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| 14.30h | Auditório 1 Torre B | 1069-061 Lisboa - Ver mais informação
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research: New insights for the study of health and illness’ |18th of May 2016 | Lisbon - Ver mais informação
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informação

01 - Convocatória Horizonte 2020 - "Supporting structural change in research organisations to promote Responsible
Research and Innovation" | até 16 de setembro de 2015
Encontra-se aberta, até 16 de setembro de 2015, a convocatória do Horizonte 2020 "Supporting structural change in research
organisations to promote Responsible Research and Innovation" (ISSI-5-2015).
Pretende-se nesta convocatória financiar projetos no âmbito da agenda europeia de investigação e inovação responsáveis
(RRI) que abranjam os seus 5 pontos de análise essenciais: envolvimento da sociedade, igualdade de género e estudos de
género, acesso aberto, educação científica e ética. As propostas devem incluir uma análise destes pontos em cada uma das
instituições participantes, a identificação dos principais problemas e desafios, bem como o delinear de ações de
implementação específicas visando a mudança estrutural.
Os planos de acção devem:
- Realizar avaliação de impacto / auditoria de procedimentos e práticas a fim de identificar barreiras RRI na organização;
- Implementar estratégias inovadoras para lidar com barreiras RRI;
- Desenvolver a dimensão RRI em conteúdo e programas de investigação;
- Estabelecer metas e monitorar o progresso através de indicadores ao nível da organização.
As propostas deverão incluir uma dimensão internacional, em especial com os seguintes países: Brasil, República da África do
Sul, Índia, Canadá, Austrália, Rússia, Estados Unidos da América, Japão e China.
Estimativa de orçamento, por projecto: 2-4 milhões de Euros
Toda a informação encontra-se disponível aqui
Para saber mais sobre o plano europeu para Responsible Research and Innovation, visite Horizon 2020
Gentileza do Gabinete de Planeamento | Núcleo de Apoio à Investigação da FCSH/NOVA
Início
02 - Workshop : “Infraestruturas Verdes e Resiliência Territorial”
09 de Maio | NNIES - Ninho de Novas Iniciativas Empresariais de Setúbal | Setúbal

A Câmara Municipal de Setúbal e o Departamento de Ciências e Engenharias do Ambiente (DCEA), da FCT-UNL, organizam o
workshop dedicado ao planeamento de "Infraestruturas Verdes e Resiliência Territorial", que irá decorrer no próximo dia 09
de maio no NNIES - Ninho de Novas Iniciativas Empresariais de Setúbal (Mercado do Livramento, Av. Luísa Todi, 165, Setúbal).
Este workshop, que se encontra integrado na actividade curricular da Unidade Curricular "Planeamento de Infraestruturas
Verdes e Ordenamento do Litoral, pretende abordar um tema abrangente mas de elevada importância para a sustentabilidade
territorial à escala regional e local.
Este seminário é aberto a todos os interessados. Em anexo o programa provisório.
Inscrição gratuita mas sujeita à disponibilidade da sala (até 8 de maio de 2015)
Inscrições para risk@campus.fct.unl.pt (nome e contacto)
NNIES – Ninho de Novas Iniciativas Empresariais de Setubal – Mercado do Livramento (Av. Luísa Todi, 165) Setúbal 9
de maio 2014
Ver Programa
Início
03 - Workshop CICS.NOVA: Debate "Lisboa à noite" | Jordi Nofre (CICS.NOVA)
12-05-2015 | 16:00 - 18:00 | Torre B1 Anfiteatro 0.05 | FCSH/NOVA

(…) O debate do dia 12 de Maio terá como objectivo debater como novas formas de lazer nocturno em Lisboa produzem (e são
produto de) gentrificação, turistificação e estudentificação nos bairros históricos do centro de Lisboa. (…)
Ver folheto | Cartaz
Início
04 - Workshop Horizonte 2020 - sessão da manhã aberta a todos

13 de Maio | FCSH/NOVA

No próximo dia 13 de maio vai realizar-se na FCSH/NOVA o "Workshop Horizonte 2020 - Preparação de propostas em
colaboração", com a participação do Dr. Ricardo Miguéis do GPPQ-FCT. A sessão prática da parte da tarde já se encontra
completa, mas a sessão da manhã está aberta a todos os interessados, dentro e fora da faculdade. Assim, agradecia a vossa
colaboração no reforço da divulgação deste evento junto dos vossos contactos.
Programa:
Parte da manhã
10h00
10h10- 11h00

