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.
Divulgamos:
Divulgações Institucionais FCSH
01 - Infoday Horizonte 2020 - Internet of Things | 15 de Junho | Centro de Congressos de Lisboa | Lisboa – Ver
mais informação
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03 - Candidaturas abertas para Programa de Bolsas de Estudo do Governo do Japão | até ao dia 30 de Junho
de 2015 – Ver mais informação
04 - Concurso "Investigação para o Desenvolvimento" | candidaturas abertas até 31 de Julho – Ver mais
informação
Calls
05 - Submissão de resumos: Seminário Internacional FINFAM: Finanças Conjugais em Contexto de Crise:
Género, Poder e Desigualdades | 31 de Agosto e 1 de Setembro de 2015 | CES-Lisboa e CIUL-Centro de
Informação Urbana de Lisboa (Picoas Plaza) | Lisboa | até ao dia 10 de Junho de 2015 – Ver mais informação
06 - Call for Papers: Congresso Internacional "Palácios e Dinâmicas Urbanas: centros de poder e de
conhecimento na Europa” | 05, 06 e 07 de Novembro de 2015 | Évora | (2ª CHAMADA DE TRABALHOS) - até
12 Junho 2015 – Ver mais informação
07 - Convite à apresentação de Comunicações - Investigação Sociológica em Saúde: Questões Éticas | 11 de
Dezembro de 2015| Instituto Superior de Ciências da Saúde Egas Moniz | Monte de Caparica (Almada) | Com a
participação de Carlos Alberto da Silva (CICS.NOVA.UÉvora) - até 15 Junho 2015 – Ver mais informação
08 – Call para Posters Conferência Internacional Fuga de Cérebros: A Mobilidade Académica e a Emigração
Portuguesa Qualificada | 18 de Setembro de 2015 | Auditório da Faculdade de Letras do Porto | Submissões
de 01 de Maio a 15 de Julho de 2015 – Ver mais informação
09 - Call For Abstracts: Third World Forum of Sociology: “The Futures We Want: Global Sociology and the
Struggles for a Better World.” | 10-14 July 2016 | Vienna | Austria | Call for Abstracts from 14 April 2015 to 30
September 2015 - Ver mais informação
Eventos (CICS.NOVA)
Seminários/Simpósios
10 - Seminaire sur Migrations, dynamiques urbaines et constructions sociales des altérités | Par
Abdelhafid Hammouche (Professeur des Universités à Lille 1) | Organização : CICS.NOVA, FCSH-UNL |
[hoje] 05 de Junho | 11h00 | FCSH/NOVA | Edifício ID | Sala Multiusos 3 – Ver mais informação
11 - Seminário CICSNOVA: Ação Pública e Desigualdades | Coordenação: Professor Doutor Casimiro
Balsa (CICS.NOVA) | [hoje] 05 Junho - 18h/21h sala N, piso 1 B2 | 06 Junho 9,30 às 12h30 sala 0.06,
piso 0 ID – Ver mais informação
12 - 22º Seminário – Almoços CICS.NOVA.UMinho: Políticas de combate à pobreza: desvelando
metodologias para análise de impacto de género e de raça/etnia | 17 de Junho | 13h15 -14h15 |
Laboratório Pedagógico Sociologia II | Universidade do Minho | Campus de Gualtar | Braga - Ver mais
informação
Colóquios/Conferências/Congressos
13 - Diálogos metodológicos sobre mobilidades, diversidades e género | 08 de Junho | 14h30-16h30
| Aud C103, Ed. II | ISCTE-IUL | Beatriz Padilla (CICS.NOVA.UMinho & CIES-IUL) - Thaís França e Alix
Sarrouy (CICS.NOVA.UMinho) - Gabriela de La Peña Astorga e Susana Sassone do Projeto GOVDIV
IRSES MARIE-CURIE (CICS.NOVA.UMinho, CIES-IUL, CONICET, UA COHAUILA) – Ver mais informação
14 - Conferência “A Europa no Mundo e o Mundo na Europa. Crise e Identidade” | 18 e 19 de Junho |
Campus de Gualtar | Universidade do Minho | Organização CICS.NOVA.UMinho & CECS-Centro de
Estudos de Comunicação e Sociedade – Ver mais informação
15 - I Conferência Ibérica de Sociologia da Educação: A Educação na Europa do Sul - Constrangimentos
e desafios em tempos incertos – Organização CICS.NOVA | 09 - 11 Julho de 2015 | FCSH/UNL | Lisboa
– Ver mais informação

16 - 23 rd Annual Coloquium: “Sustainable Rural Systems: Smart Answers for a Smiling Future”
(Patrocínio CICS.NOVA & FCSH/NOVA) | Colóquio Internacional da União Geográfica Internacional |
27th July – 2nd August 2015 | Local: Lisboa / Porto – Ver mais informação
17 - X Congresso da Geografia Portuguesa: Os Valores da Geografia | 09 a 12 de Setembro de 2015 |
FCSH/NOVA | Lisboa \ Organização APG e CICS.NOVA | Prorrogação de Prazos (aceitação de artigos) –
Ver mais informação - Ver mais informação
Debates
Workshops
18 - Workshop Grupo Dupont: “Qual o Papel da Teoria na Geografia Contemporânea?” | Chair: Isabel
Marcos (Groupe Dupont) / Organizers: Isabel Marcos and Regina Salvador (CICS.NOVA) | 5 & 6 Junho
2015 | Lisboa, FCSH-UNL | Organização Departamento de Geografia e CICS.NOVA – Ver mais
informação
Reuniões/Outros
19 - Lançamento do nº 33 de Faces de Eva - Estudos sobre a Mulher (Revista do CICS.NOVA) | 11 de
Junho | 18h00 | Biblioteca Nacional de Portugal | Lisboa – Ver mais informação
20 - Apresentação pública do livro "Amantes do Sr. Trabalho" de Isabel Marçano (CICS.NOVA) | 10 de
Julho | Salão Agostinho Fortes | Casa do Alentejo | 18.45h | Lisboa – Ver mais informação
Eventos
Seminários/Simpósios
Colóquios/Conferencias/Congressos
21 - Conferências e Exposição TARA | [em curso] 03 a 06 de Junho | lnstitut Français du Portugal |
Lisboa – Ver mais informação
22 - Conferência intitulada "Da exclusão urbana à construção do direito à cidade em espaços da
lusotopia" | Com a participação de Luís Baptista (Coordenador do CICS.NOVA) | [a decorrer] 05 de
Junho | Espaço Rainha Sonja (Cubo) | FAUL – Ver mais informação
23 - Congresso Internacional «O Montado de sobro e o setor corticeiro: uma perspetiva histórica e
transdisciplinar» | 11 e 13 Junho 2015 | Centro de Artes e Cultura de Ponte de Sôr - Ver mais
informação
24 - Conferência PERCOM: A equidade e eficiência no processo de urbanização: Proposta para um
novo modelo | 25 de Junho de 2015 | 9h00-17h00 | IST – Ver mais informação
25 - Ciclo de Colóquios sobre o envelhecimento na Sociedade Portuguesa: Envelhecimento e política
de reforma: que futuro para as pensões? | 26 Junho & 02 de Outubro | 14h30 às 17h00 | Instituto do
Envelhecimentos | Auditório Sedas Nunes | ICS | Lisboa – Ver mais informação
26 - Conferência Internacional: Fatores-chave para o sucesso e continuidade dos percursos escolares
dos ciganos: indivíduos, famílias e políticas públicas | Com a participação do Investigador Bruno
Dionísio (CICS.NOVA) | 26 de Junho | Fundação Porto Social | Porto – Ver mais Informação
Debates
27 - Consulta Pública Mundial Sobre Clima e Energia | 06 Junho | 9h - 19h | ICS | Lisboa – Ver mais
informação
28 - O Sistema de Saúde Português no Tempo da Troika: a experiência dos médicos | 08 de Junho |
18h00 | Aud. B203 | ISCTE-IUL | Lisboa - Ver mais informação
Workshops
29 - Workshops de Investigação CIES-IUL (Junho/2015): Poder local em Portugal: Representação
Política, Programas eleitorais e estratégias dos novos Presidentes da Câmara | 17 de Junho 2015 |
Quarta-feira das 13h30 às 14h30 | Sala C302 | Edifício II | CIES/IUL – Ver mais informação - Ver mais
informação
Reuniões/Outros
Oferta Emprego/Oportunidades
30 - Pedido de estudo para a CE: Avaliação de impacto, avaliação e serviços na área da migração e dos
assuntos internos | TENDER - Framework contract on Impact Assessment, Evaluation and Evaluation related

