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Divulgamos:
Eventos (CICS.NOVA)
Seminários/Simpósios
01 - Conferência Internacional: “Regresso ao futuro: a nova emigração e a relação com a sociedade
portuguesa” | José Carlos Marques (CICS.NOVA e CES) | 23 Outubro 2015 | 9h-18h| Lisboa | Fundação
Calouste Gulbenkian | Sala 1 – Ver mais informação
02 - Simpósio «Investigação Sociológica em Saúde: questões éticas» | CO: David Tavares, Amélia
Augusto, Noémia Lopes - Carlos Alberto Silva (EU-ECS, CICS.NOVA.UÉvora) | Sílvia Portugal (FEUC) | 11
de Dezembro de 2015 | Instituto Superior de Ciências da Saúde Egas Moniz | Lisboa – Ver mais
informação
03 - I Congresso Internacional de Economia Popular e Solidária e Desenvolvimento Local da UEFS:
diálogo Brasil-Cuba | 16 a 18 de Março de 2016 | Campus da Universidade Estadual de Feira de
Santana – UEFS | Comissão Científica - Casimiro Balsa (CICS.NOVA) – Ver mais informação
Colóquios/Conferências/Congressos
04 - Conferência: "Graffiti e Arte Urbana: da estetização da transgressão à artificação" | 22 de Outubro
de 2015 | Escola Superior de Artes e Design (ESAD) |Ricardo Campos (CICS.NOVA) – Ver mais
informação
05 - 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
06 - Políticas de combate à pobreza e exclusão em Portugal: debates e (re)configurações | 27
Novembro 2015 | 09h00 - 17h00 | Auditório 2 - Torre B | FCSH/NOVA | Lisboa | Organização
(CICS.NOVA e APS) | Jordi Estivill (CICS.NOVA) - Ver mais informação
Debates
Workshops
07 – Workshop CICS.NOVA: “A construção Social da felicidade: A felicidade enquanto recurso
emocional socialmente desigual. Para uma abordagem sociológica do sentir” por Ana Roque Dantas
(CICS.NOVA) | 28 Outubro 2015 | FCSH/NOVA | Sala 1.05 | Ed ID – Ver mais informação
08 – Workshop CICS.NOVA: “Políticas de descentralização e autonomia das escolas. Apresentação dos
resultados de um projeto de doutoramento” por Susana Baptista (CICS.NOVA) | 11 de Novembro 2015
| 15h00 | FCSH/NOVA – Edifício ID: Sala 1.05 – Ver mais informação
Reuniões/Outros
09 – [a decorrer]Convite para lançamento do livro de Isabel Marçano (CICS.NOVA): "Amantes do Sr.
Trabalho - DesEmprego(s) em Portugal" | 16 Outubro 2015 | 18h45 | Casa do Alentejo | Lisboa – Ver
mais informação
10 - ICT2015 Networking Session: Ada200: 200 Years of Outstanding Women in ICT in Europe | Isabel
Lousada (CICS.NOVA) | 21 October 2015 (Wednesday) | 15:30-16:30 TBC | ICT2015 - Room 9 TBC – Ver
mais informação
11 - Sessão do Lx Nights: Mesa redonda - O Turismo Urbano como Consumidor da Noite Lisboeta. O
Impacto da Turisficação no Lazer Nocturno | Organização CICS.NOVA | 29-10-2015 | Centro de
Informação Urbana (CIUL) | Lisboa – Ver mais informação
12 - Convento de Mafra como nunca o (ou)viu - visita guiada | 31 de Outubro | Mafra | participação
de Maria José Roxo (CICS.NOVA) - Ver mais informação