Boas vindas e Introdução ao tema da Sessão
Susana Trovão / Subdiretora para a investigação, FCSH/NOVA
Introdução e Novidades no Horizonte 2020
- Informações gerais sobre o Horizonte 2020 (Estrutura e diferenças entre
os vários pilares; que tipos de projetos, parceiros e despesas são elegíveis;
oportunidades de financiamento)
Ricardo Miguéis | Ponto de Contacto Nacional, GPPQ-FCT

11h00 - 12h00

A melhor estratégia para participar no Horizonte 2020
(Quando e como começar; visita ao portal do H2020; programas de
trabalho; como construir o consórcio e procurar parceiros)
Ricardo Miguéis | Ponto de Contacto Nacional, GPPQ-FCT

12h00-12h30

Perguntas e Respostas

Não é necessária qualquer inscrição para a participação neste programa.
Mais informações aqui
Gentileza do Gabinete de Planeamento | Núcleo de Apoio à Investigação da FCSH/NOVA
Início
05 - Semana do desenvolvimento 2015: O Desenvolvimento somos nós, todos e todas nós | Apoio CICS.NOVA
13 e 17 de Maio | Fórum Lisboa | ENTRADA GRATUITA

Entre 13 e 17 de Maio, a Plataforma Portuguesa das ONGD e as suas associadas organizam a Semana do Desenvolvimento
para reflectir sobre as questões actuais do Desenvolvimento. Esta iniciativa enquadra-se nas comemorações do Ano Europeu
para o Desenvolvimento e procura promover um maior envolvimento dos cidadãos e cidadãs na construção de soluções para
os problemas globais.
A Semana do Desenvolvimento pretende assim dar a conhecer ao público em geral o trabalho desenvolvido no sector do
Desenvolvimento, nomeadamente pelas ONGD associadas da Plataforma, mas visa, acima de tudo, promover uma reflexão
crítica sobre as questões do Desenvolvimento e criar oportunidades concretas para a mobilização dos cidadãos e cidadãs.
Esta semana procurará também ser um espaço de capacitação para profissionais, não só de ONGD como de outros actores do
Desenvolvimento (municípios, academia e outras organizações da sociedade civil, etc.), convidando-os a participar em
seminários, workshops e tertúlias, mas também sessões de cinema, exposições e várias outras actividades de cariz cultural
pensadas para todas as idades.
A Semana do Desenvolvimento constitui uma oportunidade de encontro entre diferentes actores do Desenvolvimento e
destes com os cidadãos e cidadãs. Esta será uma oportunidade de reflectirmos em conjunto sobre o papel de cada um no
Desenvolvimento à escala global.
Contacto:
João Mesquita Responsável pela Semana do Desenvolvimento (962095812 / joao.mesquita@plataformaongd.pt )

Links úteis:
·
www.semanadodesenvolvimento.pt
·
www.plataformaongd.pt

·
·

www.facebook.com/plataformaongd
europa.eu/eyd2015/pt-pt

Ver Cartaz
-------------A Plataforma Portuguesa das Organizações Não-Governamentais para o Desenvolvimento (ONGD) é uma associação privada
sem fins lucrativos que representa um grupo de 66 ONGD registadas no Ministério dos Negócios Estrangeiros.
Ao representar e apoiar as ONGD portuguesas a nível nacional e internacional, a Plataforma Portuguesa das ONGD pretende
contribuir para a qualificação da intervenção da sociedade civil nos domínios da Cooperação para o Desenvolvimento, da
Ajuda Humanitária e de Emergência e da Educação para o Desenvolvimento e Formação. Ao potenciar também as capacidades
das ONGD enquanto organizações empenhadas na afirmação da solidariedade entre os povos contribuindo assim para a
criação de um mundo mais justo e equitativo.
Início
06 - Diálogos Ecléticos – A Cidade: Olhares cruzados da Sociologia e da Economia
14 de Maio 2015 | 15h00 | Anfiteatro 7.21 | FCSH-Universidade da Beira Interior

No dia 14 de Maio de 2015 terá lugar no Anfiteatro 7.21 da FCSH-Universidade da Beira Interior o encontro – “Diálogos
Ecléticos – A Cidade: Olhares cruzados da Sociologia e da Economia”.
Ver Cartaz
Início
07 - Seminário: Cronotopos del Activismo Juvenil en Cataluña [y mas allá] | Organização CICS.NOVA e CIES-IUL
14 de Maio | 16h-18h | Edifício ID | Sala Multiusos 3 | FCSH/NOVA

