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01 - 5.ª Conferência ÁGORA - Ciência e Sociedade
Hoje/a decorrer | 20 de Março | 14h30 | Auditório do Instituto para a Investigação Interdisciplinar da ULisboa

A quinta sessão do Ciclo de Conferências “ÁGORA – Ciência e Sociedade” da Universidade de Lisboa (ULisboa) vai realizar-se
no dia 20 de Março, pelas 14h30, no Auditório do Instituto para a Investigação Interdisciplinar da ULisboa (3Is@ULisboa).

Subordinada ao tema "Smart Cities e Mobilidade Urbana", esta sessão vai juntar Paulo Ferrão (Instituto Superior Técnico da
ULisboa) e Tiago Farias (Instituto Superior Técnico da ULisboa).
Formulário de inscrição | Cartaz | Mais informações
Entrada livre sujeita a inscrição.
Início
02 - Encontro – Participação da Equipa portuguesa do Projecto Allmeet do (CICS.NOVA) na reunião que decorrer na
Federação Russa
Entre 16 e 21 de Março decorre em ARKHANGELSK-Rússia, o seminário/encontro semestral do projecto Allmeet do
CICS.NOVA em que participa a Equipa portuguesa com as investigadoras Maria do Carmo Pereira de Campos Vieira da Silva
(CICS.NOVA); Cláudia Susana Valadas Urbano (CICS.NOVA) e Ana Inês Aires Mesquita Vieira Ferreira (CICS.NOVA).
Início
03 - Candidaturas abertas ao Prémio PORDATA Inovação | Data limite das Candidaturas, 23 de maio de 2015
Estão abertas candidaturas à primeira edição do Prémio PORDATA Inovação, até 23 de maio de 2015.
O Prémio PORDATA Inovação pretende reforçar a articulação entre a PORDATA e os agentes de produção de conhecimento,
incentivando o desenvolvimento de indicadores inovadores, que representem uma mais-valia para a compreensão das
dinâmicas da sociedade portuguesa.
Podem ser apresentadas propostas para 3 tipos de indicadores, de acordo com a sua originalidade:
a) Indicadores já existentes, desenvolvidos por instâncias nacionais ou internacionais, mas que a PORDATA não inclui
na sua base de dados;
b) Indicadores desenvolvidos pelo investigador ou grupo de investigadores, propostos em trabalhos científicos já
publicados ou no prelo;
c) Indicadores inéditos desenvolvidos especificamente para o fim de concorrer ao Prémio PORDATA Inovação.
As propostas devem ser apresentadas no formulário disponível e em www.pordata.pt e enviadas para o seguinte endereço
eletrónico: premiopordata@ffms.pt.
A apresentação de propostas deverá ser feita até as 24 horas (hora de Lisboa) do dia 23 de maio de 2015.
Para conhecer o regulamento do concurso e o formulário de candidatura, consulte a página
Conheça esta e outras oportunidades de financiamento aqui
Gentiliza do Gabinete de Planeamento | Núcleo de Apoio à Investigação FCSH/UNL
Início
04 - Call For Papers - Revista Configurações - nº temático 15 (PT/EN) | Coordenadores: Ana Maria Brandão (CICS.NOVA –
Pólo UMinho) e José Resende (CICS.NOVA) | Alargamento de prazo de submissão de artigos até 23 de Março
PT
Revista Configurações
Número temático 15: Corpos, sexualidades e (des)afetos
Coordenadores: Ana Maria Brandão (CICS.NOVA – Pólo UMinho) e José Resende (CICS.NOVA)
EN
Revista Configurações
Thematic Number 15: Bodies, sexualities and (dis)affections
Coordinators: Ana Maria Brandão (CICS.NOVA – Pólo UMinho) and José Resende (CICS.NOVA)
PT
O estudo do corpo e das sexualidades tem tratado de forma marginal a sua ligação aos (des)afetos. Todavia, é também
através do nosso corpo e da nossa sexualidade que expressamos esses (des)afetos. O toque físico, o abraço, o beijo – ou,
pelo contrário, a sua rejeição e a manutenção de uma certa distância entre corpos – são manifestações das ligações afetivas
que mantemos, ou não, com quem que nos rodeia. Há, no entanto, diferentes formas de experimentar e entender esta
relação, umas normativamente aceites, outras situadas – por vezes, pretendendo mesmo situar-se – nas margens. Este