13 - XVI Encontro Nacional de Sociologia Industrial, das Organizações e do Trabalho (ENSIOT) - Futuros
do Trabalho: Políticas, Estratégias e Prospetiva | 27 e 28 de Novembro 2015 | FCSH-Universidade
Nova de Lisboa | CO: Ana Paula Marques, Presidente da CO (CICS.NOVA.UMINHO) - Ângela Matos,
(CICS.NOVA.UMinho) - Helena Serra, (CICS.NOVA) - João Carvalho, (CICS.NOVA) - Miguel Chaves,
(CICS.NOVA) - Fernando Diogo, Comissão científica (CICS.NOVA.UMinho) – Ver mais informação
Eventos
Seminários/Simpósios
Colóquios/Conferencias/Congressos
Debates
Workshops
14 - RSA workshop on the EU Cohesion Policy: Focus on The Territorial Dimension | 05 e 06 de
Novembro | IGOT- Universidade de Lisboa | Lisboa – Ver mais informação
Reuniões/Outros
15 - 1º Encontro Ibérico Sociedade e Envelhecimento - Desafios do Envelhecimento Demográfico | 10
De Dezembro | Faculdade de Letras da Uporto – Ver mais informação
Oferta Emprego/Oportunidades
Oferta Formação
Academia
Profissional
Outros
Divulgações Institucionais FCSH
16 - Bolsas científicas 2016 da Casa de Velázquez para estágios na Península Ibérica – Ver mais informação
17 - H2020 | Infoday Widening (Teaming, Twinning, ERA-Chairs) | 19 outubro | Lisboa – Ver mais informação
Calls
18 - 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
19 - Call for papers: Colloque systèmes d'information et gestion urbaine | 15 e 16 Março.2016 | Institut des
sciences de la communication | Paris | Prazo Limite: 30 Outubro 2015 – Ver mais informação
20 - Call for Papers - RN16 ‘Sociology of Health and Illness’ - ESA RN16 Mid-Term Conference | May, 19-21,
2016 | FCSH/NOVA | Lisbon | deadline is 30 November 2015 – Ver mais informação

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

O SOCIUS/CSG, Investigação em Ciências Socias e Gestão - ISEG-Ulisboa, convida-o(a) a estar presente na Conferência
Internacional “Regresso ao futuro: a nova emigração e a relação com a sociedade portuguesa”, a decorrer na Fundação
Calouste Gulbenkian em Lisboa, no dia 23 de Outubro de 2015.

Esta Conferência é realizada no âmbito do projeto de investigação “Regresso ao futuro: a nova emigração e a relação com a
sociedade portuguesa” (REMIGR), financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, e conta com a organização das
seguintes instituições: SOCIUS/CSG, ISEG/ULisboa; CEG, IGOT/ULisboa; CES, UCoimbra e CIES, ISCTE-IUL.
O evento, conta com a participação do Professor José Carlos Marques (CICS.NOVA e CES) no Painel “A Imigração para a União
Europeia” com os temas: “A nova emigração para o Reino Unido: resultados do projeto” e “A nova emigração para França:
resultados do projeto”; no Painel A Imigração para Angola e Moçambique o Professor abordará o tema: “A nova emigração
para Angola: resultados do projeto”
O programa detalhado do evento aqui.
A entrada é livre, não sendo necessária inscrição.
Ver Cartaz
Início
02 - Simpósio «Investigação Sociológica em Saúde: questões éticas» | CO: David Tavares, Amélia Augusto, Noémia Lopes Carlos Alberto Silva [EU-ECS, CICS.NOVA.UÉvora] | Sílvia Portugal [FEUC]
11 de Dezembro de 2015 | Instituto Superior de Ciências da Saúde Egas Moniz | Monte Caparica | Almada