Ver Cartaz
Início
08 - Workshop CICS.NOVA: Os sentidos da História e da Nação em: "O Descobrimento do Brasil" (1937) e "Camões" (1946) |
Alexandro Trindade (CICS.NOVA)
18 de Maio de 2015 | Ed. ID | Sala multiusos 2 | Piso 4

(…) Este Workshop consiste numa primeira apresentação, de carácter comparativo, entre dois filmes produzidos no âmbito
dos regimes autoritários no Brasil e em Portugal, a saber: “O Descobrimento do Brasil”, dirigido por Humberto Mauro em
1937, e “Camões”, dirigido por Leitão de Barros em 1946.
Numa perspectiva ampla, pode dizer-se que ambos os filmes se caracterizam por criarem um sentido para a história das
respectivas nações e o “caráter” de seus povos mediante o uso da linguagem cinematográfica. (…)
Ver Cartaz
Início
09 - Conferência: "ACTIVISMO EM TEMPOS DE CRISE: Media digitais, movimentos sociais e participação pública na
sociedade portuguesa" | Organização CICS.NOVA e CIES-IUL
14 e 15 de Maio, 2015 | 10h-18h | Edifício ID | Sala Multiusos 3 | FCSH/NOVA

Ver Cartaz
Entrada Livre
Início
10 - Questionário sobre mobilidade intersectorial - Grupo de trabalho Science Europe dedicado às Carreiras de Investigação
| até ao dia 18 de Maio, 2015
A pedido do grupo de trabalho sobre mobilidade intersectorial da Science Europe (SE), remetemos um apelo para participação
num questionário: Dando continuidade ao inquérito «Survey on Intersectoral Mobility», divulgado no ano passado pelo Grupo
de Trabalho da Science Europe dedicado às Carreiras de Investigação, e agradecendo às 18 organizações que contribuíram
com as suas respostas, segue novamente um convite para participação num inquérito sobre o tema, até ao dia 18 de Maio,
2015.

Os resultados preliminares do estudo sobre mobilidade intersectorial indicam a tendência generalizada entre os membros da
SE de regimes mais tradicionais (tais como doutoramentos conjuntos, estágios e projetos de cooperação). Poderia ser
enriquecedor considerar esquemas orientados por segmentos, que abordassem as deficiências estruturais específicas nas
organizações ou nos sistemas nacionais de I&D. Para validar estas conclusões iniciais o Grupo de Trabalho necessita de mais
input externo.
Mesmo que a organização representada não possua presentemente regimes de investigação similares, fica igualmente o apelo
à participação no inquérito, sendo dadas respostas apenas às secções consideradas relevantes.
Pede-se que o inquérito seja passado diretamente ao(s) destinatário(s) mais adequado(s) para dar resposta; no caso de serem
múltiplos participantes, poderá ser guardado e passado internamente para conclusão final e submissão. Todas as participações
serão bem-vindas.
O inquérito está disponível no link
Nota: Como exemplo, as categorias em análise nos vários regimes incluem:









Apoio directo à mobilidade
Posições conjuntas no setor académico e indústria – (indústria no sentido lato)
Posições co-financiadas (indústria ou outros setores)
Doutoramento conjunto
Projetos de investigação em regime de colaboração
Estágios em outros setores
Medidas incluídas nas bolsas
Outros (por especificar)

Qualquer dúvida ou comentário poderá ser enviado para: sebastien.huber@scienceeurope.org
Gentileza da Gabinete de Planeamento | Núcleo de Apoio à Investigação
Início
11 - Sessão de Debate: Programas Especiais e Planos Directores Municipais: novos desafios no planeamento e gestão
territorial | Organização Departamento de Geografia e Planeamento Regional – FCSH/NOVA & CICS.NOVA
19 de Maio de 2015 | 14.30h | Auditório 1 Torre B | FCSH/NOVA

O Departamento de Geografia e Planeamento Regional – FCSH/UNL e o CICS.NOVA organizam no próximo dia 19 de Maio a
Sessão de Debate "Programas Especiais e Planos Directores Municipais: novos desafios no planeamento e gestão territorial".
A entrada é livre, sujeita a inscrição prévia
Ver Programa
Início
12 - Colóquio Internacional Casa dos Estudantes do Império: histórias, memórias, legados – com a participação do
investigador do CICS.NOVA Fernando Tavares Pimenta
22, 23 e 25 de Maio | Fundação Calouste Gulbenkian | Lisboa