número temático da Configurações pretende contribuir para esta reflexão. Os artigos poderão ser provenientes de qualquer
domínio das ciências sociais e poderão reportar-se a investigações empíricas, devendo apoiar-se numa reflexão teórica
robusta. Os artigos devem ser enviados para cics@ics.uminho.pt até ao dia 23 de março de 2015 e devem conformar-se às
normas da revista.
Instruções para os autores:
Os artigos submetidos para publicação passarão por uma triagem inicial por parte da Comissão Editorial da revista que
decidirá da sua pertinência face ao âmbito temático do número em causa. Os artigos enquadráveis no número temático
serão subsequentemente submetidos ao parecer de dois revisores científicos especialistas na área em causa, em sistema de
blind refereeing.
Os textos submetidos para publicação devem conformar-se às seguintes normas:
1. Todos os textos devem vir acompanhados da identificação do(s) autor(es), respectiva filiação institucional e
endereço(s) de e-mail.
2. Os textos não devem exceder, no total e exceptuando os resumos, 35.000 caracteres, incluindo espaços.
3. Cada artigo deve ser acompanhado de três resumos (em português, em inglês e em francês), gravados em ficheiro
autónomo, com o máximo de 750 caracteres por resumo. O resumo em português deve integrar o ficheiro principal (corpo
do artigo).
4. Os ficheiros, em formato Word, devem ser enviados por correio electrónico.
5. Todas as citações devem ser traduzidas.
6. Todos os originais devem:
a) Conter a versão final do texto, pronta a publicar, devidamente revista de gralhas;
b) Vir acompanhados de um título;
c) Conter a indicação de 4 ou 5 palavras-chave, indicadas a seguir ao resumo e nas três línguas indicadas.
7. Na composição e formatação dos textos deve ter-se em conta as seguintes orientações:
a) A utilização de, no máximo, dois níveis de titulação, sem numeração nos casos da Introdução e Conclusão
e com numeração árabe para o corpo do texto;
b) As transcrições deverão abrir e fechar com aspas, quando não excederem 4 linhas; no caso de citações
mais longas, estas devem ser entalhadas e transcritas sem aspas;
c) Os vocábulos noutras línguas que não a portuguesa devem ser formatados em itálico;
d) Os elementos não textuais devem ser organizados em quadros, gráficos ou figuras, identificados com
numeração árabe contínua para cada um destes tipos de elementos;
e) Nas chamadas de notas, que devem ser colocadas em rodapé, devem utilizar-se apenas números sem
parênteses;
f) As referências bibliográficas devem ser indicadas entre parênteses no corpo do texto, de acordo com o
seguinte padrão: (Rodrigues, 1993: 103); (Costa e Almeida, 1991: 80-84); (Greenwood, 1997a); (Greenwood, 1997b);
g) No final do artigo, deve incluir-se a lista de obras citadas, apresentada da seguinte forma:
- APELIDO, nome próprio (ano), Título do livro, local de edição, editora.
- APELIDO, nome próprio (ano), “Título do artigo”, Título da revista, volume (número), número da
primeira e última páginas.
- APELIDO, nome próprio (ano), “Título do artigo/ capítulo”, in Nome próprio
e Apelido (org.), Título da colectânea, local de edição, editora, número da primeira e última páginas.
- Documento na Internet: APELIDO, nome próprio (ano), Título do documento [Online], disponível em:
endereço [consultado em: data].
- Locais na Internet e páginas pessoais ou de instituições: Nome [Online], disponível em: endereço
[consultado em: data].
- Publicações em revistas na Internet: APELIDO, nome próprio (ano), “Título do Artigo”, Título da Revista,
volume (número), número da primeira e última páginas [Online], disponível em: endereço [consultado em:
data].
Início
EN
Revista Configurações
Thematic Number 15: Bodies, sexualities and (dis)affections
Coordinators: Ana Maria Brandão (CICS.NOVA – Pólo UMinho) and José Resende (CICS.NOVA)

