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Divulgamos:
Eventos (CICS.NOVA)
Seminários/Simpósios
01 - Seminário (Des)Emprego, Mercado de Trabalho e Políticas Públicas | [em curso] 01 e 02 de
Outubro | Universidade de Évora | Comissão organizadora: Carlos Silva (UÉvora, CICS.NOVA.UÉvora);
José Saragoça (UÉvora, CICS.NOVA.UÉvora) - 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
Colóquios/Conferências/Congressos
03 - 'Mobilidades e Ação Coletiva na AML: dos retratos da crise às políticas públicas' | José Alberto
Simões (CICS.NOVA) | 13 de Outubro | 10h00 | Aud. C103 | ISCTE-IUL – Ver mais informação
04 - Celebração do centenário da Revista Feminina [Exposição e Ciclo de Conferências] | São Paulo: (14
Setembro a 01 de Outubro); Lisboa: (07 a 30 de Outubro); ASSIS: (Novembro) | 30 de Outubro Sala T1:
FCSH/NOVA 14h-18h [Luis Baptista (CICS.NOVA); Isabel Lousada (CICS.NOVA); Juliana Bonilha
(CICS.NOVA)] - Ver mais informação
05 - Políticas de combate à pobreza e exclusão em Portugal: debates e (re)configurações | 27 Novembro – 2015 | 09h00 - 17h00 | Auditório 2 - Torre B | FCSH/NOVA | Lisboa | Organização
(CICS.NOVA e APS) - Ver mais informação
Debates
Workshops
Reuniões/Outros
06 – Conversas com Isabel Lousada (CICS.NOVA): Rostos Femininos da I República | 05 de Outubro | 12
h | Auditório da escola sede Agrupamento Vertical de Escolas D. Filipa de Lencastre | Lisboa – Ver
mais informação
07 - Convento de Mafra como nunca o (ou)viu - visita guiada | 31 de Outubro | Mafra | participação
de Maria José Roxo (CICS.NOVA) - Ver mais informação
Eventos
Seminários/Simpósios
08 - Seminário 'Alternativas à Prisão em Portugal' | 19 de Outubro | 14h00 | ISCTE-IUL | Lisboa – Ver
mais informação
09 – Seminário Desafios do Mar português: "Portos, Paisagens Portuárias e Economia do Mar" | 21 de
Outubro de 2015 | Museu Marítimo de Ílhavo – Ver mais informação
Colóquios/Conferencias/Congressos
10 - Conference - The Relationship Between Health And The Economy | 02 0utubro | 16h | Sala Keynes
| FEUC | Coimbra – Ver mais informação
11 - Congresso - O Mar como Património Cultural e Natural | 08 a 09 de Outubro | Cineteatro da
Academia Almadense | Almada – Ver mais informação
Debates

Workshops
12 - ICS Workshop Doutoral - Territórios à Margem: Problematização e Intervenção | 05 a 09 de
Outubro | ICS | Lisboa – Ver mais informação
13 - Workshop Horizonte 2020: Oportunidades e desafios na temática dos Serviços Climáticos | 27
Outubro 2015 | 14:00-17:30 | Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL) | Auditório da
Fundação da FCUL | Edifício C1, 3º piso – Ver mais informação
Reuniões/Outros
14 - Convite para o lançamento do livro "Fuga de Cérebros" | 05 de Outubro – 18h30 / Coimbra
(Livraria Bertrand - Dolce Vita Shopping) | 06 de Outubro – 18h30 / Lisboa (Livraria Bertrand - Picoas
Plaza) | 13 de Outubro – 18h30 / Porto (UNICEPE) - Ver mais informação
15 - Ações COST: Sessão de informação: COST INFO DAY: Connecting Scientific Communities in Europe
and Worldwide | 13 Outubro | FLUL | Anfiteatro III | Lisboa – Ver mais informação
16 - Encontros mensais sobre experiências migratórias: 'Inclusão Linguística de estudantes Angolanos
no Ensino Superior Português' | 29 de Outubro | 17h00 | ISCTE-IUL | Lisboa – Ver mais informação
Oferta Emprego/Oportunidades
17 - Concurso 2016 “Bolsas Papers@USA”| Várias datas de prazo de Candidatura – Ver mais informação
Oferta Formação
Academia
18 - Programa Doutoramento em Estudos Urbanos FCSH-UNL • ISCTE-IUL | Conferência de abertura:
Identidade Cultural e Mudança Social - Pesquisa no Bairro de Alfama | 09 de Outubro | 18:00 | Aud.
B203 | Edifício II | ISCTE-IUL | Lisboa – Ver mais informação
19 - Terceira edição do curso "Grant Writing Residential Intensive" | 05 a 09 de Outubro | Reitoria da
NOVA | Lisboa – Ver mais informação
Profissional
Outros
Divulgações Institucionais FCSH
20 - Prémios Santander de Internacionalização da Produção Científica - Edição 2015 – Ver mais informação
21 - Pré-Publicação dos Programas de Trabalho 2016/2017 do Horizonte 2020 – Ver mais informação
22 - Normas para afiliações em artigos científicos da NOVA – Ver mais informação
23 - Horizonte 2020: Programa de Trabalhos 2016-2017 do Desafio Societal 6 disponível (Europe in a
changing world) – Ver mais informação
24 - Horizonte 2020: Programa de Trabalhos 2016-2017 do Desafio Societal 5 disponível (Ação Climática) –
Ver mais informação
25 - Infoday Nacional de Transportes – Sessão de Informação sobre as oportunidades de financiamento de
Investigação e Inovação, na área dos transportes [Horizonte 2020] | 05 de Outubro de 2015 (10:00 – 12:00) /
(14:00 - 17:30) | Auditório da Ordem dos Engenheiros | Lisboa - Ver mais informação
26 - Horizonte 2020: Desafio Societal 2: “Segurança Alimentar, Agricultura e Silvicultura Sustentável,
Investigação Marinha e Marítima e Águas Interiores e a Bioeconomia” | 13 de Outubro | Auditório do IPMA |
Algés | Lisboa - Ver mais informação
27 - Candidaturas abertas para Bolsas Fulbright para Professores e Investigadores Doutorados | candidaturas
online até ao dia 31 de Outubro de 2015 – Ver mais informação
28 - Candidaturas abertas ao Programa Operacional para o Mediterrâneo (MED) [Seminário sobre a I
Convocatória Interreg Mediterranean 2014-2020] | A 1ª convocatória ao Interreg MED encontra-se aberta até
1 de Novembro de 2015 – Ver mais informação
Calls
29 – Call comunicações e posters: Congresso O Ensino Superior Pós Bolonha. Tempo de Balanço, Tempo de
Mudança | (…) Comissão organizadora: Cristina Pinto Albuquerque (CICS.NOVA) | 05 e 06 de Novembro de

