and Post-Memory.” Authors wishing to have 

their work considered for this special feature should submit their essays by 31 January 2016. Topic details follow below. 
 

Revista Configurações 
Dossier: “Society, Authority, and Post-Memory” 
Coordinators: Manuel Carlos Silva (CICS.NOVA.UMinho); Sheila Khan (CICS.NOVA.UMinho); Francisco Azevedo Mendes (LAB2PT, 

CICS.NOVA.UMinho) 
 
 
In recent decades significant attention has been devoted by social scientists, humanities scholars, and creative artists to the study and 
representations of memory and post-memory. The meta-reflexivity resulting from these analyses and creations has decisively transformed 
the modes of perceiving and framing the phenomena of memory.  The tectonics itself of the individual and collective substrata of memory 
further tends toward incorporating these effects. Profoundly imbricated in the most diverse spaces and times and processes of social 
reproduction, memory and post-memory are articulated on the basis of several supports, codes and languages, with mechanisms of intra- 
and inter-generational preservation and transmission through multiple rituals and functional practices convoked by different authorities, 
communities, and/or social groups.   
 
In this complex crossroads it becomes important to problematize in a better way the relation between memory and post-memory, that is, 
to better understand the regimes of adaptation between those subjects who directly experience an event, moment, or phenomenon, and 
those subjects who receive the testimony and narrate or translate the experience of others, as a “second” memory. Do hierarchies exist 
between the one who recounts, who provides the evidence, and the post-generational receiver of that evidence, who rewrites it in another 
narrative? Is it that the one who narrates the memory of others has the same legitimacy and authority in his or her narrative compared to 
the author of the original narrative? How should the critical intervals between one memory and the other be measured and interpreted? 
What are the sources of authority in memory and post-memory when these are in dialog or in conflict? In the presence of such authorities, 
who are and where are the authors? What is the value of speaking about a multidirectional memory with various authorial levels? Is it 
more appropriate to speak about the rights of memory or the conflictual rights of memory and post-memory? 
 



Exploration of (post)memory regimes of authority in different social configurations thus sets the horizon of problematization proposed 
here. The thematic dossier “Society, Authority, and Post-Memory” has as it goal the acceptance of essays on the following topics: 
 
- Authorities of memory and post-memory: regimes of adaptation  
- (Post)memory, identity, and the social sciences: meta-reflexivity and crisis 
- Conflict, trauma, and generational interface: conservation and change 
- (Post)memory, literature, and the visual arts: creation and testimony 
- (Post)memory, monuments and landscapes: demarcation and historicity 
- (Post)memory and the mediatization of experience: form and content 
- (Post)memory. migration, and inter-territoriality: discontinuity and networks 
- (Post)memory, social class, nation, and state: action and structures 
Articles may come from any field of the social sciences. Arguments should refer to empirical research and be supported by robust 
theoretical reflection. Please follow the stylesheet of Configuraçoes and submit texts for consideration to cics@ics.uminho.pt by 31 
January 2106. 
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23 - Open calls H2020- Temáticas Desigualdades e Inclusão | deadline submissão Fevereiro de 2016 
 
Novas oportunidades de financiamento de projetos no âmbito do Horizonte 2020 relacionado com as temáticas das desigualdades e da 
inclusão. 
Estão atualmente abertas duas calls com cerca de 10 tópicos mais específicos, cuja deadline para a submissão de candidaturas é Fevereiro 
de 2016. 
 

CALL: Reversing inequalities and promoting fairness (mais informações) 
CALL: Co-creation for growth and inclusion (mais informações) 

Início 

 
24 - Open calls H2020- Temáticas Cidadania e Participação | deadline submissão Fevereiro de 2016 
 
Novas oportunidades de financiamento de projetos no âmbito do Horizonte 2020 relacionado com as temáticas da cidadania, participação, 
etc. 
Estão atualmente abertas duas calls com cerca de 10 tópicos mais específicos, cuja deadline para a submissão de candidaturas é Fevereiro 
de 2016. 
 
CALL: Understanding Europe – Promoting the european public and cultural space (mais informações) 
CALL: Engaging together globally (mais informações) 

Início 
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