Studies on the body and sexualities have given marginal importance to the link with (dis)affections. However, it is through
our body and sexuality that we express such (dis)affections. Physical touch, embracing, kissing – or, on the contrary, their
rejection and the preservation of a distance between bodies – all are manifestations of the affective bonds we do, or do not,
have with those around us. There are, nevertheless, different ways of experiencing and understanding such a relationship –
some conventionally accepted; others situated – sometimes deliberately – in the margins. This special issue of Configurações
intends to contribute to such reflection. Articles may come from any field of the social sciences, may refer to empirical
research, and must be supported by robust theoretical discussion. Articles must be submitted to cics@ics.uminho.pt by
march 23, 2015 and must conform to journal specifications.
Instructions for authors:
All articles will undergo a preliminary selection process conducted by the Editorial Board to ensure their relevance to
the thematic scope of this special issue. Selected articles will then be submitted to the blind refereeing of two experts.
All texts must comply with the following criteria:
1. They must provide their author(s) name(s), their institutional affiliation(s) and e-mail(s).
2. Texts, excluding abstracts, must not exceed 35,000 characters, including spaces.
3. Each article must be accompanied by three abstracts (in Portuguese, English and French) all of which must be no
longer than 750 characters (including spaces). The abstract in Portuguese will be part of the main file (article); the other
abstracts must be sent in a separate file.
4. All files, in Word format, must be sent by email.
5. All quotations must be translated.
6. All originals must:
a) contain the final, print ready version of the text, duly revised
b) include a title
c) specify 4 or 5 keywords, following the abstract, and in the three previously specified languages.
7. In text composition and formatting, authors should comply with the following guidelines:
a) Use no more than two heading levels; Introduction and Conclusion are not numbered; use Arabic number
for the body of the text;
b) Quotations of 4 lines or less should be placed within inverted commas; longer quotations should be
presented as indented paragraph(s), without quotation marks;
c) Words/phrases in other languages should in italics;
d) Non-textual elements must be presented in tables, charts or figures, with individual Arabic numbering;
e) Footnotes will be numbered, without brackets;
f) References will comply with the following example: (Rodrigues, 1993: 103); (Costa & Almeida, 1991: 8084); (Greenwood, 1997a); (Greenwood, 1997b);
g) References at the end of the article should be presented as follows:
- SURNAME, Name (year), Title of the book, place of publication, publisher.
- SURNAME, Name (year), “Title of the article”, Title of the journal, volume (number), number of first
and last pages.
- SURNAME, Name (year), “Title of the article/ chapter”, in Name and Surname of the editor(s) (eds.),
Title of the book, place of publication, publisher, number of first and last pages.
- Internet Document: SURNAME, Name (year), Title of the document [Online], available at: address
[accessed: date].
- Internet sites and personal or institutional pages: Name [Online], available at: address [accessed: date].
- Articles in online journals: SURNAME, Name (year), “Title of the article”, Title of the Journal, volume
(number), number of first and last pages [Online], available at: address [accessed: date].
Início
05 - 5º Ciclo de Conferências Relações Luso-Italianas (De 01-03-2015 a 01-01-2016) | Tema: Scrigni della memoria:
Arquivos e Fundos Documentais para o Estudo das Relações Luso-italianas
24 Março | 19h00 | Instituto Italiano de Cultura | Lisboa

(…) Tema: Scrigni della memoria: Arquivos e Fundos Documentais para o Estudo das Relações Luso-italianas
Os anteriores Ciclos de Conferências luso-italianas (2011-2014) analisaram diferentes áreas temáticas relativas às ligações
entre Portugal e Itália, abrindo um leque variado de novas pistas de investigação. Desde o início se sentiu a necessidade de
um percurso interdisciplinar onde a história da arte, a história social, económica e diplomática deviam constituir uma
ferramenta comum de trabalho no intuito de aprofundar o estudo das relações entre os dois países.
Com este ciclo pretende-se regressar à matéria-prima para o estudo das relações luso-italianas: os arquivos e os fundos
documentais. Deste modo, foram privilegiadas as abordagens a arquivos privados pouco conhecidos e quase inexplorados
para a temática em estudo, paralelamente aos riquíssimos fundos presentes nos arquivos nacionais italianos e portugueses.
Ao longo das diversas conferências propostas serão apresentados fundos e arquivos que podem suscitar novas e inéditas
abordagens sobre as relações lusoitalianas, numa diacronia que se estende desde o século XV até aos inícios do século XIX.
(…)
Ver convite
Inscrição Prévia
Início
06 - Fórum Temático sobre o Ensino Superior Politécnico | Cláudia Urbano (CICS.NOVA)
24 Março 2015 | 14:30 a 17:00 | Auditório da ESTeSL | Lisboa