services in the area of Migration and Home Affairs | Deadline: 17/06/2015 – Ver mais informação
31 - Anúncio para a atribuição de uma Bolsa de Investigação, no âmbito do Observatório da Emigração do
CIES-IUL | Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: o concurso encontra-se aberto no
período de 27 de Maio a 9 de Junho de 2015 – Ver mais informação
Oferta Formação
Academia
32 - FCSH/NOVA | PÓS-GRADUAÇÕES 2015 / 2016 - Dia Aberto 4 de Junho | 17h00-19h30 – Ver mais
informação
Profissional
Outros
33 - Ciências sociais e humanidades: uma estratégia pouco inteligente | Entrevista ao Público do Professor
João Costa, Director FCSH/NOVA – Ver mais informação

01 - Infoday Horizonte 2020 - Internet of Things
15 de Junho | Centro de Congressos de Lisboa | Lisboa

No próximo dia 15 de Junho o GPPQ irá organizar um Sessão de Informação Horizonte 2020 dedicado ao tema da Internet of
Things
Este evento irá decorrer no Centro de Congressos de Lisboa em associação com a IoT Week, e pretende dar a conhecer as
oportunidades de financiamento dentro do tema das Tecnologias de informação e Comunicação em 2016 e 2017.
Destaca-se neste biénio o financiamento de Projectos Piloto nas áreas dos edifícios inteligentes, envelhecimento saudável,
agricultura, segurança alimentar, veículos autónomos, wearables, e gestão da água. Para além dos pilotos, haverá
oportunidades para projectos de investigação e inovação relacionados com a arquitectura e integração de IoT, e para
iniciativas em cooperação com entidades Brasileiras. Esta sessão de informação contará com a presença de vários Scientific
Officers da Comissão Europeia, e membros da comunidade nacional ligadas à temática da Internet of Things.
É possível aproveitar esta oportunidade para estabelecer sinergias com outras entidades durante a sessão de networking.
O acesso a este evento é livre mas os lugares são limitados e a inscrição é obrigatória.
Faça a sua inscrição até dia 11 de Junho, aqui.
Início
02 - Candidaturas abertas para o Programa Multicountry Fulbright Specialists | até 30 de Junho de 2015
Até 30 de Junho, estão abertas candidaturas para o Programa Multicountry Fulbright Specialists que financia a colaboração
de especialistas norte-americanos em projetos de ensino, consultoria e investigação que envolvam conjuntamente instituições
de Portugal, de Angola, Cabo Verde, Moçambique ou Timor Leste (universidades, centros de investigação, bibliotecas, museus
e departamentos ministeriais).
Que áreas podem candidatar-se?
Poderão candidatar-se a esta oportunidade projectos nas seguintes áreas de estudos:
Agricultura, antropologia, arqueologia, biologia, ciências do ambiente, ciências documentais, ciência política, comunicação e
jornalismo, direito, economia, educação, engenharia, estudos americanos, estudos da paz e resolução de
conflitos, física, gestão, matemática, planeamento urbano, química, saúde pública, serviço social, sociologia e tecnologias de
informação.
Que tipo de projectos são esperados?
As propostas a apresentar deverão compreender a estadia do especialista norte-americano durante três semanas em Portugal
(duas semanas no início e uma no final do projeto) e três semanas num dos países de língua portuguesa acima mencionados.

Algumas actividades possíveis no âmbito dos projectos:
- Apresentação de palestras ao nível pré e pós-graduado;
- Participação ou condução de seminários ou workshops;
- Colaboração em projectos de investigação;
- Participação em actividades curriculares especiais e conferências;
- Consultoria no âmbito de projectos de desenvolvimento curricular e formação do corpo docente e de
desenvolvimento dos curricula académicos ou de material de estudo.
Os especialistas a seleccionar para este programa terão conhecimentos de língua portuguesa suficientes para trabalhar /
leccionar em português.
Duração: Seis semanas / máximo de 42 dias, incluindo os dias de viagem.
Benefícios: Os encargos da deslocação e estadia dos especialistas serão partilhados pelo Programa Fulbright e pelas
instituições participantes, que deverão, preferencialmente, suportar total ou parcialmente as despesas de alojamento,
alimentação e deslocações internas durante a permanência do especialista nos respectivos países.
Todos os pedidos de informação e candidaturas a esta bolsa devem ser enviados por email para Dora Arenga
(darenga@fulbright.pt).
Gentileza do Gabinete de Planeamento | Núcleo de Apoio à Investigação da FCSH
Início
03 - Candidaturas abertas para Programa de Bolsas de Estudo do Governo do Japão | até ao dia 30 de Junho de 2015
O Ministério da Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia do Japão (Monbukagakusho) concede bolsas de estudo a
licenciados portugueses para um curso de pós-graduação em universidades japonesas, para os anos académicos de 2016.
Que áreas estão abrangidas?
Todas as áreas de estudo são elegíveis. Os candidatos devem escolher uma área de estudo no Japão que corresponda à área
de estudo da sua licenciatura.
Quem pode candidatar-se?
(resumo das principais regras de participação. Informação completa encontra-se no site oficial)
- Os candidatos deverão ser nacionais de Portugal. Não serão aceites candidaturas de nacionais japoneses.
- Os candidatos deverão ter nascido a 2 de Abril de 1981 ou depois;
- Os candidatos deverão ter completado ou estarem a completar uma licenciatura por uma Universidade ou
portadores de um grau equivalente ao da licenciatura com uma duração de 16 anos escolares ou 18 anos de educação
escolar para um curso de Doutoramento nas áreas de medicina, medicina dentária, ciências veterinárias e ciências
farmacêuticas com 6 anos de graduação; ou ter 22 anos de idade ou mais e ter passado num exame individual numa
universidade, com a obtenção da classificação idêntica ou superior a um grau universitário de licenciatura (ou 24 anos
ou mais se pretender entrar num curso de Doutoramento nas áreas de medicina, medicina dentária, ciências
veterinárias e ciências farmacêuticas com 6 anos de graduação);
- Os bolseiros contemplados com outras bolsas, atribuídas por outras instituições, não poderão usufruir desta bolsa de
estudo;
Que tipos de bolsas?
Os candidatos devem escolher uma das seguintes categorias:
a)- Investigação – ‘Research Student’
 2 anos – de Abril de 2016 a Março de 2018 (24 meses)
 1 ano e meio – de Outubro de 2016 a Março de 2018 (18 meses)
Estes períodos incluem 6 meses de estudo da língua japonesa para os candidatos que possuam conhecimentos
insuficientes dessa língua para prosseguimento dos estudos;
b) - Mestrado / Doutoramento / Curso Superior Profissional
Indiferentemente da data de partida para o Japão, em Abril ou Outubro, o período da bolsa permitirá ao candidato
terminar o estudo pretendido, estando também considerado, nesta situação, os 6 meses de estudo da língua japonesa.