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

Início
13 - Tertúlia da Participação Cívica à Co-Governação. Modelos, expectativas e desafios em Lisboa
25 de Maio | 17.30h | Sala Polivalente ICS | Lisboa

Comentadores:
João Ferrão (ICS): Investigador coordenador. ICS
Juan Mozzicafreddo (ISCTE-IUL): Professor Catedrático Departamento de Ciência Política e Políticas Públicas
Ver Cartaz | Programa
Entrada Livre
Início
14 - Workshop CICS.NOVA: Transação Territorial: novas relações cidade-campo | Domingos Vaz (CICS.NOVA)
05 de Junho de 2015 | 16:00 - 18:00 | Edifício ID | Sala: Multiusos 3, Piso 4 | FCSH/NOVA

(…) O evento tem por objectivo fomentar o diálogo disciplinar em torno da relação entre as cidades e as áreas rurais
envolventes, em busca de caminhos propiciadores de novas abordagens às transformações das cidades, vilas e aldeias nas
últimas décadas. As reflexões apresentadas neste livro são contributos para a compreensão e a intervenção na dinâmica
territorial dos “territórios de transacção” e para a própria conceptualização das relações entre cidade e campo. (…)
Ver Programa | Cartaz | Capa
Início
15 - Workshop Grupo Dupont: “Qual o Papel da Teoria na Geografia Contemporânea?” | Regina Salvador (CICS.NOVA) | 05
& 06 Junho 2015 | Lisboa, FCSH-UNL | Organização Departamento de Geografia e CICS.NOVA | Prazo limite entrega
comunicações 15 de Maio
05 e 06 Junho 2015 | FCSH-UNL | Ed. ID Multiusos 2 - Piso 4 | Visita de Estudo a Lisboa - Sábado 05/06/15

O encerramento do Curso de Doutoramento em Geografia e Planeamento Territorial do ano lectivo 2014/2015 irá consistir
num workshop do “Grupo Dupont” a realizar nos próximos dias 5 e 6 de Junho subordinado ao tema “Qual o Papel da Teoria
na Geografia Contemporânea?”
A preocupação por uma Geografia “mais científica” levou à realização do workshop de 1971, em Avignon, entre geógrafos
franceses e Allen Scott (Prémio Vautrin Ludd). Desde então, o “Grupo Dupont” tem-se vindo a reunir com a regularidade de 5
vezes/ano, para além do colóquio “Geopoint” que é bianual.
Está aberto o convite para todos os investigadores do CICS, professores do DGPR e doutorandos apresentarem comunicações
(máximo de 15 minutos) sujeitas a “double referee”. O prazo limite de entrega é 15 de Maio.
A entrada é livre mas a inscrição prévia é obrigatória (enviar mail a confirmar presença para: cicsnova@fcsh.unl.pt)
As línguas de trabalho do workshop serão o francês ou o inglês (com os Power-Point em inglês).
Ver Cartaz
Inscrição online
Início
16 - 2ª Conferência - Rumos da Sociologia do Conhecimento, Ciência e Tecnologia em Portugal | (Lembrete) Apresentação
de Propostas até ao dia 15 de Maio de 2015
8 e 9 de Setembro de 2015 | Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (ICS) | Lisboa

A Secção Temática em Conhecimento, Ciência e Tecnologia da Associação Portuguesa de Sociologia (APS) pretende
estabelecer-se como um espaço de encontro aberto, de partilha e debate crítico, entre sociólogos e outros cientistas sociais
que tenham interesse ou atuem nos domínios do conhecimento, ciência e tecnologia, tanto no plano académico como
profissional. Aquando da sua constituição em 2011, uma das primeiras iniciativas foi, justamente, a organização de uma
conferência que permitisse a reunião dos diversos sociólogos a trabalhar nesta área em Portugal. Quatro anos volvidos haverá
certamente novos projectos e novos desafios a considerar.
Propõe-se assim um novo encontro, de âmbito nacional, com o objectivo de dar a conhecer e discutir os trabalhos de
investigação e outras experiências protagonizadas por cientistas sociais neste domínio nos últimos anos, bem como facilitar a

identificação de interesses comuns e eventuais oportunidades de colaboração futura entre os participantes. Pretende-se agora
também promover a ligação a outras secções da APS, em particular aquelas que apresentam maior contiguidade temática face
às temáticas do conhecimento, ciência e tecnologia.
O encontro terá lugar nos dias 8 e 9 de Setembro de 2015, no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. O
programa prevê:
- uma sessão plenária com um orador estrangeiro convidado,
- sessões temáticas de apresentação de comunicações,
- uma mesa-redonda com representantes da Secção Temática em Conhecimento, Ciência e Tecnologia e de outras
secções da Associação Portuguesa de Sociologia
Assim sendo, convidamos todos os interessados a enviar propostas de comunicação para este encontro. A participação está
aberta tanto aos membros da secção como a outros colegas com trabalho nesta área. Apela-se, pois, à divulgação alargada
desta iniciativa junto de todos os potenciais interessados.
Entre as temáticas que poderão ser abordadas encontram-se:






