A Secção de Sociologia da Saúde da Associação Portuguesa de Sociologia (APS) está a organizar um Simpósio sobre
Investigação Sociológica em Saúde: questões éticas, que terá lugar no dia 11 de Dezembro de 2015, no Instituto Superior de
Ciências da Saúde Egas Moniz, no Monte de Caparica (Almada).
Pretende-se promover a reflexão e a discussão alargada em torno das questões éticas na investigação sociológica em saúde,
procurando dar conta dos dilemas, das dificuldades e das especificidades que se colocam aos investigadores neste campo da
sociologia. Espera-se que da divulgação e da partilha de diferentes experiências de investigação resulte um conjunto de
reflexões que permitam identificar as necessidades e delinear acções futuras no que concerne a um enquadramento e
procedimentos éticos específicos para a investigação sociológica em saúde.
Convidaram-se todos os interessados a enviar propostas de comunicação para este simpósio, focadas em experiências de
investigação e nos desafios ético - metodológicos enfrentados. Embora o foco seja a investigação em saúde, incentivou-se
também a participação de outros investigadores que, no âmbito das suas investigações, tenham refletido sobre as questões
éticas da investigação sociológica.
Veja aqui o programa e o folheto do Simpósio.
Obtenha aqui a Ficha de Inscrição
Após o preenchimento, a ficha de inscrição deverá ser gravada e enviada como anexo para o seguinte endereço electrónico:
saude@aps.pt
Poderá ainda fazer o download desta ficha no site da APS (http://www.aps.pt) – Secção de Sociologia da Saúde
Comissão Organizadora:
Secção Temática de Sociologia da Saúde - Comissão Coordenadora
David Tavares, Amélia Augusto, Noémia Lopes
Carlos Alberto Silva [EU-ECS, CICS.Nova-Évora]
Sílvia Portugal [FEUC]
Contactos:
E-mail: saude@aps.pt | Telef: 217804738 | http://simposiosaude2015.wordpress.com
Local
Egas Moniz – Instituto Superior de Ciências da Saúde
Campus Universitário | Quinta da Granja |
Monte de Caparica | 2829 - 511 Caparica
Como chegar
Início
03 - I Congresso Internacional de Economia Popular e Solidária e Desenvolvimento Local da UEFS: diálogo Brasil-Cuba |
Comissão Científica - Casimiro Balsa (CICS.NOVA)
16 a 18 de Março de 2016 | Campus da Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS | Brasil

O prazo de inscrição para participação nos GTs (comunicações orais, pôsteres e relatos de experiência) está aberto, e vai até o
dia 20.11.15.
A Incubadora de Iniciativas da Economia Popular e Solidária da UEFS (IEPS-UEFS) vem desenvolvendo suas atividades, como
programa de extensão e projeto de pesquisa, desde 2008. Simultaneamente, docentes, técnicos e discentes dividem seus
saberes no Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Economia Popular e Solidária e Desenvolvimento Local (GEPOSDEL).
Durante este período, o conhecimento produzido e as experiências compartilhadas, tanto com a comunidade quanto com o
mundo acadêmico, têm se acumulado, sendo a intenção do evento, de início, apresentá-las de modo sistemático, a partir dos
principais eixos temáticos desenvolvidos pela IEPS-UEFS.
O evento pretende, especialmente, dentro deste enfoque, consolidar e divulgar os diálogos que vem sendo mantidos com
pesquisadores cubanos da Universidade de Granma, a partir do V Congreso Cubano de Desarrollo Local e V Taller Internacional
de Desarrollo Local, realizado em março de 2015, em Bayamo, Cuba. Esta é também oportunidade, portanto, para divulgar,
fortalecer e planejar as atividades de pesquisa, extensão e ensino que frutificam a partir de proposta de convênio de
colaboração acadêmica entre a UEFS e a Universidade de Granma.
De modo a proporcionar o encontro entre as diferentes visões acerca dos temas propostos, privilegiando tanto o olhar
acadêmico quanto os saberes e experiências populares, as atividades do Congresso serão delineadas a partir de grupos de
trabalho em que serão selecionados para apresentação tanto relatos de experiências de trabalho cooperado, ou de sua
organização, trazidos por grupos de trabalhadores e trabalhadoras ou por entidades de fomento e apoio de tais iniciativas,
quanto resultados de pesquisa ou extensão produzidos dentro dos padrões acadêmicos.
Simultaneamente ao I CIEPS ocorrerá a I Feira de Economia Popular e Solidária da UEFS, com a exposição e comercialização de
produtos de iniciativas da Economia Popular e Solidária, rodas de conversa e atividades culturais, alargando o espaço de
trocas, aprendizado e convívio dos participantes do Evento.
Pretende-se fazer desta, enfim, uma oportunidade de troca e produção de conhecimentos, com a participação de convidados
que têm inspirado a IEPS-UEFS durante a sua existência e com ela estabelecido parcerias, porque comungam da intenção de
contribuir para um mundo mais igual, por relações de trabalho mais justas e solidárias, por uma vida regida por valores que
nos aproximem da essência de ser humano.
LOCAL: Campus da Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS
Av. Transnordestina, s/n, Novo Horizonte, Feira de Santana - BA
DATA: 16 a 18 de março de 2016
Ver mais informação
Edital
Início
04 - Conferência: "Graffiti e Arte Urbana: da estetização da transgressão à artificação"
22 de Outubro de 2015 | 17h00 | Escola Superior de Artes e Design (ESAD) |Ricardo Campos (CICS.NOVA)