Como candidatar-se?
Os candidatos deverão apresentar os formulários de inscrição, devidamente preenchidos e acompanhados da documentação
requerida, à Embaixada do Japão, até ao dia 30 de Junho de 2015, impreterivelmente (data de recepção na Embaixada – não
serão aceites candidaturas recebidas depois desta data)
Todas as informações encontram-se disponíveis aqui .
Gentileza do Gabinete de Planeamento | Núcleo de Apoio à Investigação da FCSH
Início
04 - Concurso "Investigação para o Desenvolvimento" | candidaturas abertas até 31 de Julho
O Camões – Instituto da Cooperação e da Língua e a Fundação Calouste Gulbenkian lançaram o Concurso "Investigação para
o Desenvolvimento" que visa distinguir projectos de cooperação para o desenvolvimento promovidos por ONGD portuguesas
que pretendam publicar os resultados alcançados em revistas científicas.
Que entidades podem candidatar-se?
ONGD nacionais, legalmente reconhecidas pelo Instituto Camões há mais de três anos, em parceria com instituições de ensino
superior e de investigação com mérito reconhecido nas áreas de intervenção dos projectos apresentados.
Que tipo de projectos podem ser apresentados?
Para garantir o enquadramento científico dos resultados obtidos no terreno pelas ONGD, as candidaturas a este Concurso
deverão ser realizadas em associação com universidades ou centros de investigação.
Os projectos devem estar concluídos ou em fase final de conclusão à data de apresentação da candidatura. Um júri composto
por peritos reconhecidos na área da cooperação para o desenvolvimento seleccionará duas candidaturas às quais será
atribuído um montante de 10.000 euros cada.
Como apresentar candidatura?
As candidaturas podem ser apresentadas no site da Fundação Calouste Gulbenkian aqui
O período de recepção das candidaturas é de 1 de Junho a 31 de Julho de 2015.
Esta parceria entre o Camões – Instituto da Cooperação e da Língua e a Fundação Calouste Gulbenkian surge no âmbito
do Ano Europeu para o Desenvolvimento, e visa contribuir para o reforço da capacidade de produção de conhecimento e
influência de políticas públicas por parte das ONGD portuguesas e também aproximar estes agentes de instituições científicas
e de ensino superior.
Gentileza do Gabinete de Planeamento | Núcleo de Apoio à Investigação da FCSH
Início
05 - Submissão de resumos: Seminário Internacional FINFAM: Finanças Conjugais em Contexto de Crise: Género, Poder e
Desigualdades | até ao dia 10 de Junho de 2015
31 de Agosto e 1 de Setembro de 2015 | CES-Lisboa e CIUL-Centro de Informação Urbana de Lisboa (Picoas Plaza) | Lisboa

Enquadramento
Os processos de decisão e as práticas financeiras dos casais estão relacionados com a distribuição do bem-estar, do poder e do
controlo sobre os recursos no seio da família. No atual contexto de crise económica, muitas famílias viram-se obrigadas a
ajustar os seus orçamentos, sendo de admitir que os impactos daí decorrentes sejam modulados em função do género.
O Seminário final do projecto FINFAM - Finanças, Género e Poder: como estão as famílias portuguesas a gerir as suas
finanças no contexto da crise? (PTDC/IVC-SOC/4823/2012 FCOMP-01-0124-FEDER-029372), propõe-se apresentar e discutir
os resultados obtidos sobre as escolhas e práticas financeiras dos casais portugueses com filhos e os impactos da crise
económica. Para além da equipa do projecto, o seminário contará com contributos de especialistas nacionais e
estrangeiros/as.
O Seminário pretende reunir abordagens interdisciplinares sobre os modos de gestão financeira das famílias e os impactos da
crise e estratégias de enfrentamento, partindo de uma perspectiva de género.

O Seminário tem três linhas temáticas:
1. a análise dos modos de gestão financeira dos casais;
2. o poder e as relações de género;
3. os impactos da crise e as estratégias de enfrentamento.
A comissão organizadora convida à submissão de resumos (até 250 palavras) para comunicações livres numa das três linhas
temáticas.
Aceitam-se contributos da Economia, da Sociologia, da Psicologia e de outras áreas de pesquisa, procurando-se uma reflexão
sobre a distribuição do bem-estar, do poder e do controlo sobre (e acesso a) os recursos.
Serão privilegiadas análises sobre os orçamentos familiares, os sistemas de gestão financeira e os papéis de género. Será dada
atenção especial a temas como: decisões sobre consumo, investimento e poupança; negociação interpessoal; género e
decisões financeiras; impactos da crise económica nos orçamentos familiares, estratégias de enfrentamento e modos de
gestão.
Os resumos devem fazer-se acompanhar de: título, até 4 palavras-chave, identificação da linha temática, identificação e
afiliação dos autores, contacto do primeiro autor. As propostas devem ser enviadas por email (finfam@ces.uc.pt) até ao dia
10 de Junho de 2015.
A aceitação das propostas submetidas será comunicada até ao dia 30 de Junho de 2015.
Comissão Organizadora:
Lina Coelho, Sílvia Portugal, Raquel Ribeiro e Alexandra Ferreira-Valente
Início
06 - Call for Papers: Congresso Internacional "Palácios e Dinâmicas Urbanas: centros de poder e de conhecimento na Europa
| (2ª chamada de trabalhos) - até 12 Junho 2015
05, 06 e 07 de Novembro de 2015 | Évora

Encontra-se aberta a 2ª CALL FOR PAPERS para o Congresso Internacional "Palácios e Dinâmicas Urbanas: centros de poder e
de conhecimento na Europa" a realizar em Évora nos dias 05, 06 e 07 de Novembro de 2015. O NOVO PRAZO DE SUBMISSÃO É
12 de Junho de 2015.
Neste contexto, convidam-se investigadores dos campos das Artes, Humanidades e Ciências Sociais, à participação de acordo
com as seguintes áreas temáticas:
1. Palácios: a polarização, a renovação e a expansão do espaço urbano;
2. O palácio numa leitura arquitectónica e artística;
3. O palácio, as instituições e os poderes;
4. As cortes, a etiqueta e os atores sociais;
5. Palácio, cultura e conhecimento;
6. Palácios, turismo e novos usos do património.
SITE PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS
INFORMAÇÕES: palaciomanuel2015@uevora.pt
Sublinha-se que a publicação das comunicações, após submissão a arbitragem científica, está, desde já, assegurada.
Início
07 - Convite à apresentação de Comunicações – Simpósio: Investigação Sociológica em Saúde: Questões Éticas | Com a
participação de Carlos Alberto da Silva (CICS.NOVA.UÉvora) | até 15 Junho 2015
11 de Dezembro de 2015 | Instituto Superior de Ciências da Saúde Egas Moniz | Monte de 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.
Convidam-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, incentiva-se
também a participação de outros investigadores que, no âmbito das suas investigações, tenham reflectido sobre as questões
éticas da investigação sociológica.
As propostas devem ser enviadas até 15 Junho 2015 para o mail saúde@aps.pt
Devem incluir o(s) nome(s) do(s ) autor(es) , a respectiva filiação institucional e um resumo até 300 palavras.
Os autores serão notificados da aceitação das comunicações até ao dia 06 de Julho.
Após a selecção das comunicações, será divulgado o programa definitivo.
Programa Provisório aqui
Início
08 - Call para Posters: Conferência Internacional Fuga de Cérebros: A Mobilidade Académica e a Emigração Portuguesa
Qualificada | Submissões de 01 de Maio a 15 de Julho de 2015
18 de Setembro de 2015 | Auditório da Faculdade de Letras do Porto