No âmbito dos fóruns temáticos promovidos no quadro do trabalho de reflexão e elaboração do “Plano Estratégico da
ESTeSL”, realiza-se no dia 24 de março de 2015 (3ª feira) uma primeira sessão subordinada ao tema: “Adaptação do Ensino
Superior Politécnico aos desafios conjunturais e os imperativos do ambiente institucional”.
Programa:
14h30 – Boas-vindas – João Lobato, Professor Coordenador, Presidente da ESTeSL
Moderador: Helder Raposo, Professor Adjunto da ESTeSL
15h00 – “A identidade do politécnico e a pluralidade das instituições de ensino politécnico”
• Cláudia Urbano, socióloga, Professora Adjunta na Escola Superior de Saúde de Santarém, Investigadora no
CICS.NOVA (FCSH-UNL)
15h30 – “O Ensino Superior e a fuga de diplomados de Portugal para a Europa”
• Maria de Lourdes Machado, investigadora do Centro de Investigação de Políticas do Ensino Superior (CIPES)
16h00 – “O ensino politécnico e a política de ensino superior”
• Valter Lemos, Professor Coordenador, Presidente do Conselho Técnico-Científico da Escola Superior de Educação
do Instituto Politécnico de Castelo Branco, ex-secretário de Estado da Educação
16h30 – Debate
17h00 – Encerramento
Inscrição
Entrada livre [com inscrição obrigatória] (certificado digital de participação).
Para mais informações contacte paula.carvalho@estesl.ipl.pt
Ver mais informação
Início
07 - Inquérito a grupos-alvo do Ano Europeu para o Desenvolvimento 2015 | Prazo de resposta do presente inquérito é 27
de Março
O Parlamento Europeu e o Conselho da União Europeia proclamaram 2015 como o Ano Europeu para o Desenvolvimento
(AED2015), sob o mote «O nosso mundo, a nossa dignidade, o nosso futuro». Neste quadro, o Camões – Instituto da
Cooperação e da Língua é a entidade coordenadora para Portugal, sendo responsável pela execução do programa de
trabalho nacional, em parceria com diferentes instituições públicas e organizações da sociedade civil. Entre as quais se
encontram os membros da Comissão Nacional de Acompanhamento do AED2015: Direção-Geral da Educação, CD ARICD Associação Intermunicipal de Cooperação para o Desenvolvimento, Plataforma Portuguesa das ONGD, Conselho Nacional da
Juventude e a Representação da Comissão Europeia em Portugal.

O programa nacional tem como grande objetivo contribuir para informar, sensibilizar e promover a participação e o
pensamento crítico dos cidadãos portugueses no que toca às políticas de desenvolvimento portuguesa e europeia, e inclui a
realização de um inquérito direcionado para alguns dos principais grupos-alvo do programa.
A primeira fase do inquérito, com o envio de um questionário inicial, decorre no princípio do ano de 2015 e a segunda fase,
com o envio de um questionário final, no começo do ano de 2016.
Com este inquérito, pretende-se aferir do nível de importância que instituições públicas e organizações da sociedade civil
atribuem ao AED2015 e às respetivas temáticas, e do seu nível de envolvimento nas mesmas.
Nos grupos-alvo do inquérito, incluem-se parlamentares, ministérios e instituições públicas, autarquias, centros de
informação europeia, ONGD, organizações de juventude, e outras organizações da sociedade civil.
O prazo de resposta do presente inquérito é 27 de Março.
Para responder ao inquérito aceda ao link
Início
08 - Feira do Livro de Faces de Eva- Estudos sobre a Mulher (Faces de Eva/CICS.NOVA)
14 a 16 de Abril | Átrio da Torre B | FCSH/NOVA