2015 | Coimbra | até 10 de Outubro de 2015 (nova data) – Ver mais informação
30 - Daphne call - Action grants to support transnational projects to combat sexual harrassment and sexual
violence against women | deadline for this call for proposals is 13/10/2015 – Ver mais informação
31 - PhD and Early Scholars Workshop: Call for Papers | ‘Quantitative, qualitative and mixed methods research:
New insights for the study of health and illness’ | 18th of May 2016 | FCSH/NOVA | Lisboa | Helena Serra
(CICS.NOVA) | submit abstracts 15th October 2015 – Ver mais informação
32 - Call for Papers | International Colloquium: “The Youth As An Actor Of The Social Change” | 3th and 4th of
December of 2015 | University of Azores | São Miguel Island | Azores (Portugal) | Pilar Damião de Medeiros
(CICS.NOVA.UAçores) - Gilberta Pavão Nunes Rocha (CICS.NOVA.UAçores) - Rolando Lalanda Gonçalves
(CICS.NOVA.UAçores) | Abstract Submission Deadline: 19th October of 2015 - Ver mais informação
33 - CALL FOR PAPERS: ViNOrg 2015 - Fourth International Conference on Virtual and Networked Organizations
Emergent Technologies and Tools | November 18-20, 2015 | Póvoa de Varzim | Portugal | Full Paper or
Extended Abstract submission deadline: November 5, 2015 – Ver mais informação
34 - Call for Papers - 16.º Congresso bianual da ESHMS (European Society for Health and Medical Sociology):
‘Healthy lives: technologies, policies and experiences’ | 27-29 June 2016 | Organização de sessões (deadline: 20
de November); abstrats (deadline a 20 de Dezembro) – Ver mais informação
35 - Call for Papers - RN16 ‘Sociology of Health and Illness’ - ESA RN16 Mid-Term Conference | May, 19-21,
2016 | FCSH/NOVA | Lisboa | deadline is 30 November 2015 – Ver mais informação
36 - Call for Abstracts: II International Conference Tourism & History | 10-11 March 2016 | Universidade do
Algarve | Campus da Penha | Faro & Universidade de Caxias do Sul | Caxias do Sul | Brasil deadline is 30
November 2015 - Ver mais informação
37 - II Congresso Ibero Americano de Gestão Integrada de Áreas Litorais - II GIAL 2016 | 03 e 07 de Maio|
Florianópolis | Submissão Resumos 30 de Novembro 2015 – Ver mais informação
38 - CALL for EDITED BOOK PROPOSALS for Wave 13 of the Routledge Studies in European Communication
Research and Education Series | before 15 January, 2016 – Ver mais informação
39 - CALL FOR PAPERS: Contemporary Perspectives in Family Research | Theme of ‘Divorce, Separation, and
Remarriage: The Transformation of Family.’ | The deadline for initial submissions is January 23 , 2016 – Ver
mais informação

01 - Seminário (Des)Emprego, Mercado de Trabalho e Políticas Públicas | Comissão organizadora: Carlos Silva (UÉvora,
CICS.NOVA.UÉvora); José Saragoça (UÉvora, CICS.NOVA.UÉvora)
[em curso] 01 e 02 de Outubro | Universidade de Évora

Enquadramento / Objectivos
A Universidade de Évora vai acolher, nos próximos dias 1 e 2 de Outubro, o Seminário (Des)Emprego, Mercado de Trabalho e
Políticas Públicas, promovido pela Comissão Coordenadora da Secção Temática Trabalho, Organizações e Profissões da
Associação Portuguesa de Sociologia.
Este seminário tem como principal objectivo proporcionar um espaço de reflexão e de debate, face às recentes dinâmicas
societais, com especial incidência nas mudanças verificadas ao nível do trabalho, das organizações e das profissões. As
mudanças que vêm ocorrendo no “mundo do trabalho” exige a reformulação/redefinição de conceitos, modelos, estatutos,
qualificações e formas de execução do trabalho. Exige ainda a identificação das tendências instaladas e das dinâmicas de
evolução do mercado de trabalho, uma avaliação da eficácia das políticas públicas neste domínio, bem como a identificação
dos novos desafios que se colocam à política pública no que concerne ao combate ao desemprego ou à promoção do
emprego.
Da sociologia e demais ciências sociais, espera-se uma atitude reflexiva e compreensiva, bem como a capacidade de realizar
novos investimentos na formulação teórico-conceptual e metodológica, de modo a identificar e caracterizar as novas
realidades da esfera laboral e profissional. Assim, este seminário convida sociólogos e outros cientistas sociais que exerçam a
sua actividade em contextos organizacionais diversos - administração central, regional e local, empresas privadas,
organizações do terceiro sector e professores e investigadores – a debater e a reflectir sobre o papel do trabalho, das
organizações e das profissões na sociedade actual.
Inscrições | Informações relevantes

Data da Conferência – 1 e 2 de Outubro de 2015
Envio do texto para publicação em atas online: 30 de Novembro de 2015
Comissão Organizadora:
Paula Urze (FCT-UNL, CIUHCT)
Maria Manuel Serrano (UÉvora, UMPP e SOCIUS-CSG/ISEG-UL)
António José Almeida (ESCE/IPSetubal)
Carlos Silva (UÉvora, CICS.NOVA)
Domingos Braga (UÉvora)
José Saragoça (UÉvora, CICS.NOVA)
Cristina Varela (IEFP)
Contactos:
E-mail: trabalho@aps.pt
Telefone: 217804738
Site: em construção
Parcerias:
Universidade de Évora | UMPP | IEFP | SOCIUS-CSG/ISEG-UL | CIUHCT
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 - 'Mobilidades e Ação Coletiva na AML: dos retratos da crise às políticas públicas' | José Alberto Simões (CICS.NOVA)
13 de Outubro | 10h00 | Aud. C103 | ISCTE-IUL

No dia 13 de Outubro terá lugar no Auditório C103 do ISCTE-IUL a conferência 'Mobilidades e Ação Coletiva na AML: dos
retratos da crise às políticas públicas', em que participa o professor José Alberto Simões com comentador da Sessão: “Retratos
de acção colectiva”
Entrada livre
Ver Cartaz Programa
Início
04 - Celebração do centenário da Revista Feminina [Exposição e Ciclo de Conferências]
São Paulo: (14 Setembro a 01 de Outubro); Lisboa: (07 a 30 de Outubro); Assis: (Novembro) | 30 de Outubro (Lisboa) – Sala T1: FCSH/NOVA - 14h-18h [Luis Baptista
(CICS.NOVA); Isabel Lousada (CICS.NOVA); Juliana Bonilha (CICS.NOVA)]

Sala T1: FCSH/NOVA - 14h-18h
Abertura: Prof. Doutor Luís Baptista (Director do CICS.NOVA)
Mesa 3 (Vídeo conferência):
Moderadoras: Isabel Lousada (CICS.NOVA) e Juliana Bonilha (Pós-doc CICS.NOVA)
Intervenções:
Rosane Gazolla Alves Feitosa (UNESP/Assis)
“Pesquisas em periódicos no Brasil – fim do século XIX a meados do século XX”
Sílvia Azevedo (UNESP/Assis)
“Brasil em imagens: um estudo da revista Ilustração brasileira (1876-1878)”
Álvaro Simões Júnior (UNESP/Assis)
“Ecos do Decadentismo-Simbolismo português na imprensa brasileira”
Marcelo Chaves (Arquivo do Estado de São Paulo)´
“A Revista Feminina no contexto arquivístico”
Ver mais informação
Início
05 - Políticas de combate à pobreza e exclusão em Portugal: debates e (re)configurações | Organização (CICS.NOVA e APS)
27 - Novembro – 2015 | 09h00 - 17h00 | Auditório 2 - Torre B | FCSH/NOVA | Lisboa