BRADRAMO - Brain Drain and Academic Mobility from Portugal to Europe /
Êxodo de competências e mobilidade académica de Portugal para a Europa
(…) A fuga de cérebros refere-se à transferência de capital humano com elevados níveis de educação e competências dos
países menos desenvolvidos para os países mais desenvolvidos. A saída de profissionais altamente qualificados limita deste
modo a rentabilização dos investimentos educativos realizados, criando condições favoráveis a sua reutilização pelos países
mais desenvolvidos.
A emigração qualificada tem sido analisada segundo dois modelos contrastantes: por um lado, o modelo do êxodo põe em
primeiro plano a ideia de que os mais competentes se vêem obrigados a um exílio que lhes permita obter um posto de
trabalho e uma remuneração correspondentes à sua formação; por outro lado, o modelo da diáspora sublinha os benefícios
mútuos retirados das trocas interculturais abertas pela circulação de saberes promovida pelas elites académicas, científicas e
culturais cosmopolitas. (…)
INSCRIÇÕES
1 de Maio a 15 de Agosto
(www.bradramo.pt)
Ver Call para Posters | Mais informação
Início
09 - Call For Abstracts: Third World Forum of Sociology: “The Futures We Want: Global Sociology and the Struggles for a
Better World.” | From 14 April 2015 to 30 September
10-14 July 2016 | Vienna | Austria

Call for Abstracts
14 April 2015 - 30 September 2015 24:00 GMT
Anyone interested in presenting a paper should submit an abstract on-line to a chosen session of RC/WG/TG
The abstract (300 words) must be submitted in English, French or Spanish
THE FUTURES WE WANT:
Global Sociology and the Struggles for a Better World
Français Español
The Third ISA Forum will be convened in Vienna, Austria, 10-14 July 2016 on the theme “The Futures We Want: Global
Sociology and the Struggles for a Better World.” This theme encourages a forward-orientation in empirical, theoretical, and
normative research to tackle the problems and opportunities that often cut across borders.

Protests around the globe have challenged inequality, oppression, and ecological destruction, and have insisted on the
possibility of another, better world. Intensifying uncertainties demand innovations in methods and theories. Tomorrow no
longer appears as pre-determined by inevitable trends but as a rather contingent outcome of complex, typically multi-scalar
dynamics that vary in their intensity of contentiousness. Social actors aspire, desire, envision, expect, fear, imagine, plan,
project, reject, sustain, and wage war over futures. What can sociology contribute to these broader debates? How do
assumptions and aspirations about the future influence daily routines and long-term collective lives? How are risks identified,
avoided, mitigated, transferred, or shared? What closes and opens the horizons of social imaginaries? How are different forces
positioned to shape futures? How can the making of futures be democratized? What can be learned by comparing struggles in
different countries and settings? How do emancipatory movements and everyday practices at the grassroots overcome
discipline, exploitation, and misrecognition? What visions for alternative futures are imaginable, desirable, and achievable?
What are viable roadmaps for social transformation?
This general theme provides a platform for dialog among ISA’s many participating Research Committees (RCs), Working
Groups (WGs), and Thematic Groups (TGs). It calls for research on the full range of sociological topics from the tiny worlds of
micro situations to the broad macro dynamics affecting the entire planet. It encourages inquiries into the multiplicity of
possibilities, projects, and visions. It welcomes diverse approaches, including comparative and interdisciplinary collaborations.
Poster | On line submissions
Início
10 - Seminaire sur Migrations, dynamiques urbaines et constructions sociales des altérités | Par Abdelhafid Hammouche
(Professeur des Universités à Lille 1) | Organização: CICS.NOVA, FCSH-UNL
[hoje] 05 de Junho | 11h00 | FCSH/NOVA | Edifício ID | Sala Multiusos 3

Les tragédies récentes, notamment en Méditerranée, montrent les limites des politiques publiques relatives à l’accueil des
migrants et la gestion politique de tels drames. Pour mettre en perspective ces derniers événements, en nous appuyant sur
une recherche actuelle dans le Nord Pas de Calais et nos travaux antérieurs, nous discuterons :
-

de la migration en tant que relation entre société d’émigration et société d’immigration,
des transformations urbaines de quartiers dits multiculturels et leurs effets éventuels sur les rapports d’altérité.

Nous verrons de la sorte les différents types de migrations telles qu’elles furent approchées en sociologie et en privilégiant
l’articulation des volets émigration et immigration pour tenter de caractériser la phase actuelle. Ensuite, pour ne pas se limiter
à cette actualité, nous évoquerons plus largement les dynamiques urbaines, notamment en France pour questionner les
situations migratoires. Nous verrons de la sorte comment se construit socialement la différence.
Abdelhafid Hammouche est sociologue, professeur des Universités à Lille 1.
Ses recherches actuelles portent sur les dynamiques sociales et l’action publique dans l’espace urbain (dispositifs locaux
d’action publique liés à la politique de la ville ou aux politiques culturelles). La recherche qu’il coordonne depuis 2010 implique
des chercheurs français, brésiliens, japonais et s’inscrit dans une sociologie de la ville pour questionner l’urbanité et la
gouvernance des espaces urbains. L’objectif est d’éclairer les manières de vivre la ville et les systèmes d’action pour la
gouverner en déployant une approche comparative qui permette d’analyser les dynamiques sociales dans les espaces
emblématiques de villes comme Lille (France), Fortaleza (Brésil) et Yokohama (Japon).
Organização : CICS.NOVA, FCSH-UNL
Migrations, dynamiques urbaines et constructions sociales des altérités
Par Abdelhafid Hammouche
Les tragédies récentes, notamment en Méditerranée, montrent les limites des politiques publiques relatives à l’accueil des
migrants et la gestion politique de tels drames. Pour mettre en perspective ces derniers événements, en nous appuyant sur
une recherche actuelle dans le Nord Pas de Calais et nos travaux antérieurs, nous discuterons :
-

de la migration en tant que relation entre société d’émigration et société d’immigration,
des transformations urbaines de quartiers dits multiculturels et leurs effets éventuels sur les rapports d’altérité.

Nous verrons de la sorte les différents types de migrations telles qu’elles furent approchées en sociologie et en privilégiant
l’articulation des volets émigration et immigration pour tenter de caractériser la phase actuelle. Ensuite, pour ne pas se limiter
à cette actualité, nous évoquerons plus largement les dynamiques urbaines, notamment en France pour questionner les
situations migratoires. Nous verrons de la sorte comment se construit socialement la différence.

Présentation de Abdelhafid Hammouche
Abdelhafid Hammouche, est sociologue, professeur des Universités à Lille 1.
Il a été directeur du CLERSÉ-CNRS (Centre Lillois d’Etudes et de Recherches Sociologiques et Economiques - UMR 8019,
2011-2014), responsable du Parcours Master Sociologie et Ethnologie (2009-2012) et Directeur du Master Sociologie et
Anthropologie des Enjeux Urbains de l’Institut de Sociologie et Ethnologie de Lille 1 (2009-2013). Il est membre du comité de
rédaction de Hommes&Migrations et de plusieurs autres revues (Raison présente, …).
Ses recherches actuelles portent sur les dynamiques sociales et l’action publique dans l’espace urbain (dispositifs
locaux d’action publique liés à la politique de la ville ou aux politiques culturelles) après des travaux sur la famille en situation
migratoire (mariage, couple, rapports de génération et rapports de genre, engagement public).
La recherche qu’il coordonne depuis 2010 implique des chercheurs français, brésiliens, japonais et s’inscrit dans une
sociologie de la ville pour questionner l’urbanité et la gouvernance des espaces urbains. L’objectif est d’éclairer les manières
de vivre la ville et les systèmes d’action pour la gouverner en déployant une approche comparative qui permette d’analyser les
dynamiques sociales dans les espaces emblématiques de villes comme Lille (France), Fortaleza (Brésil) et Yokohama (Japon).
Visualiser l'affiche
Início
11 - Seminário CICSNOVA: Ação Pública e Desigualdades | Coordenação: Professor Doutor Casimiro Balsa (CICS.NOVA)
[hoje] 05 Junho - 18h/21h sala N, piso 1 B2 | 06 Junho 9,30 às 12h30 sala 0.06, piso 0 ID