No dia 22 de Outubro terá lugar na Escola Superior de Artes e Design (ESAD) a Conferência: "Graffiti e Arte Urbana: da
estetização da transgressão à artificação", que contará com a participação do Doutor Ricardo Campos (CICS.NOVA).
(…) Com esta comunicação pretende-se fazer o histórico de uma das expressões visuais urbanas mais marcantes da nossa
história recente: o graffiti. Esta expressão, inicialmente entendida como linguagem maldita, subversiva e ilegal, foi lentamente
derivando numa série de outras manifestações visuais socialmente valorizadas. O conceito de arte urbana revela,
precisamente, essa caminhada em direcção à legitimação social de certas expressões de rua que derivam, nas suas técnicas,
natureza e impulso, do graffiti urbano. (…)
Ver Brochura
Início
05 - 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
__________________________________________
“Entre periódicos e centenário: Revista Feminina”
O Edifício ID recebe, de 20 a 30 Outubro, uma exposição de diversas edições da “Revista Feminina” publicadas no Brasil entre
1915 e 1936.
Considerando a relevância do estudo das fontes primárias, o Edifício ID irá acolher uma exposição sobre a “Revista Feminina”,
uma das publicações mais consideráveis no contexto brasileiro do princípio do século XX. O evento pretende destacar os
textos literários da obra, colocando investigadores e estudantes em contacto com uma realidade bem documentada, ainda
que pouco conhecida, e que sem dúvida constitui uma significativa fonte de conteúdo cultural.
Ver mais informação aqui
________________________________________
Início
06 - Políticas de combate à pobreza e exclusão em Portugal: debates e (re)configurações | Organização (CICS.NOVA e APS) |
Jordi Estivill (CICS.NOVA)
27 Novembro 2015 | 09h00 - 17h00 | Auditório 2 - Torre B | FCSH/NOVA | Lisboa

(…) A pobreza e a exclusão social são traços centrais da sociedade portuguesa. A grande proporção de indivíduos nessas
situações, bem como a sua persistência ao longo dos anos assim o comprova. A crise que o país vem atravessando bem como
as mudanças introduzidas nas políticas púbicas nos últimos anos, nomeadamente através da redução dos apoios sociais, de
todo o tipo, têm trazido novos desafios e tensões ao combate a estes fenómenos. O número de pessoas em situação de
pobreza tem vindo a aumentar o que, em si, representa um desafio forte às políticas sociais em geral e às de combate à
pobreza em particular.
É neste contexto que se torna necessário desenvolver um conjunto importante de reflexões sobre as diversas políticas de
combate à pobreza e à exclusão social e sobre as políticas sociais de caracter mais geral que as enquadram e potenciam.
Pretendemos discutir os desafios colocados às políticas de combate à pobreza considerando as transformações sociais que
têm tido lugar na sociedade portuguesa nos últimos 30 anos, com particular incidência nas transformações recentes.
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
07 - Workshop CICS.NOVA: “A construção Social da felicidade: A felicidade enquanto recurso emocional socialmente
desigual. Para uma abordagem sociológica do sentir” por Ana Roque Dantas (CICS.NOVA)
28 Outubro 2015 | FCSH/NOVA | 15h00 | Sala 1.05 | Ed ID