(…) A pobreza e a exclusão social são traços centrais da sociedade portuguesa. A grande proporção de indivíduos nessas
situações, bem como a sua persistência ao longo dos anos assim o comprova. A crise que o país vem atravessando bem como
as mudanças introduzidas nas políticas púbicas nos últimos anos, nomeadamente através da redução dos apoios sociais, de
todo o tipo, têm trazido novos desafios e tensões ao combate a estes fenómenos. O número de pessoas em situação de
pobreza tem vindo a aumentar o que, em si, representa um desafio forte às políticas sociais em geral e às de combate à
pobreza em particular.
É neste contexto que se torna necessário desenvolver um conjunto importante de reflexões sobre as diversas políticas de
combate à pobreza e à exclusão social e sobre as políticas sociais de caracter mais geral que as enquadram e potenciam.
Pretendemos discutir os desafios colocados às políticas de combate à pobreza considerando as transformações sociais que
têm tido lugar na sociedade portuguesa nos últimos 30 anos, com particular incidência nas transformações recentes.
Começaremos por reflectir sobre as políticas europeias de combate à pobreza e à exclusão social, daí partindo para a reflexão
acerca das políticas nacionais. Nestas, foi dado relevo particular a três públicos diferenciados: a população beneficiária do RSI,
a população cigana e as pessoas com deficiência.

Os trabalhos terminarão com uma mesa redonda em que três dos elementos da equipa responsável pelo primeiro grande
estudo sobre a pobreza em Portugal terão oportunidade de debater sobre o que mudou de 1985 para o momento actual no
que à pobreza em Portugal diz respeito.
Este evento procura, também, portanto, assinalar os 30 anos do primeiro grande estudo sobre a pobreza em Portugal,
suscitando a reflexão sobre os seus aspectos estruturais e conjunturais e sobre as políticas que a combatem.
Para mais, comemoram-se, em 2015, também 30 anos da criação da Associação Portuguesa de Sociologia, data que o
colóquio igualmente assinala. Neste sentido, a sua realização representa a vitalidade da APS e das suas secções temáticas e o
papel agregador que desempenha junto dos e das profissionais da sociologia. Mas representa também o serviço à sociedade
portuguesa que a APS presta como estimuladora dos debates sobre as questões centrais que a perpassam, definem e
condicionam. (…)
Ver Site Conferência | Cartaz | Cartaz reduzido [pdf] [jpg]
Ver Programa
Início
06 - Conversas com Isabel Lousada (CICS.NOVA): Rostos Femininos da I República
05 de Outubro | 12 h | Auditório da escola sede Agrupamento Vertical de Escolas D. Filipa de Lencastre | Lisboa

Celebrando o dia 05 de Outubro evocando a Implantação da República em Portugal o AEDFL - Agrupamento Vertical de
Escolas D. Filipa de Lencastre tem como oradora convidada na segunda-feira, dia 5 de Outubro de 2015, a Investigadora
Auxiliar da FCSH/UNL, também Investigadora Integrada do CICS.NOVA - Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da
Universidade Nova de Lisboa, Isabel Lousada.
Ver cartaz
Início
07 - Convento de Mafra como nunca o (ou)viu - visita guiada | participação de Maria José Roxo (CICS.NOVA)
31 de Outubro | Mafra

A Direção e a Casa de Pessoal da FCSH/NOVA convidam docentes, investigadores e funcionários para uma visita guiada ao
Convento de Mafra, no próximo dia 31 de Outubro (sábado).
Maria José Roxo, do Departamento de Geografia e Planeamento Regional, Carlos Moura, do Departamento de História da
Arte, e João Soeiro de Carvalho, do Departamento de Ciências Musicais serão os guias desta visita cultural que se pretende
como espaço de convívio e de ilustração da diversidade do conhecimento disciplinar da Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas.
Inscrições limitadas a 51 pessoas.
Programa:
9h30 - Saída de autocarro junto à FCSH/NOVA
10h30 – Chegada a Mafra
11h00 – Visita guiada ao exterior do Palácio e à Igreja
12h30 – Almoço livre (há grande variedade de restaurantes na zona do Convento)
14h30 – Visita guiada ao sector conventual (Escola Prática de Infantaria), Palácio e Biblioteca
17h00 – Concerto de órgão
18h00 – Regresso a Lisboa - FCSH/NOVA
Preço: 10 euros - pagamento no ato de inscrição
Inscrições: Maria Luís Rodrigues (Presidente da Casa de Pessoal da FCSH/NOVA)
Secretariado do Departamento de História da Arte, Torre B, Piso 6.
E-mail: historia.arte@fcsh.unl.pt | Extensão: 1542
Início
08 - Seminário: 'Alternativas à Prisão em Portugal'
19 de Outubro | 14h00 | ISCTE-IUL | Lisboa

Organizado pelo Observatório Europeu das Prisões e CIES - Centro de Investigação e Estudos de Sociologia, o Seminário
decorrerá no dia 19 de Outubro de 2015 pelas 14horas no ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa.

Formulário de inscrição
Cartaz Programa
Início
09 - Seminário Desafios do Mar português: "Portos, Paisagens Portuárias e Economia do Mar"
21 de Outubro de 2015 | Museu Marítimo de Ílhavo

(…) O conceito de Seminário Desafios do Mar Português, criado pelo CIEMar-Ílhavo em 2012, tem já lugar bem marcado na
agenda nacional de debates sobre a relação de Portugal com o Mar. Numa altura em que se discute a redefinição do “mar
português”, numa perspectiva essencialmente económica e geopolítica, continuamos a promover momentos de reflexão e
discussão em torno de temas de cultura marítima. Trata-se de temas que pela sua actualidade e centralidade no debate
público e pela sua importância histórico-cultural, mostram-se socialmente relevantes para a promoção de uma educação
informal e contribuem para a construção cívica de uma cultura marítima.
A IV edição do seminário Desafios do Mar Português será dedicada ao tema “Portos, Paisagens Portuárias e Economia do
Mar”. O Seminário contará com a parceria do Centro de Investigação Transdisciplinar «Cultura, Espaço e Memória» (CITCEM)
da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e da APA - Administração do Porto de Aveiro, S.A., cujo arquivo histórico em
depósito no CIEMar-Ílhavo.
Os portos são elementos de ligação ao mar. Lugares de partida e de chegada, de gentes do mar e de transmissão de culturas. A
proximidade de um porto sempre foi motivo de progresso, sendo a sua evolução histórico-social elucidativa do meio
envolvente. Mais locais ou mais nacionais, os portos de hoje são elos estratégicos de ligação de vários sectores e agentes
privilegiados do desenvolvimento. (…)
INSCREVA-SE E PARTICIPE!
21 de Outubro | quarta-feira | participação gratuita
Ver mais informação
Início
10 - Conference - The Relationship Between Health And The Economy
02 Outubro | 16h | Sala Keynes | FEUC | Coimbra