Em conjunção com os Seminários: Políticas Públicas e Desigualdades (2º Ciclo) e o Política Social e Desigualdades (2º Ciclo)
Departamento de Sociologia
Coordenação: Professor Doutor Casimiro Balsa
Inscrições necessárias no Secretariado do CICSNOVA: cicsnova@fcsh.unl.pt
As sessões terão lugar às sextas-feiras entre as 18 e 21 horas e no sábado das 9,30 às 12,30h
Próximas Sessões do Seminário CICSNOVA: Ação Pública e Desigualdades
05 junho
(Português)

Do tráfico de brancas ao tráfico de seres humanos: 135
anos de cruzadas morais contra a prostituição (1880-2015)
Jean-Michel Chaumont, Universidade Católica de Lovaina

06 junho [Sábado]
(Português)

sala N, piso 1 B2
18h/21h

sala 0.06, piso 0 ID
9h30 às 12h30

Ver Cartaz
Início
12 - 22º Seminário – Almoços CICS.NOVA.UMinho: Políticas de combate à pobreza: desvelando metodologias para análise
de impacto de género e de raça/etnia
17 de Junho | 13h15 -14h15 | Laboratório Pedagógico Sociologia II | Universidade do Minho | Campus de Gualtar | Braga

Organizadora do 22º Seminário: Francineide Pires Pereira
Tema do Seminário: Políticas de combate à pobreza: desvelando metodologias para análise de impacto de género e de
raça/etnia
Resumo: Este plano de estudos para estágio no Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais – Polo UMinho, em Braga, Portugal,
propõe o desenvolvimento de várias actividades, todas dirigidas a proporcionar o aperfeiçoamento de minha formação como
professora e pesquisadora. O objetivo primordial do estágio é buscar novas referências teóricas, para resolver questões
epistemológicas relativas ao que chamamos “análise de impacto de género e raça/etnia” em programas de redução da
pobreza. Serão utilizadas as informações recolhidas em duas pesquisas com objetos parecidos, mas com realidades e
metodologias diferentes. Com este estudo, que visa consolidar meu vínculo histórico com a busca de desvelamento e
intervenção nas questões postas, pretendo descortinar os melhores caminhos teórico-práticos para enfrentamento das
desigualdades.

Nota biográfica: Francineide Pires Pereira é Professora de Serviço social e Sociologia na Universidade Federal do Piauí, Brasil.
É bolseira de estágio Pós Doutoral, pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal Docente (CAPES- BRASIL), sob
supervisão da Professora Beatriz Padilla, na Universidade do Minho. Terminou o doutoramento em Ciências Sociais, pela
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
Início
13 - Diálogos metodológicos sobre mobilidades, diversidades e género | Beatriz Padilla (CICS.NOVA.UMinho & CIES-IUL) Thaís França e Alix Sarrouy (CICS.NOVA.UMinho) - Gabriela de La Peña Astorga e Susana Sassone do Projeto GOVDIV IRSES
MARIE-CURIE (CICS.NOVA.UMinho, CIES-IUL, CONICET, UA COHAUILA)
08 de Junho | 14h30-16h30 | Aud C103, Ed. II | ISCTE-IUL | Lisboa

A Conferência “Diálogos metodológicos sobre mobilidades, diversidades e género”, conta com a participação dos
investigadores Beatriz Padilla, Thaís França e Alix Sarrouy do CICS.NOVA.UMinho e com as investigadoras Gabriela de La Peña
Astorga e Susana Sassone do Projeto GOVDIV IRSES MARIE-CURIE (CICS.NOVA.UMinho, CIES-IUL, CONICET, UA COHAUILA)
Ver Cartaz
Início
14 - Conferência “A Europa no Mundo e o Mundo na Europa. Crise e Identidade” | Organização: CICS.NOVA.UMinho &
CECS-Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade
18 e 19 de Junho | Campus de Gualtar | Universidade do Minho | Braga

Resumo: A Conferência “A Europa no Mundo e o Mundo na Europa: crise e identidade” pretende constituir um espaço de
reflexão acerca das antinomias que atravessam a Europa contemporânea nos seus múltiplos quadros de relação com o
mundo. Num contexto de krisis, os caminhos que se oferecem à Europa precisam de ser discutidos abertamente, convocando
o que de mais digno nos legou a cultura europeia: o pensamento crítico, a justiça social, a diversidade cultural. Porque a
Europa se fez no mundo, será esta Conferência momento também para discutir como aporta o mundo ao continente europeu
e de que forma se posiciona a Europa perante as transformações contemporâneas do planeta, tendo como pano de fundo as
relações políticas e culturais tecidas pela história.
A complexidade do tema que nos reúne nesta conferência apela a um debate escorado num pensamento transdisciplinar que
convida para a mesa de trabalhos o contributo de áreas diversas das ciências sociais e humanas. Em tempo de crispação social,
económica e política na Europa, impõe-se a necessidade de pensar criticamente sobre as transformações que vêm sublinhar as
contradições e fissuras do espaço europeu e que nos interpelam, enquanto europeus do Sul, a compreender o lugar da Europa
no mundo contemporâneo. Para tal, importa revisitar o lastro de história e memória de que se fazem as relações entre as
nações europeias, mas também com os espaços extra-europeus, particularmente no quadro das dominações coloniais. Do
mesmo modo, é dada especial atenção à forma com as ligações da Europa ao mundo são trabalhadas no campo da produção
cultural e artística. No quadro de grandes mudanças societais, que nos confrontam com os limites da condição humana e da
sua relação com a natureza, e face à tibieza das respostas políticas, este encontro pretende discutir as reconfigurações que se
operam na relação da Europa com o mundo e do mundo com a Europa.
Organização: CECS-Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade e pelo Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais
(CICS.Nova.UMinho).
Ver mais informação
Início
15 - I Conferência Ibérica de Sociologia da Educação: A Educação na Europa do Sul - Constrangimentos e desafios em tempos
incertos – Organização CICS.NOVA
09-11 Julho de 2015 | FCSH/UNL | Lisboa

(…) Apresentação
Portugal e Espanha apresentam notáveis singularidades na construção do seu estado-providência, o que se reflecte na
arquitectura dos seus sistemas educativos e processos de escolarização. Não obstante os notáveis progressos das últimas
décadas, o processo de modernização e democratização encontra-se ainda inacabado, marcado por fortes assimetrias
(regionais, sociais, geracionais…) e por uma frágil e complexa composição entre velhos problemas, entretanto mitigados ou
metamorfoseados, e os desafios educativos contemporâneos, de um mundo incerto e contingente.
As reconfigurações do Estado Social, em virtude das crises que o assolam, colocam hoje directamente à prova as políticas
educativas, os dispositivos de intervenção socioeducativa e a actuação dos atores educativos. O mundo da educação é hoje
atravessado por diversas injunções de difícil composição, quiçá ambivalentes, geradoras de tensões. Por um lado, a

governação educativa através de objectivos e de standards internacionais. Por outro lado, a descentralização das políticas
educativas e a atribuição de maior autonomia aos territórios. (…)
SocEd2015@aps.pt
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa
Ver mais informação
Site da Conferência
Início
16 - 23 rd Annual Coloquium: “Sustainable Rural Systems: Smart Answers for a Smiling Future” (Patrocínio CICS.NOVA &
FCSH/NOVA) | Colóquio Internacional da União Geográfica Internacional
27th July – 2nd August 2015 | Local: Lisboa / Porto

(…) “Smart Answers for a Smiling Future”
In a globalized world a myriad of constraints and potentialities challenge our capacity to find a strategy in order to develop the
territory with inspiration and creativity.
Rural areas are generally sensitive territories demanding specific approaches.
In the European Union three priorities are put forward in the framework of Europe 2020 Strategy:
Smart Growth, based on knowledge and innovation;
Sustainable Growth, towards a greener and competitive economy using resources more efficiently;
Inclusive Growth, to boost employment and reach social and territorial cohesion. This is the framework that we offer you so
that together we try to find the smart answers for a smiling future! (…)
Program – Further Information
Início
17 - X Congresso da Geografia Portuguesa: Os Valores da Geografia | Prorrogação de Prazos ( aceitação de artigos)
09 a 12 de Setembro de 2015 | FCSH/NOVA | Lisboa \ Organização APG e CICS.NOVA