(…) Tradicionalmente, a análise de emoções e sentimentos esteve associada a experiências individuais e singulares e, por isso,
afastada do olhar sociológico. Acreditamos que sentimentos e emoções são socialmente moldados e que a sua expressão
reflecte aspectos sociais, impondo uma abordagem da Sociologia, nomeadamente procurando as regularidades em torno das
formas de sentir, expressar e procurar felicidade. Foi esta a proposta do trabalho de investigação realizado no âmbito do
Doutoramento em Sociologia. (…)
Ver Cartaz
Início
08 - Workshop CICS.NOVA: “Políticas de descentralização e autonomia das escolas. Apresentação dos resultados de um
projeto de doutoramento” por Susana Baptista (CICS.NOVA)
11 de Novembro 2015 | 15h00 | FCSH/NOVA – Edifício ID: Sala 1.05

(…) Neste workshop pretende-se apresentar o trabalho de investigação desenvolvido no âmbito de uma tese de
doutoramento, onde se procurou analisar as políticas de descentralização educativa e autonomia das escolas, em Portugal,
enquadrando-as em processos de (re)distribuição de responsabilidades entre atores educativos. A partir de uma perspetiva
sociológica, mas aproveitando contributos das políticas públicas, o olhar teórico construído permitiu estudar como se
articulam várias escalas e atores na produção das políticas públicas. Esse olhar distingue-se por combinar uma abordagem
histórica e comparada do sistema educativo, mas também por visar a integração de múltiplas escalas de análise (global/
europeu, nacional e local). (…)
Ver Cartaz
Início
09 - [a decorrer]Convite para lançamento do livro de Isabel Marçano (CICS.NOVA): "Amantes do Sr. Trabalho DesEmprego(s) em Portugal"
16 Outubro 2015 | 18h45 | Casa do Alentejo | Lisboa

A apresentação do livro de Isabel Marçano (CICS.NOVA), “Amantes do Sr. Trabalho - DesEmprego(s) em Portugal”, ocorrerá
hoje na casa do Alentejo e será feita pelo Professor Gustavo Cardoso pelas 18h45.
Ver convite
Início
10 - ICT2015 Networking Session: Ada200: 200 Years of Outstanding Women in ICT in Europe | Isabel Lousada (CICS.NOVA)
21 October 2015 (Wednesday) | 15:30-16:30 TBC | ICT2015 - Room 9 TBC

The session taking place on 21 October as part of ICT2015 (details here)
Objectives
The objective of this session is to encourage young women to pursue studies and careers in digital sectors through inspiring role
model talks and "speed mentoring" between young women and experienced women in ICT, including winners of the 2014
European Ada Awards (http://adaawards.com).
Mentor Background
Further Information [European Commission]
Início

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

O encontro, organizado pelo CICS.NOVA, terá lugar no Centro de Informação de Lisboa (CIUL) em 29 de Outubro de 2015 pelas
18h (cancelada a sessão prevista para o dia 28).
Entrada Livre
Ver e-Cartaz
Início
12 - Convento de Mafra como nunca o (ou)viu - visita guiada | participação de Maria José Roxo (CICS.NOVA)
31 de Outubro | Mafra