Modos de produção e sistemas de conhecimento
Políticas de ciência, tecnologia e inovação
Indicadores de ciência e tecnologia
Formação e emprego em ciência e tecnologia
Fontes de financiamento da I&D
Colaborações científicas, relações universidade-indústria e ensino-investigação
Investigação e inovação responsável
Comercialização e transferência de conhecimento
Atores, processos e contextos sociais da inovação
Tecnociência, áreas emergentes e novos desafios
Usos e percepções sociais da tecnologia
Ciência, tecnologia e risco
Ciência, tecnologia, desigualdades sociais e activismo sociopolítico
Cultura científica, participação pública e educação em ciência e tecnologia
Ciência e decisão pública
Ciência, tecnologia e género
Inovação e prática biomédica
Ciência, tecnologia, segurança e sistemas judiciais
Ciência e arte
Métodos e técnicas de pesquisa em sociologia do conhecimento, da ciência e da tecnologia
Debates teóricos e metodológicos em sociologia do conhecimento, da ciência e da tecnologia

As propostas devem ser enviadas, até ao dia 15 de maio de 2015, para o email (conhecimento@aps.pt). Devem incluir, para
além do(s) nome(s) dos autor(es) e respectiva filiação institucional, um resumo (até 300 palavras) e a indicação de palavraschave (até 5). O(s) autores serão notificados da aceitação das comunicações até ao dia 1 de Junho de 2015. A inscrição será
feita através do site da Secção
Uma selecção dos textos apresentados será posteriormente publicada na revista da APS, a SOCIOLOGIA ONLINE (à semelhança
do que aconteceu no encontro anterior)
Inscrição: 20 euros (investigadores, professores ou outros), 5 euros (estudantes e bolseiros).
Datas importantes:
Envio de resumos: 15 de maio de 2015
Resposta dos organizadores: 1 de Junho de 2015
Inscrição dos oradores para figurar no programa: 31 de Julho de 2015
Inscrição de outros participantes: 31 de agosto de 2015
Conferência: 8 e 9 de Setembro de 2015
Call | Cartaz
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17 - 1º Encontro de Prospetiva “Pensar o Futuro, preparar a mudança” – Organização UÉvora e CICS.NOVA-UÉvora –
Propostas até 10 de Maio
11 de Setembro de 2015 | Auditório da Universidade de Évora

O Polo de Évora do CICS-Nova e o Departamento de Sociologia da Universidade de Évora, com o apoio da Associação
Portuguesa de Sociologia, estão a organizar o 1.º Encontro de Prospetiva, que irá decorrer em Évora no dia 11 de
Setembro/15, subordinado ao tema “Pensar o Futuro, Preparar a Mudança”.
(…) Enquadrada no campo dos Future Studies, a prospetiva é uma abordagem interdisciplinar que estuda as mudanças
passadas e presentes e procura, através da análise das fontes, padrões e causas da mudança e da estabilidade, desenvolver a
capacidade de antevisão e traçar futuros possíveis.
Esta abordagem tem, entre outras, a vantagem de potenciar a concretização de processos sistemáticos e participativos de
planeamento das organizações e dos territórios, mediante a recolha de informações e a construção de visões para o futuro a
médio e longo prazo, tendo em vista apoiar as tomadas de decisão informada no presente e mobilizar ações comuns focadas
num futuro desejável por parte de um coletivo.
O interesse da sociologia pela prospetiva remonta às primeiras décadas do século XX, tornando-se mais visível nos anos 50,
através de algumas iniciativas orientadas para prever o comportamento humano. Desde então, este tipo de análise foi-se
assumindo crescentemente, ainda que de forma tímida, e sem granjear absoluta unanimidade sobre as suas vantagens,
trilhando um caminho pontuado ora por críticas sobre o recurso a este tipo de análise sustentado na previsão castradora do
desenvolvimento (mais rápido) das técnicas utilizadas, ora por argumentos favoráveis ao seu uso no âmbito dos processos de
análise e tomada de decisão.(…)
Ver mais informação | Cartaz
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18 - Call for Contributions: European Data Forum (EDF 2015) - Deadline 15 May 2015
16 and 17 November 2015 | Luxembourg