No X Congresso da Geografia Portuguesa: Os Valores da Geografia poderá encontrar toda a informação actualizada;
o evento ocorrerá em Lisboa entre 09 e 12 de Setembro de 2015.
Ver: Normas para Submissão de Resumos e Comunicações Finais
Datas Importantes:
Aceitação de Artigos
22 de junho
Pagamento da Inscrição
30 de junho
Envio de Artigos (Finais)
17 de julho
Ver Eixos Temáticos
Início
18 - Workshop Grupo Dupont: “Qual o Papel da Teoria na Geografia Contemporânea?” | Chair: Isabel Marcos (Groupe
Dupont) / Organizers: Isabel Marcos and Regina Salvador (CICS.NOVA) | Organização Departamento de Geografia e
CICS.NOVA
[hoje] 05 e 06 Junho 2015 | FCSH-UNL | Ed. ID Multiusos 2 - Piso 4 | Visita de Estudo a Lisboa - Sábado 06/06/15

ORGANIZERS: Isabel Marcos (Groupe Dupont | CICS.NOVA) and Regina Salvador (CICS.NOVA)
ENTRADA GRATUITA
ISABEL MARCOS (Groupe Dupont | CICS.NOVA) CHAIR ; HENRI CHAMUSSY (Groupe Dupont | Grenoble
University) CONSTRUCTION OF THE GEOGRAPHICAL DISCOURSE; ANDRÉ DAUPHINÉ (Groupe Dupont | Nice University)
UNDERSTANDING AND EXPLAINING A FRACTAL WORLD ; PHILIPPE MARTIN (Groupe Dupont | CNRS - UMR ESPACE | Avignon
University) FRACTAL PARABOLIC APPROACH AND EVOLUTION OF ALGERIA’S SETTLEMENT BETWEEN 1907 AND

2008; CATHERINE SÉLIMANOVSKI (Groupe Dupont, ART-Dev, CNRS, UMR 5281 | Montpellier University) GENERAL
REFLEXIONS; FRANÇOIS DURAND-DASTÈS (Groupe Dupont | CNRS - UMR Geographies et Cités | University of Paris Diderot) A
CASE-STUDY IN INDIA ; CHRISTIAN GRATALOUP (Groupe Dupont | CNRS - UMR Geographies et Cités | University of Paris
Diderot) WHY IS IT UNAVOIDABLE THAT GLOBAL HISTORY HAS TO BE A “GEO-HISTORY”? ISABEL MARCOS (Groupe Dupont |
CICS.NOVA | Interdisciplinary Centre of Social Science | FCSH | New University of Lisbon) MORPHOGENESIS OF URBAN
GLOCALIZATION.
(…) The “Dupont” Group was created between 1970 - 1974 within the framework of the renewal of geography in
France “New Geography”. This initial mouvement is based more precisely on several partisans of theoretic and
quantitative geography, being the starting point for setting up of many scientific centres and events at that moment to
which they were dedicated: the creation of “Geographic Space”, the founding of the “Groupe Dupont” and the first
colloquy of Besançon devoted to the getting together of geography and mathematics, are major events at the time
that the “Groupe Dupont” was created. The geographers of Besançon, were much more “in the system”, whereas the
“Groupe Dupont” was claiming a subversive dimension, “greater resistance”. The effort towards a more scientific
geography, integrating the contributions of logic as well as that of the rigorous procedures of handling statistics,
roughly regroups theoretic geography and quantitative geography. It is the triggering off according to Marchand
“during the Geographic Days at Aix-en-Provence in 1970. Shortly afterwards, a few persons provoke a workshop that is
held in Avignon in june 1971: 15 geographers from the South-East of France gathered together in the presence of Allen
Scott, undertake to work together” (Vigouroux, 1978: 5). Since then, this working together is organised 5 times a year
with every 2 years a colloquy “Geopoint”. The CICS.NOVA, Interdisciplinary Centre of Social Sciences | FCSH
Universidade Nova de Lisboa has the privilege of receiving its colleagues for a Workshop of the “Groupe Dupont”
around the the theme: WHAT IS THE ROLE OF THEORY IN CONTEMPORARY GEOGRAPHY? (…)
O encerramento do Curso de Doutoramento em Geografia e Planeamento Territorial do ano lectivo 2014/2015 irá consistir
num workshop do “Grupo Dupont” a realizar nos próximos dias 5 e 6 de Junho subordinado ao tema “Qual o Papel da Teoria
na Geografia Contemporânea?”
A preocupação por uma Geografia “mais científica” levou à realização do workshop de 1971, em Avignon, entre geógrafos
franceses e Allen Scott (Prémio Vautrin Ludd). Desde então, o “Grupo Dupont” tem-se vindo a reunir com a regularidade de 5
vezes/ano, para além do colóquio “Geopoint” que é bianual.
Está aberto o convite para todos os investigadores do CICS, professores do DGPR e doutorandos apresentarem comunicações
(máximo de 15 minutos) sujeitas a “double referee”.
A entrada é livre mas a inscrição prévia é obrigatória (enviar mail a confirmar presença para: cicsnova@fcsh.unl.pt)

As línguas de trabalho do workshop serão o francês ou o inglês (com os Power-Point em inglês).
Ver Cartaz | Ver mais informação (programa)
Início
19 - Lançamento do nº 33 de Faces de Eva - Estudos sobre a Mulher | (Revista do CICS.NOVA)
11 de Junho | 18h00 | Biblioteca Nacional de Portugal | Lisboa

As Faces de Eva-Estudos sobre a Mulher e as Edições Colibri têm o prazer de convidá-la (o) para o lançamento da 33ª edição da
Revista Faces de Eva-Estudos sobre a Mulher, apresentada pela Professora Doutora Teresa Pinto.
O evento terá lugar a 11 de Junho, pelas 18h00, na Biblioteca Nacional de Portugal, presidido pela Doutora Maria Inês
Cordeiro, directora-geral da BNP.
Ver Convite
Início
20 - Apresentação pública do livro "Amantes do Sr. Trabalho" de Isabel Marçano (CICS.NOVA)
10 de Julho | Salão Agostinho Fortes | Casa do Alentejo | 18.45h | Lisboa

A apresentação pública do livro: "Amantes do Sr. Trabalho" de Isabel Marçano ocorrerá no dia 10 de Julho, no salão
Agostinho Fortes, Casa do Alentejo, a partir das 18.45h em Lisboa.
(…) Amantes do Sr. Trabalho reflecte as questões de trabalho e desemprego a partir de meditação teórica e da análise das
vivências de quem perde o trabalho e cai no desemprego em Portugal. Os trabalhadores querem emprego para pôr na mesa o
pão de cada dia e também para manter o estatuto de trabalhador na civilização do trabalho que é a civilização ocidental. «É

por isso que o Papa Francisco avisa que esta economia de mercado, sem definição de valores, mata, e o sentimento de que,
como disse Raphël Kempt, “a promessa da democracia de mercado não resultou”, cresce. Os “Amantes do Senhor Trabalho”
sofrem a visão de Amartya Sen, mas é imprevisível o que será a nova sociedade».
Adriano Moreira (…)
Ver capa
Início
21 - Conferências e Exposição TARA
[em curso] 03 a 06 de Junho | lnstitut Français du Portugal | Lisboa