A Direção e a Casa de Pessoal da FCSH/NOVA convidam docentes, investigadores e funcionários para uma visita guiada ao
Convento de Mafra, no próximo dia 31 de Outubro (sábado).
Maria José Roxo, do Departamento de Geografia e Planeamento Regional, Carlos Moura, do Departamento de História da
Arte, e João Soeiro de Carvalho, do Departamento de Ciências Musicais serão os guias desta visita cultural que se pretende
como espaço de convívio e de ilustração da diversidade do conhecimento disciplinar da Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas.
Inscrições limitadas a 51 pessoas.
Programa:
9h30 - Saída de autocarro junto à FCSH/NOVA
10h30 – Chegada a Mafra
11h00 – Visita guiada ao exterior do Palácio e à Igreja
12h30 – Almoço livre (há grande variedade de restaurantes na zona do Convento)
14h30 – Visita guiada ao sector conventual (Escola Prática de Infantaria), Palácio e Biblioteca
17h00 – Concerto de órgão
18h00 – Regresso a Lisboa - FCSH/NOVA
Preço: 10 euros - pagamento no ato de inscrição
Inscrições: Maria Luís Rodrigues (Presidente da Casa de Pessoal da FCSH/NOVA)
Secretariado do Departamento de História da Arte, Torre B, Piso 6.
E-mail: historia.arte@fcsh.unl.pt | Extensão: 1542
Início
13 - XVI Encontro Nacional de Sociologia Industrial, das Organizações e do Trabalho (ENSIOT) - Futuros do Trabalho:
Políticas, Estratégias e Prospetiva | CO: Ana Paula Marques, Presidente da CO (CICS.NOVA.UMINHO) - Ângela Matos,
(CICS.NOVA.UMinho) - Helena Serra, (CICS.NOVA) - João Carvalho, (CICS.NOVA) - Miguel Chaves, (CICS.NOVA) - Fernando
Diogo, Comissão científica (CICS.NOVA.UMinho)
27 e 28 de Novembro 2015 | FCSH-Universidade Nova de Lisboa

Apresentação
Perante a crise e as profundas adversidades económico-financeiras, que afectam o capitalismo contemporâneo e a confiança
no futuro, o trabalho, as organizações e as profissões têm conhecido profundas transformações nas suas práticas, conteúdos e
sentidos. Por sua vez, num contexto de regressão do Welfare State, visível na privatização e externalização de múltiplos
serviços públicos (e.g. saúde, educação, ação social), atingidos por crescentes vagas de subfinanciamento, assiste-se a
importantes processos de ressimbolização do trabalho, designadamente pela: i) exaltação de uma “cultura de risco”; ii)
exigência de compromisso constante por parte dos trabalhadores; iii) apropriação do controlo gestionário e administrativo
cada vez mais transversal a todos os grupos profissionais pressionados pelas lógicas de produtividade e de custo/benefício; iv)
intensificação e racionalização subtis dos modelos de organização do trabalho; v) não linearidade dos processos de
profissionalização, marcados por reconversões contínuas, que tornam imprevisíveis as apostas formativas; vi) pressão para
fluxos contínuos de mobilidade organizacional e profissional, instáveis e dificilmente integráveis; vii) dificuldades de auto e
heteroreferenciação identitária perante experiências de desemprego e exclusão social de um número crescente de grupos
sociais, com especial destaque para os jovens, mulheres, indivíduos desqualificados ou com baixas qualificações e
trabalhadores mais idosos; viii) refluxo da regulação estatal na economia em geral e no trabalho (e emprego) em particular
com efeitos na desproteção dos trabalhadores, em especial os mencionados no ponto anterior, e na dessindicalização de
amplas faixas da população activa.