The Relationship Between Health And The Economy: new insights from the Spanish case
Carla Blázquez-Fernández
Member of the research group GIECONPSALUD
Department of Economics - University of Cantabria
Convite: 6ª feira dia 2 de outubro pelas 16h na Sala Keynes da Faculdade de Economia da Universidade de
Coimbra para participar numa CONFERÊNCIA dedicada ao tema The Relationship Between Health And The
Economy proferida pela investigadora Carla Blázquez-Fernández, Member of the research group
GIECONPSALUD, Department of Economics, University of Cantabria.
A Conferência é gratuita e aberta a todos os interessados. Não é necessário inscrição.
Esta iniciativa decorre no âmbito do Mestrado em Gestão e Economia da Saúde e da Pós-Graduação em Economia e Gestão
em Organizações de Saúde.
Ver Cartaz
Início
11 - Congresso - O Mar como Património Cultural e Natural
08 a 09 de Outubro | Cineteatro da Academia Almadense | Almada

(…) Em Portugal, a abordagem de questões relacionadas com os patrimónios e as culturas marítimas vem merecendo uma
atenção mais demorada desde a década de 1990, não só por parte da Academia mas também, e sobretudo, através de
iniciativas desenvolvidas por autarquias e museus. O objectivo principal deste Congresso é analisar, reflectir e debater os
processos conscientes e auto-reflexivos de construção social dos patrimónios marítimos em Portugal, promovendo uma
actualização de todos estes temas e uma oportunidade para a divulgação e discussão públicas de novos trabalhos. (…)

Programa completo |Cartaz
Inscrições aqui
Início
12 - ICS Workshop Doutoral - Territórios à Margem: Problematização e Intervenção
05 a 09 de Outubro | ICS | Lisboa

O Workshop Doutoral “Territórios à Margem: Problematização e Intervenção”, decorrerá no ICS-ULisboa entre 05-09 Outubro
2015
Organização: João Mourato (ICS-ULisboa) e Roberto Falanga (ICS-ULisboa)
Formulário de Inscrição
Ver mais informação
Início
13 - Workshop Horizonte 2020: Oportunidades e desafios na temática dos Serviços Climáticos
27 Outubro 2015 | 14:00-17:30 | Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL) | Auditório da Fundação da FCUL | Edifício C1, 3º piso

No dia 27 de Outubro, o Gabinete de Promoção do Programa Quadro (GPPQ) e a Fundação da Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa (FFCUL) vão organizar, em Lisboa, o evento "Workshop Horizonte 2020 - Oportunidades e desafios na
temática dos serviços climáticos".
No Programa de Trabalho 2016-2017 do Desafio Societal "Acção climática, ambiente, eficiência de recursos e matériasprimas", do Horizonte 2020 estão contemplados vários tópicos de Investigação e Inovação (I&I) na temática das alterações
climáticas nomeadamente o suporte a projectos de demonstração na área dos serviços climáticos. O objectivo deste evento é
promover as oportunidades que estarão a concurso em 2016-2017 nesta área assim como reunir uma série de atores chave
para debaterem as necessidades e desafios para o estabelecimento de um verdadeiro mercado de serviços climáticos.
Este evento pretende reunir todos os investigadores, empresários, planeadores, decisores políticos, autoridades e utilizadores
em geral, com potencial interesse em participar em propostas na temática dos serviços climáticos, a serem submetidos ao
Horizonte 2020.
A agenda provisória segue em anexo. A participação no evento é gratuita mas a inscrição é obrigatória. O FORMULÁRIO DE
INSCRIÇÃO deverá ser preenchido até ao dia 23 de Outubro.
Para mais informações sobre a temática, por favor, consulte:
· A pré-publicação do Programa de Trabalhos 2016-2017 do Desafio Societal Ação Climática
· A brochura EU Roadmap for Climate Services
. Ver draft-AGENDA-H2020-Servicos-Climaticos
Início
14 - Convite para o lançamento do livro "Fuga de Cérebros"
05 de Outubro – 18h30 / Coimbra (Livraria Bertrand - Dolce Vita Shopping) | 06 de Outubro – 18h30 / Lisboa (Livraria Bertrand -Picoas Plaza) | 13 de Outubro –
18h30 / Porto (UNICEPE)

Convite para o lançamento do livro “Fuga de Cérebros”, escrito no âmbito do projeto de investigação BRADRAMO - “Brain
Drain and Academic Mobility from Portugal to Europe” (PTDC/IVC-PEC/5049/2012). O lançamento deste livro em Coimbra terá
lugar nas Livraria Bertrand do Dolce Vita Shopping, no dia 05 de Outubro, às 18h30. A apresentação do livro será feita pelo
Professor Doutor Carlos Fiolhais.
Em Lisboa, terá lugar nas Livraria Bertrand do Picoas Plaza, no dia 06 de Outubro, às 18h30. A apresentação do livro será feita
pelo Professor Doutor Viriato Soromenho Marques.
No Porto, o lançamento será feito na UNICEPE, no dia 13 de Outubro, às 18h30. A apresentação do livro será feita pelo
Professor Doutor Manuel Sobrinho Simões.
Cartaz
Convite Coimbra
Convite Lisboa
Convite Porto

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

No próximo dia 13 de Outubro de 2015, das 10h às 12h, irá decorrer no Anfiteatro III da Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa a Sessão Cost Info Day: Connecting Scientific Communities in Europe and Worldwide.
Esta sessão é destinada a todos os interessados, incluindo Docentes, Investigadores, Pós-Docs, Estudantes de Doutoramento
e Empresas, e tem como objetivo esclarecer sobre questões práticas e/ou procedimentos a adotar respeitantes à
participação e submissão de candidaturas ao programa COST.
A participação é gratuita, mas está limitada à capacidade máxima do auditório sendo necessária inscrição prévia, até 12 de
Outubro, às 16h00. Para tal, preencha o formulário de inscrição aqui.
Organização/ divulgação conjunta: FLUNL, ISCTE-IUL, FCSH-UNL, FCT-UNL, INIAV, ISCSP-UL, UCP
Ver Flyer
Início
16 - Encontros mensais sobre experiências migratórias: 'Inclusão Linguística de estudantes Angolanos no Ensino Superior
Português'
29 de Outubro | 17h00 | ISCTE-IUL | Lisboa