De 14 a 16 de abril, no átrio da Torre B, decorrerá uma Feira do Livro organizada pelo grupo de investigação Faces de Eva.
O grupo de investigação Faces de Eva – Estudos sobre a Mulher, integrado no CICS.NOVA, realiza uma Feira do Livro nos dias
14, 15 e 16 de abril, entre as 10h e as 18h. Além de obras resultantes de dádivas, são apresentados livros novos lançados por
editoras. Todos os títulos apresentados relacionam-se quer com os cursos humanísticos, em geral, quer com os estudos
sobre as mulheres, em particular.
Início
09 - Candidaturas abertas para o Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração da Comissão Europeia
Até 20 de maio de 2015 estão abertas candidaturas no âmbito do Programa de trabalhos 2014-2020 do Fundo para o Asilo,
a Migração e a Integração da Comissão Europeia.
O Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração foi criado com o intuito de contribuir para o desenvolvimento da política
comum da União em matéria de asilo e imigração, bem como para o fortalecimento do espaço de liberdade, segurança e
justiça à luz da aplicação dos princípios de solidariedade e partilha das responsabilidades entre os Estados-Membros, e de
cooperação com os países terceiros. Tem por objectivo geral contribuir para a gestão eficiente dos fluxos migratórios e para
a execução, reforço e desenvolvimento da política comum em matéria de asilo, da protecção subsidiária e da protecção
temporária e da política comum em matéria de migração, no pleno respeito dos direitos e princípios consagrados na Carta
dos Direitos Fundamentais da União Europeia.
Aqui pode encontrar informações sobre a convocatórias, assim como as regras de participação e documentação a preparar.
Conheça esta e outras oportunidades de financiamento aqui
Gentiliza do Gabinete de Planeamento | Núcleo de Apoio à Investigação FCSH/UNL
Início
10 - Call for papers | VII Congresso Internacional - A Vez e a Voz das Mulheres Migrantes em Portugal e na Diáspora:
Mobilidades, Tempos e Espaços| Prazo: 31 Março
11 a 13 de junho de 2015 | Universidade do Porto | FE Porto

A Faculdade de Economia da Universidade do Porto organiza, de 11 a 13 de junho de 2015, em colaboração com a
Universidade Aberta (CEMRI) e a Universidade de Coimbra (CEIS20/GRUPOEDE), o VII Congresso Internacional A Vez e a Voz
das Mulheres Migrantes em Portugal e na Diáspora: Mobilidades, Tempos e Espaços.

A Faculdade de Economia da Universidade do Porto organiza, de 11 a 13 de junho de 2015, em colaboração com a
Universidade Aberta (CEMRI) e a Universidade de Coimbra (CEIS20/GRUPOEDE) o VII Congresso Internacional A Vez e a Voz
das Mulheres Migrantes em Portugal e na Diáspora: Mobilidades, Tempos e Espaços.
Esta iniciativa pretende dar continuidade aos trabalhos anteriormente apresentados nos seguintes congressos
internacionais: seis congressos bienais realizados nos anos de 2013 (Universidade dos Açores), 2011 (Université Paris/Ouest,
França), 2009 (Universidade Federal do Paraná, Brasil), 2007 (Universidade de Macau, China), 2005 (University of California,
Berkeley, EUA), 2003 (University of Toronto, Canadá) e no Encontro Internacional realizado na Universidade dos Açores em
2001.
Informa-se que está aberta até 31 de Março 2015 a chamada para o envio de propostas de comunicação.
Ver mais informação
Ver Call
Início
11 - Conferência Internacional Fuga de Cérebros - A Mobilidade Académica e a Emigração Portuguesa Qualificada - Call
18 Setembro de 2015 | Auditório da Faculdade de Letras do Porto