Em suma, os processos globais de mudança social têm vindo a implicar transformações significativas nas organizações, no
trabalho, nos grupos profissionais e nos cidadãos em geral. Os contornos destas dinâmicas permanecem, no entanto, em larga
medida, por conhecer, compelindo os cientistas sociais a confrontarem-se com questões a que urge dar resposta: que futuro é
possível antecipar num quadro incerto? Em que medida se preserva ou se assegura formas de vinculação socioprofissional e o
exercício pleno da cidadania num contexto marcado pela crise e pela precarização?
A APSIOT convida à submissão de resumos de proposta de comunicação, de natureza teórica e/ou empírica, que abordem
estas temáticas, independentemente da sua fundamentação teórica e abordagem metodológica. Igualmente, convida-se à
apresentação de narrativas de experiências em contextos laborais múltiplos na voz dos próprios profissionais.
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Propostas de eixos temáticos:
1. Globalização, PME’s e internacionalização competitiva
- Ecologização das empresas e gestão verde
- Qualidade de vida e condições de trabalho
- Tecnologia, comunicação e riscos
- Privatização, liberalização e reconfiguração dos serviços públicos
2. Mercados (trans)nacionais de emprego
- Subemprego, precariedade e desemprego
- Migrações, direitos de trabalho e cidadania
3. Educação e formação em contexto de trabalho
- Formas de produção de subjetividades no trabalho
- Trajetórias profissionais, familiares e pessoais
4. Profissão, Profissionalização e Profissionalismo
- Nova Gestão Pública e impactos nas profissões
- Hibridização de formas de organização do trabalho e profissões
- Conhecimento profissional e racionalização organizacional
5. Diálogo social e desafios de concertação coletiva
- Impactos das políticas públicas de emprego nos trabalhadores e processos de (des)sindicalização
- Entre o corporativismo e associativismo: desafios à regulação do trabalho e do emprego
6. Desenvolvimento, políticas e parcerias
- Participação Política e Liderança
- Inovação social e empreendedorismo
- Igualdade de oportunidades e de género
- Desenvolvimento local e Economia Social
- Parcerias/ redes interorganizacionais como agentes de mudança
COMISSÃO ORGANIZADORA
Ana Paula Marques, CICS.NOVA-UMINHO/ Universidade do Minho (Presidente da CO)
Paula Urze, FCT-Universidade Nova de Lisboa (Presidente da APSIOT)
Ângela Matos, CICS.NOVA.UMinho/ Universidade do Minho
Fátima Assunção, ISCSP-Universidade de Lisboa (Vice-Presidente da APSIOT)
Helena Serra, CICS.NOVA/ FCSH- Universidade Nova de Lisboa
João Carvalho – CICS.NOVA/ ISMAI – Instituto Universitário da Maia
João Leitão, Instituto Politécnico da Guarda (Direcção da APSIOT)
Manuel Cruz, APSIOT
Maria Manuel Serrano – Universidade de Évora (Direcção da APSIOT)
Miguel Chaves – CICS.NOVA/ FCSH- Universidade Nova de Lisboa
Mónica Freitas, FCSH-Universidade Nova de Lisboa (Direcção da APSIOT)
Paula Ferreira – ISSSL-Universidade Lusíada (Direcção da APSIOT)
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14 - RSA workshop on the EU Cohesion Policy: Focus on The Territorial Dimension
05 e 06 de Novembro | IGOT- Universidade de Lisboa | Lisboa

Nos próximos dias 5 e 6 de novembro, o Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa em colaboração com
a Research Network on EU Cohesion Policy, rede de investigação da Regional Studies Association, organizam o RSA workshop
on the EU Cohesion Policy: Focus on The Territorial Dimension.
Programa, incluindo detalhes para submissão de abstracts e para inscrição no evento (inscrição livre, condicionada ao
tamanho da sala) disponíveis aqui
Workshop focus
In just 24 years (1989-2013), the EU Cohesion Policy has shifted its main strategic intervention goals several times. In short,
while in earlier times a stronger focus was put on (i) improving human capital; (ii) supporting companies; and (iii) building and
modernizing physical infrastructures, the present development paradigm, expressed in the Europe 2020 Strategy (smart,
sustainable and inclusive growth), highlights the need to develop a greener and more competitive economy, based on
knowledge and innovation, while fostering a high-employment economy, which delivers social and territorial cohesion.
This also reflects the Lisbon Treaty’s recognition that the European Union needs not only to promote social and economic
cohesion, but also ‘territorial cohesion’. Yet, as the Territorial Agenda (TA2020) from 2011 expresses, ‘the Europe 2020
Strategy for smart, sustainable and inclusive growth can only be achieved if the territorial dimension of the strategy is taken
into account, as the development opportunities of the different regions vary’.
The same document (TA2020), highlights the need to deepen the territorial dimension of EU Cohesion Policy by
‘strengthening mechanisms which can ensure the territorial coordination of its interventions; improving the territorial
dimension of all steps of strategic programming, evaluation and monitoring activities; ensuring scope for integrated placebased programmes and projects, and integrating different funds in regional strategies’. Achieving this, however, remains a
major challenge. This workshop aims to further discuss this question and shed new light on three of the main aspects
associated with the Territorial Dimension of the EU Cohesion Policy, for the next programming cycle (2014-2020).
Further information
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15 - 1º Encontro Ibérico Sociedade e Envelhecimento - Desafios do Envelhecimento Demográfico
10 De Dezembro | Faculdade de Letras da Uporto | Porto