O CIES/ISCTE-IUL e o CRIA-FCSH/NOVA e ISCTE-IUL, juntamente com a RedeMigra e o Observatório da Emigração, e em
parceria com o CEI-IUL, convidam para mais um evento interdisciplinar, sendo este Encontro particularmente versado para
professores e alunos.
Este Encontro debruçar-se-á sobre questões metodológicas e teóricas duma oficina de português europeu, centrada no
interconhecimento de competências e diversidade linguísticas, contando com a participação voluntária de professores e
alunos.
Esta oficina de línguas visou contribuir para uma melhor integração dos novos estudantes angolanos na comunidade
académica através do desenvolvimento de competências orais, de leitura, escrita, e sobretudo de reflexão sobre o
funcionamento da língua, criando a ponte entre o português europeu e o português de Angola, bem como entre as
experiências de escolarização em Angola e em Portugal.
Inscrição gratuita no seguinte mail: observatorioemigracao@iscte.pt
Coordenação:
Raquel Matias (CIES-IUL; CES-UC); e Inês Espírito Santo (Observatório da Emigração-CIES-IUL); Cristina Santinho (CRIA-IUL) e
José Mapril (CRIA-FCSH/NOVA).
Ver e-Cartaz
Ver Programa detalhado aqui.
Início
17 - Concurso 2016 “Bolsas Papers@USA”| Várias datas de prazo de Candidatura
Bolsas para apresentação de comunicações em conferências nos EUA
Este programa tem como objectivo a internacionalização do conhecimento científico produzido em Portugal. Não serão
considerados pedidos de apoio para apresentação de posters.
Serão aceites candidaturas individuais, de acordo com os seguintes requisitos:
– Ter nacionalidade portuguesa ou ser residente em Portugal;
– Dominar a língua inglesa;
– Ser doutorando, professor ou investigador de instituições portuguesas de ensino superior e/ou centros de investigação;
– Apresentar carta de recomendação da instituição portuguesa a que está vinculado;
– Juntar prova da aceitação da sua comunicação oral pela organização da conferência (se no momento da candidatura ainda
não tiver este documento, poderá enviá-lo até 30 dias após o encerramento do concurso).

A bolsa terá um valor máximo de 1.200 euros.
Como concorrer
A candidatura deverá obrigatoriamente ser apresentada online. Candidate-se clicando aqui.
PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS:
Apresentação de comunicações em conferências nos EUA com início em:
Janeiro de 2016: Candidaturas até 30 Setembro 2015
Fevereiro de 2016: Candidaturas até 31 Outubro 2015
Março de 2016: Candidaturas até 30 Novembro 2015
Abril de 2016: Candidaturas até 31 Dezembro 2015
Maio de 2016: Candidaturas até 31 Janeiro 2016
Junho de 2016: Candidaturas até 29 Fevereiro 2016
Julho de 2016: Candidaturas até 31 Março 2016
Agosto de 2016: Candidaturas até 30 Abril 2016
Setembro de 2016: Candidaturas até 31 Maio 2016
Outubro de 2016: Candidaturas até 30 Junho 2016
Novembro 2016: Candidaturas até 31 Julho 2016
Dezembro de 2016: Candidaturas até 31 Agosto 2016
Os resultados serão comunicados até 60 dias após o encerramento do prazo das respectivas candidaturas.
Início
18 - Programa Doutoramento em Estudos Urbanos FCSH-UNL • ISCTE-IUL | Conferência de abertura: Identidade Cultural e
Mudança Social - Pesquisa no Bairro de Alfama
09 de Outubro | 18:00 | Aud. B203 | Edifício II | ISCTE-IUL | Lisboa

A Conferência de abertura do Programa Doutoramento em Estudos Urbanos FCSH-UNL • ISCTE-IUL: Identidade Cultural e
Mudança Social - Pesquisa no Bairro de Alfama, terá lugar no Aud. B203 no Edifício II do ISCTE-IUL, pelas 18h00 do dia 09 de
Outubro de 2016.
Ver Cartaz
Início
19 - Terceira edição do curso "Grant Writing Residential Intensive"
05 a 09 de Outubro | Reitoria da NOVA | Lisboa

Irá decorrer na Reitoria da NOVA a terceira edição do curso "Grant Writing Residential Intensive". O curso será conduzido pela
Doutora Magdalena Bak-Maier e terá a duração de 5 dias, de 05 a 09 de Outubro. A participação neste curso de Grant Writing
custa 1295 libras, sendo que a Reitoria pagará 50% (o que faz cerca de 890€/ pessoa).
O curso destina-se apenas a investigadores a preparar candidaturas às ERC (sejam elas Staring, Consolidator, etc.). Solicita-se
aos interessados que enviem para a Senhora Subdiretora para a Investigação da FCSH, Professora Susana Trovão [e em Carbon
Copy (Cc) para CICS.NOVA cicsnova@fcsh.unl.pt], até dia 16 de Setembro os nomes e contacto de email.
Início
20 - Prémios Santander de Internacionalização da Produção Científica - Edição 2015
Disponibilização do documento final que contém o procedimento para o apuramento dos resultados dos prémios Santander
de Internacionalização da Produção Científica - Edição 2015.
Os prémios relativos à edição de 2015 serão entregues na festa de aniversário da FCSH, a 6 de Outubro 2015.
Ver documento Final – apuramento resultados
Início
21 - Pré-Publicação dos Programas de Trabalho 2016/2017 do Horizonte 2020
Informa-se que a Comissão Europeia efectuou a pré-publicação dos Programas de Trabalho para 2016/2017 do Horizonte
2020 e que estes se encontram disponíveis aqui.

Espera-se que a publicação oficial ocorra em meados de Outubro de 2015.
Estes manuais têm informação muito útil para quem pretende submeter projectos no âmbito do H2020.
Gentileza da Divisão de Planeamento e Apoio à Gestão (DPAG) | Núcleo de Planeamento (NP) Planning Office –
FCSH/UNL
Início
22 - Normas para afiliações em artigos científicos da NOVA
Documento analisado no Colégio de Doutores intitulado “Projecto de normas para afiliações em artigos científicos da NOVA”.
Ver Documento
Gentileza da Divisão de Planeamento e Apoio à Gestão (DPAG) | Núcleo de Planeamento (NP) Planning Office –
FCSH/UNL
Início
23 - Horizonte 2020: Programa de Trabalhos 2016-2017 do Desafio Societal 6 já disponível (Europe in a changing world)
O Programa de Trabalhos para 2016-2017 do Desafio Societal 6 – Europe in a changing world foi disponibilizado para consulta.
Esta é uma pré-publicação e poderão aceder-lhe aqui. Poderão agora utilizar esta versão oficial para a preparação de
candidaturas futuras.
Informa-se que o GPPQ - Gabinete de Promoção do Programa Quadro - irá realizar mais três sessões de esclarecimento sobre
este tema:
Dia 30 de Setembro – Universidade do Porto (ver aqui)
Dia 1 de Outubro – Universidade do Minho (ver aqui)
Ponto de Contacto Nacional para este Programa: Marisa Borges marisa.borges@gppq.pt
Gentileza da Divisão de Planeamento e Apoio à Gestão (DPAG) | Núcleo de Planeamento (NP) Planning Office –
FCSH/UNL
Início
24 - Horizonte 2020: Programa de Trabalhos 2016-2017 do Desafio Societal 5 já disponível (Ação Climática)
A Comissão Europeia acabou de disponibilizar a pré-publicação do Programa de Trabalhos (WP) 2016-2017 do Desafio
Societal 5 “Ação climática, ambiente, eficiência de recursos e matérias-primas” do Horizonte 2020. A adoção e publicação
oficial ocorrerá apenas a meados de Outubro de 2015.
Aproveitamos esta oportunidade para divulgar as próximas sessões de informação sobre este Desafio:
14 de
outubro
Guimarães
15 de
outubro
Lisboa
27 de
outubro
Lisboa
24 de
novembro
Lisboa

Universidade do Minho

Instituto Hidrográfico

Oportunidades de financiamento de I&I no
concurso 2016-2017 do Horizonte 2020 Eficiência de recursos ambientais e
energéticos
Oportunidades de financiamento de I&I no
concurso 2016-2017 do Horizonte 2020 na
temática da Observação da Terra

A agenda e o formulário de inscrição online estão
disponíveis AQUI!
Informação detalhada será oportunamente disponibilizada
no site do GPPQ!

Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa

Oportunidades e desafios na temática
dos Serviços Climáticos

Informação detalhada será oportunamente
disponibilizada AQUI!

Ordem dos Engenheiros

Infoday Nacional Horizonte 2020 MatériasPrimas
(com a presença da Comissão Europeia)

Informação detalhada será oportunamente
disponibilizada AQUI!

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

Gentileza da Divisão de Planeamento e Apoio à Gestão (DPAG) | Núcleo de Planeamento (NP) Planning Office –
FCSH/UNL
Início
25 - Infoday Nacional de Transportes – Sessão de Informação sobre as oportunidades de financiamento de Investigação e
Inovação, na área dos transportes [Horizonte 2020]
05 de Outubro de 2015 | (10:00 – 12:00) / (14:00 - 17:30) | Auditório da Ordem dos Engenheiros | Lisboa

Sessão de informação sobre as oportunidades de financiamento de Investigação e Inovação na área dos transportes
O Gabinete de Promoção do Programa-Quadro da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) e da Agência Nacional de
Inovação (ANI), organiza no dia 5 de Outubro, duas sessões de informação sobre as oportunidades de financiamento de
Investigação e Inovação, na área dos transportes que irá decorrer no auditório da Ordem dos Engenheiros, em Lisboa. Esta
sessão irá contar presença de uma representante da Comissão Europeia e da JTI Clean Sky.
Sessão Manhã (10:00 – 12:00) - Infoday Clean Sky
A Iniciativa Tecnológica Conjunta Cleansky (JTI-CleanSky) permite alargar o horizonte de desenvolvimento e integração de
novas tecnologias no sector aeronáutico até 2020 com o objectivo de atingir as metas propostas pelo Advisory Council for
Aviation Research and Innovation in Europe (ACARE) na sua Strategic Research and Inovation Agenda 2050 (SRIA2050). O
GPPQ organiza no próximo dia 5 de Outubro (manhã), uma sessão dedicada às oportunidades de financiamento dos próximos
concursos do programa CleanSky, que contará com a presença de um representante da JTI CleanSky.
A participação é gratuita mas o registo obrigatório no formulário de inscrição.
Sessão Tarde (14:00 - 17:30) - Infoday Transportes Horizonte 2020
Os próximos concursos 2016-2017 do Desafio Societal 4 “Transportes inteligentes, ecológicos e integrados” no âmbito do
programa de Investigação e Inovação da Comissão Europeia, o Horizonte 2020, serão publicados no dia 15 de Outubro
(Consulte o documento draft). O GPPQ organiza uma sessão de informação sobre as oportunidades de financiamento do
programa Transportes do Horizonte 2020 no dia 5 de Outubro de 2015 (tarde). Esta sessão irá contar com a presença de um
representante da Comissão Europeia e um painel de discussão com diversos stakeholders nacionais da área da Transportes.
A participação é gratuita mas o registo obrigatório no formulário de inscrição.



Agenda e Inscrições aqui. A participação é gratuita mas o registo obrigatório (indique no formulário de inscrição qual a
sessão que deseja assistir).
Local: Auditório da Ordem dos Engenheiros (morada: Av. António Augusto de Aguiar, 3D 1069-030 Lisboa).
Início

26 - Horizonte 2020: Desafio Societal 2: “Segurança Alimentar, Agricultura e Silvicultura Sustentável, Investigação Marinha e
Marítima e Águas Interiores e a Bioeconomia”
13 de Outubro | Auditório do IPMA | Algés | Lisboa

Os próximos concursos no âmbito do Programa Horizonte 2020 irão ser publicados em meados do mês de outubro, mas a
Comissão Europeia já disponibilizou as versões draft dos Programas de Trabalho 2016-2017 aqui.
Tendo em vista a apresentação das oportunidades de financiamento em 2016-2017 e ajudar a comunidade nacional a melhor
participar nestes concursos, o Gabinete de Promoção do Programa-Quadro de I&DT (GPPQ) vai organizar na tarde do próximo
dia 13 de Outubro, no Auditório do IPMA (junto à rotunda de Algés), uma sessão de informação especificamente dedicada ao
Desafio Societal 2: “Segurança Alimentar, Agricultura e Silvicultura Sustentável, Investigação Marinha e Marítima e Águas
Interiores e a Bioeconomia”.
Esta sessão, que contará com a presença de um Project Officer da Comissão Europeia (Alexia Rouby, da Unidade “Investigação
e Inovação” da Direção Geral de Agricultura) e integra ainda uma Mesa Redonda para discussão dos desafios e fatores críticos
associados à participação nos concursos do H2020, com intervenções de alguns atores nacionais que já participaram com
sucesso em candidaturas no âmbito do Desafio Societal 2.
A Agenda e as inscrições para este evento estão disponíveis na página do evento no site do GPPQ.
Se está a pensar preparar uma candidatura para os próximos concursos do Desafio Societal 2 não deixe de participar nesta
sessão e aproveitar a oportunidade para o esclarecimento das suas dúvidas. Aproveitamos esta oportunidade e deixamos o
email do Ponto de Contacto Nacional para o DS2: Maria Joao Fernandes <mariajoao.fernandes@gppq.pt>.

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



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

Qual a sua duração?
Serão concedidas bolsas para períodos de 3 a 12 meses de estadia nos EUA.
Como candidatar-se?
O regulamento e instruções detalhadas para cada concurso estão disponíveis no site da Comissão Fulbright e as candidaturas
deverão ser submetidas online até ao dia 31 de Outubro de 2015.
Gentileza da Divisão de Planeamento e Apoio à Gestão (DPAG) | Núcleo de Planeamento (NP) Planning Office –
FCSH/UNL
Início
28 - Candidaturas abertas ao Programa Operacional para o Mediterrâneo (MED | A 1ª convocatória ao Interreg MED
encontra-se aberta até 1 de Novembro de 2015
O que financia o Programa MED?
Este programa financia a partilha de experiências, conhecimento e melhoria das políticas públicas, entre as autoridades
nacionais, regionais e locais e outros atores territoriais da área de mediterrâneo. É cofinanciado pelo Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional (FEDER), com um orçamento de 224 322 525 € para o período 2014-2020.
Em que eixos posso submeter candidaturas?
- Eixo Prioritário 1: Promover a capacidade inovadora das regiões MED para um crescimento sustentável e inteligente;
- Eixo Prioritário 2: Promover estratégias para baixas emissões de carbono e eficiência energética nos territórios MED: cidades,
ilhas e espaços;
- Eixo Prioritário 3: Proteger e promover os recursos naturais e culturais do Mediterrâneo;
- Eixo Prioritário 4: Reforçar a governança do Mediterrâneo.
Foram ainda definidos os seguintes objectivos:
- Promover o investimento das empresas em I&D e o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas, centros de
investigação e desenvolvimento e o sector do ensino superior;
- Apoiar a eficiência energética, gestão de energia inteligente e a utilização de energias renováveis em infraestruturas públicas,
inclusive em prédios públicos e no sector da habitação;
- Promover as estratégias de desenvolvimento de baixas emissões de carbono para todos os tipos de territórios, em particular
as zonas urbanas, incluindo a promoção de uma mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação às
alterações climáticas;
- Preservar, proteger, promover e desenvolver o património natural e cultural;