(...) 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 veem 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 de 01 de Abril a 15 de Julho 2015
Ver mais informação
Início
12 - Inquérito online sobre Serviços Públicos
A propósito de uma tese de doutoramento realizada no âmbito do CICS.NOVA em Geografia e Planeamento Territorial,
solicita-se a colaboração para responder a um inquérito sobre a utilização de serviços públicos.
O inquérito encontra-se disponível aqui
O preenchimento deste inquérito tem uma duração estimada de 10 a 15 minutos e tem como público-alvo os habitantes
dos seguintes concelhos: Lisboa, Almada, Seixal, Palmela, Sesimbra, Setúbal, Évora, Viana do Alentejo, Portel, Cuba,
Vidigueira, Beja, Barrancos, Moura, Serpa e Mértola.
A sua opinião é muito importante. Participe e, se possível, partilhe esta informação com habitantes dos municípios acima
referidos.
Início
13 - REVISTA, divulgação | Revista Configurações 14 (CICS.NOVA.UMinho) - já disponível
Já se encontra disponível a Revista Configurações número 14 do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais
(CICS.NOVA.UMinho) Para além da governação. Políticas, práticas e discursos de inclusão e promoção da diversidade
cultural
“Este número especial almeja promover um debate de forma crítica e reflexiva sobre a Governação da Diversidade Cultural
no atual contexto latino-americano e europeu.” (Padilla e França. in Introdução)
Índice da Revista
Para além da governação. Políticas, práticas e discursos de inclusão e promoção da diversidade cultural (Beatriz Padilla e
Thais França).