Ficha de inscrição
Inscrições limitadas
Ver Cartaz
Início
16 - Bolsas científicas 2016 da Casa de Velázquez para estágios na Península Ibérica
Até 29 de Outubro, encontra-se aberto o concurso para as Bolsas Científicas 2016 da Casa de Velázquez.
Quem pode candidatar-se?
As bolsas são dirigidas a jovens investigadores de doutoramento cujo trabalho exija uma estadia na Península Ibérica, para
pesquisas no âmbito das Ciências Humanas e Sociais. Não existe restrição de nacionalidade para os candidatos.
Qual a duração das bolsas?
A duração das bolsas será por 1-3 meses consecutivos.
Como candidatar-se?
As candidaturas devem ser preenchidas online através de formulário específico até o dia 29 de Outubro de 2015 às 15 horas
(hora de Madrid).
Os projectos (no máximo de 2.500 caracteres) podem ser apresentados em francês, espanhol ou inglês.
Todas as informações estão acessíveis no portal da Casa de Velázquez (em francês) aqui.
Gentileza da Divisão de Planeamento e Apoio à Gestão (DPAG) | Núcleo de Planeamento (NP)
Início

17 - H2020 | Infoday Widening (Teaming, Twinning, ERA-Chairs)
19 Outubro | Lisboa

No próximo dia 19 de outubro, pelas 13h45, no Salão Nobre da Academia das Ciências, irá realizar-se o Infoday Nacional
sobre o Programa Spreading Excellence and Widening Participation (Widening) do Horizonte 2020.
Esta sessão é organizada pelo Gabinete de Promoção do Programa-Quadro da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) e
pela Agência Nacional de Inovação (ANI), contando com a participação da Comissão Europeia.
O que é o programa Widening?
O Programa Widening tem como objectivo incentivar a capacitação das instituições do EU 13, Luxemburgo e Portugal a mais e
melhor participação nos projetos em colaboração do H2020. A grande experiência das instituições dos sistema científico
nacional coloca-as numa posição especial relativamente às outras equipas dos outros países elegiveis para os concursos deste
tema. Portugal é o país com maior sucesso na submissão de propostas a este tema.
Que tipo de financiamento está disponível?
Existem três instrumentos de financiamento do Widening (ERA-Chairs, Teaming e Twinning):
o
o

o

Twinning – Apoia o networking numa área temática entre os "low performing member states" e os países e
regiões da UE que sejam líderes internacionais em investigação e inovação;
Teaming – Apoia a criação ou aperfeiçoamento de Centros de Excelência (ou consórcio de centros de
excelência) de um país EU “low performer", com base num consórcio com instituições de excelência de outro
país EU;
ERA-Chairs – Para a dotação de universidades, ou outras instituições de I&D da capacidade para atrair
investigadores notáveis que contribuam para o seu desenvolvimento.

Consulte a agenda da sessão e inscreva-se aqui .
Caso queira saber mais sobre esta oportunidade de financiamento ou testar a sua ideia para um dos instrumentos Widening,
não hesite em contactar financiamento@fcsh.unl.pt.
Gentileza da Divisão de Planeamento e Apoio à Gestão (DPAG) | Núcleo de Planeamento (NP)
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18 - 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)
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19 - Call for papers: Colloque systèmes d'information et gestion urbaine | Prazo Limite: 30 Outubro 2015
15 e 16 Março 2016 | Institut des sciences de la communication | Paris

(…) While both the historical and sociological literature already contains a significant body of research exploring the different
forms of knowledge and the various practices dedicated to urban management, it has to be recognised that there has been far
less work done on the information systems involved in the construction, development and uses of those forms of knowledge
and practices. (…)
Call for papers [en]
Appel à communications [fr]
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20 - Call for Papers - RN16 ‘Sociology of Health and Illness’ - ESA RN16 Mid-Term Conference | Helena Serra (CICS.NOVA) |
deadline is 30 November 2015
May, 19-21, 2016 | FCSH/NOVA | Lisbon

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