- Proteger e restaurar a biodiversidade e os solos e promover serviços relacionados aos ecossistemas, nomeadamente através
da rede NATURA 2000 e infraestruturas verdes;
- Apoiar o processo de fortalecimento e do desenvolvimento dos quadros multilaterais de coordenação no Mediterrâneo para
dar respostas conjuntas aos desafios comuns.
Quando são as primeiras convocatórias?
A 1ª convocatória ao Interreg MED encontra-se aberta até 1 de Novembro de 2015.
Para conhecer mais sobre esta oportunidade de financiamento, visite o website. Existem ainda ferramentas de partilha de
ideias para projectos conjuntos aqui
Gentileza da Divisão de Planeamento e Apoio à Gestão (DPAG) | Núcleo de Planeamento (NP) Planning Office –
FCSH/UNL
Início
29 - Call comunicações e posters: Congresso O Ensino Superior Pós Bolonha. Tempo de Balanço, Tempo de Mudança | (…)
Comissão organizadora: Cristina Pinto Albuquerque (CICS.NOVA) | até 10 de Outubro de 2015 (nova data)
05 e 06 de Novembro de 2015 | Coimbra

A Universidade de Coimbra, através da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, vai realizar o congresso O Ensino
Superior Pós Bolonha. Tempo de Balanço, Tempo de Mudança, nos dias 5 e 6 de Novembro de 2015. Decorre até 10 de
Outubro de 2015 (nova data) a chamada de resumos de comunicações e posters.
Mais informações aqui
Início
30 - Daphne call - Action grants to support transnational projects to combat sexual harrassment and sexual violence against
women | deadline for this call for proposals is 13/10/2015
Documents for applicants
Call for proposals – Action grants 2015 pdf(415 kB)
Guide for Action Grants 2015 pdf (1.47 Mb)
Grant Agreement Multiple Beneficiaries template pdf(1.37 Mb)
Further information
Início
31 - PhD and Early Scholars Workshop: Call for Papers | ‘Quantitative, qualitative and mixed methods research: New
insights for the study of health and illness’ | Helena Serra (CICS.NOVA) | submit abstracts 15th October 2015
18th of May 2016 | FCSH/NOVA | Lisboa

When studying health and illness social scientists use a number of methodologies, either qualitative, quantitative or both. With
the specific aim of helping PhD students and early scholars in the field of health and illness, this workshop will offer insights
into how to overcome the methodological and ethical challenges that researchers have to deal with when employing
quantitative, qualitative and mixed methods. Here, PhD students and early scholars will have the opportunity to learn about
how to publish their work in peer reviewed journals. The keynote speakers will offer their own distinguished reflections on these
matters.
Further information
Início
32 - Call for Papers | International Colloquium: “The Youth As An Actor Of The Social Change” | Pilar Damião de Medeiros
(CICS.NOVA.UAçores) - Gilberta Pavão Nunes Rocha (CICS.NOVA.UAçores) - Rolando Lalanda Gonçalves
(CICS.NOVA.UAçores | Abstract Submission Deadline: 19th October of 2015
3th and 4th of December of 2015 | University of Azores | São Miguel Island | Azores (Portugal)

Colóquio Internacional: Os Jovens Como Atores Da Mudança Social (Observatório da Juventude Açores)
Nas sociedades ocidentais, marcadas por múltiplas tensões e mutações, têm vindo a ser produzidas no domínio das ciências
sociais diversas reflexões e pesquisas acerca do papel da juventude nos processos de mudança social.

Num quadro cultural e tecnológico que enfatiza as capacidades e competências dos atores sociais, esta problemática, dado o
seu carácter multidimensional, deve ser abordada numa perspectiva multidisciplinar; tal implica uma ampla discussão teórica
e metodológica acerca do lugar dos atores no contexto dos sistemas sociais.
Tendo em vista realizar um ponto de situação, o Observatório da Juventude dos Açores realiza nos próximos dias 3 e 4 de
Dezembro de 2015 um Colóquio subordinado ao tema Os jovens como atores da mudança social, para o qual se convida à
apresentação de propostas de comunicações nas seguintes áreas de reflexão:
• Comunicação e Cultura
• Movimentos Sociais e Políticos
• Mobilidades e Territórios
• Qualificações e Profissões
Os resumos das comunicações (600 a 1000 palavras) devem ser enviados via email para derrick.mendes@uac.pt . Cada
resumo deverá referir o nome do(s) autor(es), a filiação institucional, o título da comunicação, os objectivos, a metodologia
utilizada, os resultados em discussão, e 3 a 5 referências bibliográficas. Após a notificação da aceitação da comunicação, que
será feita até ao dia 24 de Novembro, os autores devem assumir o compromisso de inscrição e presença no colóquio. Caso os
comunicantes desejem publicar os textos apresentados no Colóquio, deverão entregá-los para avaliação por pares até ao dia
18 de Dezembro de 2015. No final do mês de Fevereiro de 2016 serão notificados da aceitação ou não do texto submetido
para avaliação. A publicação final está prevista até ao fim do ano de 2016.
Ver Chamada (pt) | Ver Call (en)
Início
33 - CALL FOR PAPERS: ViNOrg 2015 - Fourth International Conference on Virtual and Networked Organizations Emergent
Technologies and Tools | Full Paper or Extended Abstract submission deadline: November 5, 2015
November 18-20, 2015 | Póvoa de Varzim | Portugal

For more information please consult the conference webpage here
Submit online here
Further information
Início
34 - Call for Papers - 16.º Congresso bianual da ESHMS (European Society for Health and Medical Sociology ): ‘Healthy lives:
technologies, policies and experiences’ | Organização de sessões (deadline: 20 de November); abstrats (deadline a 20 de
Dezembro)
27-29 June 2016 |Genébra | Suiça