CONVITE:
No âmbito da Blue Week 2015 em Lisboa, o lnstitut Français du Portugal tem a honora de receber André Abreu, responsável
do Ambiente e do Clima do projeto TARA Expéditions, para uma série de conferências abertas a todos os públicos e propõe
uma exposição sobre os Oceanos.
Mais informações em português e em francês.
3 Junho | 18h30 | Institut Français du Portugal
Conferência «O nosso planeta Oceano» em português. Conferência sobre o impacto das alterações climáticas sobre os
oceanos.
Instituto Français du Portugal, Avenida Luís Bivar, 91, Auditorium. Inscrição aconselhada aqui.
4 Junho | 15h00 | Blue Business Forum
Conferência “Tara and Projeto Melgueiro: Exemples of private public cooperation for international cooperation”em inglês
com José Mesquita, presidente da Associação David Melgeiro.
Espaço Gulbenkian Oceanos , Pavilhão de Exposições da AIP, Parque das Nações.
5 Junho | 11h00 | Blue Business Forum
Conferência “TARA OCEANS: Science and Innovation towards a Blue Society”em inglês.
Espaço Gulbenkian Oceanos , Pavilhão de Exposições da AIP, Parque das Nações.
4 - 6 Junho | Blue Business Forum
Exposição “O nosso planeta Oceano” em francês e português. Visitas guiadas ocasionais.
Feira Internacional de Lisboa (FIL), hall 1.
Ver Programa
Início
22 - Conferência: "Da exclusão urbana à construção do direito à cidade em espaços da lusotopia" | Com a participação de
Luís Baptista (Coordenador do CICS.NOVA)
05 de Junho | Espaço Rainha Sonja (Cubo) | FAUL

Dia 05 de Junho, no Espaço Rainha Sonja (Cubo), FAUL, terá lugar a Conferência intitulada "Da exclusão urbana à construção
do direito à cidade em espaços da lusotopia".
(…) Num mundo globalizado, de economia neoliberal dominante, com metade da sua população a viver em cidades em
transformação acelerada, multiplicam-se os processos de exclusão urbana dos grupos mais vulneráveis. Estes processos
resultam de políticas e acções – privadas ou públicas, pontuais ou massivas – que visam a competitividade e a renovação
urbana de áreas estrategicamente localizadas e têm provocado fenómenos mais ou menos violentos de gentrificação,
despejos e realojamento forçado. Estes têm desencadeado múltiplas formas de resistência passivas e activas, de escala mais
local ou mais global. Na sua senda, eclodem outras políticas e acções, geralmente mais pontuais mas de abordagem integrada
e participada, que apostam na coesão social e espacial, na qualificação do tecido existente, na valorização do Comum, e visam
a produção de uma cidade mais inclusiva e democrática. Defendendo o direito à Habitação, o direito ao lugar e à Cidade, estas
abordagens, confrontam-se com o pensamento dominante, normativo, tecnocrático e competitivo, que serve de suporte às
práticas públicas e privadas que têm produzido mais segregação. (…)
Ver mais informação/programa
Início
23 - Congresso Internacional «O Montado de sobro e o setor corticeiro: uma perspetiva histórica e transdisciplinar»
11 e 13 Junho 2015 | Centro de Artes e Cultura de Ponte de Sôr

O Congresso Internacional «O Montado de sobro e o setor corticeiro: uma perspetiva histórica e transdisciplinar» terá lugar no
Centro de Artes e Cultura de Ponte de Sôr em 11 e 13 Junho 2015.
Ver mais informação
Ver Cartaz | Guia do Visitante | Programa
Início
24 - Conferência PERCOM: A equidade e eficiência no processo de urbanização: Proposta para um novo modelo
25 de Junho de 2015 | 9h00-17h00 | IST

O Centro de Sistemas Regionais e Urbanos (CESUR) e a equipa do projecto de investigação PERCOM convida-o a participar na
Conferência Final que se realizará no Instituto Superior Técnico, a 25 de junho de 2015, entre as 09:00 e as 17:00 horas.
Irão ser apresentadas ao público as propostas do projecto no que concerne aos modelos de gestão e financiamento para a
execução de operações urbanísticas com vários proprietários, a um novo modelo de avaliação imobiliária (aplicável a estas
operações), e às alterações legislativas necessárias para permitir a operacionalização desta proposta de modelo.
Todas as matérias apresentadas serão comentadas por personalidades convidadas, havendo posteriormente espaço para um
amplo debate com todos os participantes na conferência.
O evento contará com a presença da professora Rachelle Alterman, especialista em análises comparativas transnacionais
relacionando leis e práticas de planeamento, regulamentação sobre uso do solo e direitos de propriedade, que irá partilhar
algumas experiências internacionais sobre condições de sucesso em operações urbanísticas com múltiplos proprietários.
Inscrição gratuita aqui
Para mais informações contacte: miguel.abrunhosa@tecnico.ulisboa.pt
Ver Programa
Início
25 - Ciclo de Colóquios sobre o envelhecimento na Sociedade Portuguesa: Envelhecimento e política de reforma: que futuro
para as pensões?
26 Junho & 02 de Outubro | 14h30 às 17h00 | Instituto do Envelhecimentos | Auditório Sedas Nunes | ICS | Lisboa

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

No âmbito do projecto de investigação "Fatores-chave para o sucesso e continuidade dos percursos escolares dos ciganos:
indivíduos, famílias e políticas públicas" financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia com a referência PTDC/IVCPEC/4909/2012 e desenvolvido em parceria entre o Centro de Estudo das Migrações e Relações Interculturais/ Universidade
Aberta (CEMRI-UAb) e o Centro de Investigação e Estudos em Sociologia do Instituto Universitário de Lisboa/ ISCTE-IUL (CIES-

IUL), convidam-se os investigadores a participar na conferência final internacional do projecto de investigação em que se visa
apresentar os principais resultados de investigação em diálogo com investigadores, técnicos de intervenção e docentes.
A realização da conferência conta com o apoio da Câmara Municipal do Porto e terá lugar no dia 26 de Junho, na cidade do
Porto, Fundação Porto Social, Quinta de Bonjóia, Rua de Bonjóia, 185, 4300-082 Porto.
As inscrições são gratuitas mas obrigatórias.
A Ficha de inscrição deve ser preenchida e enviada para Dra. Zélia Rocha zelia.rocha@uab.pt - 300001741.
Ver Programa | Ficha de inscrição
Início
27 - Consulta Pública Mundial Sobre Clima e Energia
06 Junho | 9h - 19h | ICS | Lisboa

No dia 6 de Junho vai realizar-se um debate global de cidadãos sobre os problemas do clima e da energia envolvendo 100
pessoas em 100 países participantes. Trata-se de uma iniciativa que decorre simultaneamente em 100 países diferentes e tem
como objectivo fazer ouvir a voz dos cidadãos sobre estes importantes temas. Permitirá, numa primeira parte, informá-lo(a)
sobre os assuntos que estão a ser negociados a nível internacional e, numa segunda parte, ouvir a sua opinião. Deste modo, os
cidadãos poderão exercer a sua influência sobre as decisões que serão tomadas na Conferência das Nações Unidas sobre
Alterações Climáticas (COP21), que se realizará em Paris em Dezembro deste ano. As decisões tomadas na COP irão afectar a
vida de todos os cidadãos do mundo.
Os participantes no debate serão convidados a expressar a sua opinião sobre 30 questões. Os resultados deste debate global
de cidadãos serão disponibilizados online e comunicados não só aos negociadores da COP21, mas também a governos,
funcionários da administração, instituições europeias e das Nações Unidas, autoridades locais, empresas, etc. Este debate é
um importante contributo para a democracia global e também nacional.
Convida-se assim os interessados a participar neste evento, que em Portugal terá lugar em Lisboa, no Instituto de Ciências
Sociais da Universidade de Lisboa, entre as 9h e as 19h do dia 6 de Junho de 2015.
Quem pode participar?
Todos os cidadãos, excepto os membros de partidos políticos, associações ou empresas com interesses na área da energia e
alterações climáticas, os militantes de associações ambientalistas e os eleitos para cargos nacionais. A ideia não é ouvir
especialistas, mas sim cidadãos de diferentes regiões, idades e experiências de vida. Todas as despesas de deslocações
(Portugal Continental), alojamento e alimentação serão cobertas pelos organizadores do evento. Será oferecido um almoço e
um lanche ajantarado no final da sessão. Serão ainda sorteados 3 prémios para os participantes.
Formulário
Contacto telefónico: 21-7804700 ou 914363302 (falar com Luísa Nora)
Ver mais informação aqui
Ver Cartaz
Início
28 - O Sistema de Saúde Português no Tempo da Troika: a experiência dos médicos
08 de Junho | 18h00 | Aud. B203 | ISCTE-IUL | Lisboa