1. Multiculturalismo, pluralismo cultural y interculturalidade en el contexto de América Latina: la presencia de los pueblos
originarios (Alicia M. Barabas)
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Vítor Matias Ferreira
Professor Emérito do ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa. Catedrático de Sociologia (aposentado) do ISCTE-IUL.
Docência de mais de trinta anos, desde a criação deste instituto. Um dos fundadores do Centro de Estudos Territoriais,
entretanto integrado no DINÂMIA'CET-IUL. Director, durante alguns anos, da revista daquele centro de
estudos, Cidades. Comunidades e Territórios. Publicou diversos livros, bem como capítulos de livros e artigos em publicações
nacionais e estrangeiras. Dos livros mais recentes destacam-se Lisboa, de Capital do Império a Centro da Metrópole
(1986); Lisboa, a Metrópole e o Rio (Coord.) (1997); A cidade da Expo'98 (em colaboração com Francesco Indovina)
(1999); Fascínio da Cidade. Memória e Projecto da Urbanidade (2004).
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de Ana Maria Correia Ferreira (Investigadora CICS.NOVA)
Pesquisa apresentada à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, em 29 de Fevereiro de
2012, para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Doutor em Geografia e Planeamento Territorial,
Especialidade de Território e Desenvolvimento, realizada sob a orientação científica da Professora Doutora Regina Salvador e
do Professor Doutor Henrique Souto (FCSH/UNL).
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De: Karin Wall, Ana Nunes de Almeida, Maria Manuel Vieira e Vanessa Cunha (coordenadoras)
Leonor Rodrigues, Filipa Coelho, Mafalda Leitão e Susana Atalaia
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(…) Este livro procura fazer um retrato aprofundado e actualizado sobre a infância em Portugal em período de crise. Apesar
de se reconhecer o impacto dramático que a crise económica está a ter nas crianças e nas suas famílias, pouco se sabe sobre
a situação real das mesmas. Dar visibilidade aos quotidianos infantis e ao modo como estão a ser afectados pela crise
significa ouvir as próprias crianças e conhecer as suas experiências. Muitas vezes esquecidas ou marginalizadas num debate
público que privilegia a palavra dos adultos, dar-lhes voz é reconhecer a sua autonomia como produtoras de discursos
coerentes. Mas a este propósito junta-se outro: analisar, a partir de estudos recentes e dados estatísticos disponíveis, a
situação actual da infância na sociedade portuguesa e as políticas públicas com impacto nas crianças e nas famílias com
crianças.
Autoras:
Karin Wall. Socióloga, investigadora coordenadora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (ICS-ULisboa) e
coordenadora do Observatório das Famílias e das Políticas de Família (OFAP).
Ana Nunes de Almeida. Socióloga, investigadora coordenadora do ICS-ULisboa, presidente do Conselho Científico e
coordenadora do Programa de Doutoramento InterUniversitário em Sociologia.
Maria Manuel Vieira. Socióloga, investigadora do ICS-ULisboa e coordenadora do Observatório Permanente da Juventude
(OPJ).
Vanessa Cunha. Socióloga, investigadora auxiliar do ICS-ULisboa, membro do OFAP.
Leonor Rodrigues. Psicóloga social, investigadora pós-doutorada no ICS-ULisboa.
Filipa Coelho. Socióloga, mestre em Serviço Social, pelo ISCTE-IUL.
Mafalda Leitão. Socióloga, doutoranda no ICS-ULisboa, membro do OFAP.
Susana Atalaia. Socióloga, investigadora pós-doutorada no ICS-ULisboa, membro do OFAP.
O livro poderá ser encomendado através do e-mail imprensa@ics.ul.pt no caso das livrarias e através da nossa loja online em :
https://www.imprensa.ics.ul.pt/ caso se trate de compradores individuais. PVP: 16,00 € (…)
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Carlos Silva (CICS.NOVA.U.Minho)
Resumo
Este livro apresenta um conjunto de textos sobre etnicidade, racismo, nacionalismo e minorias étnicas. Equacionado o
problema relativo à (re)emergência de formas de discriminação e racismo em contextos (pós)coloniais e migratórios, é
apresentada na primeira parte uma revisitação crítica das diversas (pseudo)teorias em torno do racismo, seguida de uma
reflexão socio-antropológica e histórica sobre raça, racismo e nacionalismo em diversas épocas e contextos. Seguidamente é
elaborado um mapeamento proteórico multinível em torno da etnicidade e sua intersecção com classe social, uma reflexão
sobre os estereótipos, assim como outra sobre modalidades do racismo e modernidade.
Na segunda parte são analisadas as migrações (inter)nacionais e condições de desigualdade social dos migrantes e, em
contexto (pós)colonial português, é feita uma reflexão sobre etnicidade e hibridismo cultural e seus contornos. Em seguida,
são evidenciados processos de discriminação e estigmatização dos ciganos, assim como suas percepções e representações
nomeadamente em contexto escolar; e, por outro, são explicados, com base em dois estudos em Portugal e um terceiro em
Catalunha, os diferenciados desempenhos escolares entre filhos de famílias autóctones e imigrantes.
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Manuel Carlos Silva
Doutorado pela Universidade de Amesterdão em Ciências Sociais, Culturais e Políticas e professor catedrático em Sociologia
na Universidade do Minho, foi Director do Centro de Investigação em Ciências Sociais (2002-2013). Distinguido com o Prémio
Sedas Nunes pela obra Resistir e Adaptar-se (1998) sobre o campesinato, tem publicado sobre o rural-urbano,
desenvolvimento e desigualdades sociais (de classe, étnicas e de género), sendo de destacar Estado e Nação (2005); Vidas na
Raia: Prostituição Feminina em regiões de fronteira (c/ Ribeiro et al 2007); Classes Sociais, Identidade e Acção Colectiva
(2009); Socio-Antropologia Rural e Urbana (2012), Prostituição e Tráfico de Mulheres para exploração sexual (2013).
(Co)organizador de vários congressos (APS e Luso-Afro-Brasileiro), foi presidente da Associação Portuguesa de Sociologia
(2010-2012).
José Manuel Sobral

Doutorado em Antropologia, com a obra Trajectos, o Passado e o Presente na vida de uma Freguesia da Beira (1999), é
Investigador Principal do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, sendo de relevar ainda os trabalhos:
Portugal, Portugueses: Uma Identidade Nacional (2012); “O ‘Fiel Amigo’: o bacalhau e a identidade portuguesa” (2013) (com
P.Rodrigues); Food Between the Country and the City: Ethnographies of a Changing Global Foodscape (2014) (com
N.Domingos e H.West); “The High and the Low in the Making of a Portuguese National Cuisine in the Nineteenth and
Twentieth Centuries” in J. A. Klein e A. Murcott (eds.), Food Consumption in Global Perspective: Essays in the Anthropology
of Food in Honour of Jack Goody (2014). Foi presidente da Associação Portuguesa de Antropologia.
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