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

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

healthcare systems; possible implications for users in the access to and consumption of healthcare. This new directions may
vary within and among countries and globally.
Further information
Início
36 - Call for Abstracts: II International Conference Tourism & History | deadline is 30 November 2015
10-11 March 2016 | Universidade do Algarve | Campus da Penha | Faro | Universidade de Caxias do Sul, Caxias do Sul | Brasil
Local: 10 Março de 2016 - Universidade do Algarve, Campus da Penha, Faro
10 e 11 Março 2016 - Universidade de Caxias do Sul, Caxias do Sul, Brasil
Comissão Organizadora: Cláudia Henriques (ESGHT/Universidade do Algarve); Francisco Serra (ESGHT/Universidade do
Algarve); Pedro Garcês (ESGHT/Universidade do Algarve); Maria Cristina Moreira (UMinho; CICS.NOVA.UMinho); Pedro de
Alcântara Bittencourt César (Universidade de Caxias do Sul); Vânia Beatriz Merlotti Herédia (Universidade de Caxias do Sul).
Resumo: A II Conferência Internacional de TURISMO & HISTÓRIA tem lugar em Faro - Portugal, a 10 de Março de 2016, e em
Caxias do Sul - Brasil, a 10 e 11 de Março de 2016. Visa reflectir sobre a relação entre Turismo & História assente no uso
turístico do património cultural (tangível e intangível) dos países pertencentes ao espaço ibero-americano, dando particular
destaque ao património cultural classificado pela UNESCO como “Património Mundial”.
Ver mais informações
Início
37 - II Congresso Ibero Americano de Gestão Integrada de Áreas Litorais - II GIAL 2016 | Submissão Resumos 30 de
Novembro 2015
03 e 07 de Maio| Florianópolis | Brasil

(…) Durante os dias 3, 4, 5, 6 e 7 de maio de 2016 será realizado na cidade de Florianópolis (Brasil), o II Congresso Ibero
americano de Gestão Integrada de Áreas Litorais: Governança para os Serviços Ecossistêmicos das Costas e Oceanos (GIAL
2016), organizado pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a Rede Ibero americana de Manejo Costeiro Integrado
(IBERMAR), em colaboração com a Universidade Federal de Rio Grande (FURG), a Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS) e a Universidade de Cádiz (UCA).
A realização do evento é de grande relevância para a construção conjunta dos conhecimentos sobre a costa, o mar e sua
gestão. Consideramos que, além da actividade de formação que define eventos desta natureza, os mesmos contribuirão para
estabelecer e consolidar pontos de contacto na região Ibero americana, e representam plataformas para o intercâmbio de
conhecimentos e experiências entre as autoridades/gestores/instituições académicas/centros de pesquisa e movimentos
sociais, com elevado potencial aplicável as acções de planeamento e gestão da zona costeira e marinha.
Assim, o GIAL 2016 se entende como uma plataforma para a divulgação, discussão, intercâmbio de conhecimentos, formação
e capacitação, para contribuir com o cumprimento dos compromissos globais e regionais assumidos pelos países ibero
americanos, relacionados com a gestão integrada e sustentável dos espaços e dos recursos costeiros e marinhos desta região,
com vista ao bem estar humano. (…)
Ver Cartaz
Ver mais informação
Início
38 - Call for Edited Book Proposals for Wave 13 of the Routledge Studies in European Communication Research and
Education Series | before 15 January, 2016
The Series Editors of Wave 13 of the European Communication Research and Education Association (ECREA), Ilija Tomanić
Trivundža, Claudia Alvares, and Fausto Colombro invite the submission of book proposals for the Routledge Studies in European
Communication Research and Education Series.
WHO is invited to submit?
The Book Series only allows for edited volumes to be included. Proposals for monographs will not be accepted.

The edited volumes of the Book Series aim at providing a diverse overview of the work of the ECREA membership. At the same
time, a degree of openness towards non-ECREA members is also considered to add value to the Book Series. For this reason, at
least 50% of the chapters need to originate from ECREA members (individual members, or members through an institutional
membership. For the same reason, at least one of the editors needs to be an ECREA member. Please note that ECREA Executive
Board members cannot be editors of the books in ECREA book series, but can serve as authors of the chapters, while the book
series editors cannot contribute to the content of the books in the ECREA book series in any way.
WHAT are we seeking?
We are seeking original, previously unpublished work. ECREA Book Series Publications need to have a very clear theme of focus,
which should be related to the key points of ECREA (as described in article 3 of the ECREA statutes - see the ECREA website
http://www.ecrea.eu/about/statutes ).
Although the series is open to the wide diversity of disciplines and subjects present among ECREA members, editorial choices
will also take into account the potential audience of a proposed book.
What is the deadline for submissions?
Proposals need to be sent to the series editors (by email) before 15 January, 2016.
WHO subsidises the publication?
Each year, ECREA subsidises the distribution of one publication to the membership (2nd year individual members and the
coordinators of the institutional and associated institutional members). The ECREA Book Series editors will be in charge of
selecting this publication. Their selection will be subject to confirmation by the ECREA Executive Board.
Other publications may also be included in the ECREA Book Series. In this case, ECREA will not subsidise the distribution of the
book to the membership. The inclusion of the book in the ECREA Book Series will still be dependent upon the decision of the
ECREA Book Series editors and the Executive Board.
A more detailed version of the procedure is available at the ‘Bylaws’ segment of the ECREA website
(http://www.ecrea.eu/about/statutes#ECREABylaws ).
HOW should one submit a proposal or manuscript?
A form to submit a book proposal is available in the document archive of the ECREA website in folder Public documents
(http://ecrea.eu/archive/folder/id/36 ).
Only this form can be used for submitting a book proposal; applications that do not use this form will be a priori excluded.
The proposal should include a detailed abstract of each chapter.
TO WHOM should it be sent?
Book proposals and manuscripts can be sent by e-mail (attachment in .doc, .docx, .rtf, or .pdf format) to ilija.tomanic@fdv.unilj.si and sections@ecrea.eu.
Início
39 - Call For Papers: Contemporary Perspectives in Family Research | Theme of ‘Divorce, Separation, and Remarriage: The
Transformation of Family.’ | The deadline for initial submissions is January 23 , 2016
Contemporary Perspectives in Family Research
Call For Papers
Contemporary Perspectives in Family Research, an annual series which focuses upon cutting-edge topics in family research
around the globe, is seeking manuscript submissions for its 2016 volume. The 2016 volume of CPFR will focus on the theme of
‘Divorce, Separation, and Remarriage: The Transformation of Family.’
While the family remains a core social institution in every society, it is, nonetheless, an institution which continues to evolve. In
many societies, divorce, separation, and remarriage have become a normative part of marriage and family life. These changes
have, understandably, led to a great diversification of the behaviors, attitudes, and norms concerning marriage and family. In
order to better comprehend these issues, this multidisciplinary volume of CPFR will address topics such as: marital instability,
cohabitation and remarriage, step-parenting, divorce in later life, impact of divorce and separation on children, employment
and the risk of divorce, marital dissolution and health, the role of extended kin in the process of divorce, the quality of
relationships with former spouses, race/ethnicity and remarriage, economic factors and divorce/remarriage, and extra-marital
affairs, among others.

The 2016 volume with be coedited by Giovanna Gianesini of the University of Bolognaand Sampson Lee Blair of The State
University of New York (Buffalo).
Manuscripts should be submitted directly to the editors (giovanna.gianesini2@unibo.it and slblair@buffalo.edu), preferably in
MS WORD format. Manuscripts should not exceed 40 double-spaced pages (not including tables, figures, and
references). Submission of a manuscript implies commitment to publish in CPFR. Manuscripts should adhere to the APA
format. Manuscripts should represent previously unpublished work. An abstract of 150 - 200 words should be included at the
beginning of each manuscript. All manuscripts will undergo peer review.
The deadline for initial submissions is January 23 , 2016.
Any questions may be directed to the editors at giovanna.gianesini2@unibo.it and slblair@buffalo.edu