Sessão Pública de apresentação dos resultados do debate.
Ver e-Cartaz
Início
29 - Workshops de Investigação CIES-IUL (Junho/2015): Poder local em Portugal: Representação Política, Programas
eleitorais e estratégias dos novos Presidentes da Câmara
17 de Junho 2015 | Quartas-feiras das 13h30 às 14h30 | Sala C302 | Edifício II | CIES/IUL

Próxima Sessão:
17-06-2015: Com Maria Antónia Pires de Almeida
Ver mais informação

Início
30 - Pedido de estudo para a CE: Avaliação de impacto, avaliação e serviços na área da migração e dos assuntos internos Data limite de apresentação de propostas: 17 de Junho de 2015 | TENDER - Framework contract on Impact Assessment,
Evaluation and Evaluation related services in the area of Migration and Home Affairs | Deadline: 17/06/2015
Further information (EC)
Questions and answers of 20/05/2015
Início
31 - Anúncio para a atribuição de uma Bolsa de Investigação, no âmbito do Observatório da Emigração do CIES-IUL | Prazo
de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: o concurso encontra-se aberto no período de 27 de Maio a 9 de
Junho de 2015.
EDITAL para atribuição de uma Bolsa de Investigação
Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Investigação, no âmbito do Observatório da Emigração
do CIES-IUL do ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL), financiada pela Direção-Geral dos Assuntos Consulares e
das Comunidades Portuguesas.
Área Científica: sociologia ou geografia.
Requisitos de admissão: mestrado; experiência de recolha, tratamento e análise de estatísticas nacionais e internacionais
sobre a emigração portuguesa e as remessas dos emigrantes; experiência de recolha, tratamento e análise de estatísticas
nacionais e internacionais sobre as migrações internacionais e os fluxos de remessas dos migrantes; experiência de
investigação no domínio da emigração portuguesa; competências na gestão de sítios electrónicos; conhecimento da
terminologia técnica sobre migrações em português e inglês.
Plano de trabalhos: participação como investigador/a na equipa do Observatório da Emigração, assegurando as seguintes
actividades: recolha, tratamento e análise de estatísticas nacionais e internacionais sobre a emigração portuguesa; gestão
corrente e tradução para inglês do sítio electrónico do Observatório; organização de conferências; realização de acções de
formação; produção de relatórios e/ou artigos científicos sobre a emigração portuguesa.
Legislação e regulamentação aplicável: Lei Nº. 40/2004, de 18 de Agosto (Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica);
Regulamento da Formação Avançada e Qualificação de Recursos Humanos 2010 e Regulamento de bolsas do ISCTE-IUL.
Local de trabalho: o trabalho será desenvolvido no CIES-IUL - Centro de Investigação e Estudos de Sociologia do ISCTE Instituto Universitário de Lisboa, sob a orientação científica do Prof. Rui Pena Pires.
Duração da bolsa: a bolsa terá à duração de 6 meses, com início previsto em 1 de Julho de 2015. O contrato de bolsa poderá
ser eventualmente renovado por mais 12 meses.
Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a 980€, conforme tabela de valores das bolsas
atribuídas directamente pela FCT, I.P. no País (http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/valores).
Métodos de selecção: o processo de selecção será desenvolvido com base na avaliação curricular e, se necessário, na
entrevista de selecção.
Composição do júri de selecção: a selecção dos candidatos será efectuada por um júri constituído pelo coordenador do
projecto, Prof. Doutor Rui Pena Pires, e por dois outros investigadores doutorados do CIES, Doutora Cláudia Pereira e Prof.
Doutor João Sebastião.
Forma de publicitação/notificação dos resultados: os resultados finais da avaliação serão publicitados através de lista
ordenada por nota final obtida, sendo o candidato(a) aprovado(a) notificado através de email.
Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: o concurso encontra-se aberto no período de 27 de maio a
9 de Junho de 2015.
As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de carta de candidatura acompanhada dos
seguintes documentos: curriculum vitae pormenorizado e cópia dos certificados de habilitações e outros documentos
comprovativos considerados relevantes.

As candidaturas deverão ser entregues, pessoalmente, durante o período 10h às 13h e das 14h às 18h na morada a seguir
indicada, remetidas por correio ou por e-mail (para gcp.cies@iscte.pt), com indicação da referência da bolsa a que se
candidata.
CIES - Centro de Investigação e Estudos de Sociologia
Referência: Observatório da Emigração
Av. das Forças Armadas – ISCTE-IUL
1649-026 Lisboa

Início
32 - FCSH/NOVA | PÓS-GRADUAÇÕES 2015 / 2016
Dia Aberto 4 de Junho | 17h00-19h30
Candidaturas
1.ª Fase – até 30 de Junho de 2015
CANDIDATURAS ONLINE
Programa Dia Aberto |17h00 - 19h30
Pós-graduações
Artes da Escrita
Curadoria de Arte
Ensino de Português Língua não Materna (e-learning)
Estudos de Música Popular
Estudos Estratégicos e de Segurança
Globalização, Diplomacia e Segurança
História e Desporto
Jardins e Paisagem
Jornalismo Multiplataforma
Produção Áudio e Vídeo
Mais oferta pós-graduada – Mestrados | Doutoramentos
Início
33 - “Ciências sociais e humanidades: uma estratégia pouco inteligente” | Entrevista ao Público do Professor João Costa,
Director FCSH/NOVA
Jornal Público on line | JOÃO COSTA | 29/05/2015
(…) É triste e tacanho que não se perceba que, numa democracia ainda recente, o contributo das ciências sociais e das
humanidades ainda não seja percebido como absolutamente prioritário para o desenvolvimento da economia e para a
qualificação e valorização da população.
Todos os indicadores de produtividade e desempenho científico mostram que, nas últimas décadas, a comunidade científica
atingiu níveis notáveis de produção em publicações, qualificações e internacionalização. A corrida está longe de estar ganha e
o investimento deve continuar, mas os números são impressionantes, sobretudo tendo em conta que, em alguns domínios
científicos, a investigação em Portugal só se começou realmente a desenvolver nos últimos 40 anos. Em algumas das áreas das
ciências sociais e das humanidades, simplesmente não havia qualquer instrumento de financiamento e, em muitas situações, o
contexto político não admitia que houvesse investigação. Por este mesmo motivo, é impressionante como, em apenas 40 anos,
houve grupos de investigadores que conseguiram atingir níveis de produção, impacto e reconhecimento entre pares que os
colocaram entre os melhores a nível mundial.
Dois fatores foram cruciais para estes resultados: confiança no sistema e investimento. A questão do investimento e
financiamento é óbvia. Nada cresce sem investimento.
A confiança traduz-se, desde logo, em depositar na comunidade científica a responsabilidade de identificar os temas que
definem a agenda de investigação. É aos investigadores, porque são os especialistas nas áreas e porque é neles que a própria
sociedade investe no cumprimento desta missão, que compete olhar para o mundo e perceber quais são as questões
relevantes. Formular as perguntas é o ponto de partida crucial para que a ciência tenha sucesso. Se as perguntas forem

impostas por outros, externos à própria comunidade científica, todo o trabalho científico pode estar a ser desvirtuado e corre o
risco de ser pervertido. Durante anos, os cientistas sociais e os investigadores em humanidades tiveram a liberdade de colocar
as questões relevantes e definir a agenda de investigação, sendo a relevância e pertinência dessas questões avaliada por pares.
Por isso mesmo, essas áreas progrediram. (…)
Ver entrevista na integra
Início
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