The next European Data Forum (EDF2015) will take place in Luxembourg on 16 and 17 November 2015. The theme of EDF2015
is: Exploiting Data Integration
All information about the EDF2015 is available via website
All information about the Call for Contributions is available here
Important Dates:
Submission of proposals: May 15 2015
Notification of acceptance or rejection: June 5 2015
Full EDF2015 program available: end of July 2015
Twitter, hashtag: #EDF2015
Press Area
LinkedIn Group
Get in touch: edf2015@data-forum.eu
DIGITAL AGENDA FOR EUROPE
Language Technologies and Big Data
Information and Communication Technologies
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19 - Convocatória de ponencias: IX Encuentro de Investigaciones del Franquismo | Universidad de Granada | Fecha Límite
de entrega para La Organización de la Mesa: 11 De Mayo
09 al 10 de marzo del 2016 | Granada

El género como categoría de análisis histórico –como otras categorias esenciales como la clase o la raza-, abre nuevos campos
de estudio que ayudan a precisar las raíces, ramificaciones y el alcance del franquismo en sus aspectos materiales tanto como
simbólicos. Por la importancia adquirida en la última década por estos estúdios organizamos esta propuesta en el próximo IX
Encuentro de Investigaciones del Franquismo que se celebrará en la Universidad de Granada del 9 al 10 de marzo del 2016. Los
interesados pueden enviar propuestas, comunicaciones sobre tesis en marcha, investigaciones, etc.

Petición de la organización del Congreso: Las propuestas deberán incluir los siguientes datos: apellidos y nombre, estudios o
profesión, centro de trabajo o investigación, teléfono, correo electrónico, título de la comunicación, mesa-taller a la que
desean ser adscritos y breve resumen del contenido de la misma (con una extensión máxima de 200 palabras), dando cuenta
especialmente de hipótesis, metodología, técnicas y fuentes empleadas.
FECHA LÍMITE DE ENTREGA PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA MESA: 11 DE MAYO
Rosa Medina Doménech rosam@ugr.es
Início
20 - Call for sessions for the ESA RN16 Mid-Term Conference "New directions in health care work and organisations"
18th of May 2016 | Lisbon

Reminder:
Dear colleagues,
We want to remind you that the call for sessions for the ESA RN16 Mid-Term Conference "New directions in health
care work and organisations", to be held in Lisbon, Portugal, May 19-21, 2016, is open until 30 June 2015.
If you are interested in organising a session (see the Call for Sessions attached), please send the proposal including:
title, the call for papers (no more than 150 words); name and full contact details of the session organizer and, if
appropriate, up to two co-organizers (names, affiliations, country, e-mails) by email (as word file) to the ESA RN16
programme coordinator Helena Serra (helena.serra@fcsh.unl.pt) and co-coordinator Tiago Correia
(Tiago.Correia@iscte.pt) no later than 30 June 2015. Please note that Session Organisers must be ESA RN16 members
in good standing. Call
(…) In contemporary societies, the social organisation 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
organisation 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. (…)
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21 - Doutoramento em Estudos Urbanos | ISCTE/Instituto Universitário de Lisboa em associação com FCSH/UNL
O Programa de Doutoramento em Estudos Urbanos é um doutoramento em associação entre o ISCTE-Instituto Universitário
de Lisboa e a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa(FCSH-UNL) que confere um grau
conjunto entre as duas instituições. O programa oferece formação avançada multidisciplinar em investigação urbana,
inovadora em Portugal, numa perspetiva integrada em torno de várias áreas disciplinares, como a Sociologia, a Antropologia, a
História, a Geografia, a Economia, a Arquitetura e o Urbanismo, incentivando uma reflexão crítica sobre questões urbanas e
fomentando a articulação entre investigação científica e práticas profissionais nos mais diversos contextos de atuação,
públicos e privados.
Coordenação
Graça Índias Cordeiro (ISCTE-IUL)
Luís Vicente Baptista (FCSH-UNL)
Comissão de Coordenação (coordenadores das UCs do plano curricular)
Comissão de Coordenação (coordenadores das UCs do plano curricular)
Graça Cordeiro (CIES-IUL)
Luís Baptista (CICS-NOVA)
Amélia Andrade (IEM-NOVA)
Teresa Madeira (DINAMIA’CET)
Ver mais informação
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