Caros/as Investigadores/as CICS.NOVA,
Por favor, desloque a página para baixo para poder aceder à versão integral das Notícias CICS.NOVA.
Please scroll down for the full text of News CICS.NOVA.

NOTA 1: Informa-se que a FCSH/NOVA encerrará entre 17 e 21 de agosto de 2015.
NOTA 2: Informamos que só serão considerados os pedidos de divulgação que cheguem até à quinta-feira anterior à
expedição das Notícias CICS.NOVA.
Divulgamos:
Calls
01 - Call for papers: 5º Congresso Internacional em Comunicação e Consumo: 5º Encontro de GTS de PósGraduação | 1º Encontro de GTS de Graduação | 2º Encontro Binacional | 05, 06 e 07 de Outubro de 2015 |
PPGCOM | ESPM | São Paulo | Brasil | Envio de trabalhos completos até dia 28/06/15 – Ver mais informação
02 - Call for Contributions: Changing Worlds: Engaging Science and Technology in Art, Academia and Activism |
19–21 November 2015 | Vienna | proposal until 03 July 2015 – Ver mais informação
03 – Congresso Internacional: XX Congreso de Sociología ACMS | 20 al 22 de noviembre 2015 | Palacio de los
Condes de Valparaíso | Almagro | Ciudad Real | España | Propuestas: plazo límite hasta el 6 de julio de 2015
| - Ver mais informação
04 - Call for papers: Conferência da WCA - World Communication Association: "Connecting global matters:
cultures, education and geopolitics" | 30 de Julho a 3 de Agosto de 2015 | Faculdade de Letras UL | Lisboa |
propostas de comunicação até ao dia 12 de Julho – Ver mais informação
05 - Call for Papers: Educação e Participação Cívica e Política – 40 anos de mudança em Portugal e na Europa Número especial da ESC – Educação, Sociedade & Culturas | Submissão até 15 de Julho de 2015 (NOVA DATA)
– Ver mais informação
06 - Call para Posters Conferência Internacional Fuga de Cérebros: A Mobilidade Académica e a Emigração
Portuguesa Qualificada | 18 de Setembro de 2015 | Auditório da Faculdade de Letras do Porto | Submissões
de 01 de Maio a 15 de Julho de 2015 – Ver mais informação
07 - Chamada para Trabalhos: V Congresso Internacional – A Universidade e Modos de Produção do
Conhecimento – Para que desenvolvimentos? | 02 a 04 de Setembro de 2015 | Montes Claros-MG | Brasil |
envio de Trabalhos até 25 de Julho de 2015– Ver mais informação
08 - Call for papers: ComTextos – CICS.NOVA.UMinho Working Papers | até 30 de Julho de 2015 – Ver mais
informação
09 - Call for papers: Revista Configurações - Número 16 | Coordenação: Sílvia Gomes (CICS.NOVA- UMinho,
UICCC.ISMAI), Vera Duarte (CICS.NOVA-UMinho, UICCC.ISMAI) e Maria João Leote de Carvalho (CICS.NOVA) |
submissão de artigos entre 1 de Maio a 15 de Agosto – Ver mais informação
10 - Call For Abstracts: Third World Forum of Sociology: “The Futures We Want: Global Sociology and the
Struggles for a Better World.” | 10-14 July 2016 | Vienna | Austria | Call for Abstracts from 14 April 2015 to 30
September 2015 - Ver mais informação
11 - Invitation/Call: Association of American Geographers - AAG 2016 Annual Meeting | March 29 - April 02,
2016 | San Francisco | California | USA | Abstracts are due by October 29, 2015 – Ver mais informação
Eventos (CICS.NOVA)
Seminários/Simpósios
12 - CICS.NOVA-UMinho – Symposium: Researchers Crossing Borders: Transnational Scientific Mobility
| Organização: Thais França (CICS.NOVA-UMinho) e Beatriz Padilla (CICS.NOVA-UMinho) | 10 e 11 de
Setembro de 2015 | Lisboa | Portugal – Ver mais informação
Colóquios/Conferências/Congressos
13 – Conferência: Fatores-Chave para o Sucesso e Continuidade do Percurso Escolar dos Ciganos:
indivíduos, famílias e políticas públicas | participação de Bruno Dionísio (CICS.NOVA.Instituto
Politécnico de Portalegre) | [hoje – a decorrer] 26 de Junho | Porto | Quinta da Bonjóia – Ver mais
informação
14 - I Conferência Ibérica de Sociologia da Educação: A Educação na Europa do Sul - Constrangimentos
e desafios em tempos incertos – Organização CICS.NOVA (Bruno Dionísio & João Feijão) | 09 - 11 Julho
de 2015 | FCSH/UNL | Lisboa – Ver mais informação

15 - 23 rd Annual Coloquium: “Sustainable Rural Systems: Smart Answers for a Smiling Future”
(Patrocínio CICS.NOVA & FCSH/NOVA) | Colóquio Internacional da União Geográfica Internacional |
27th July – 2nd August 2015 | Local: Lisboa / Porto – Ver mais informação
16 - X Congresso da Geografia Portuguesa: Os Valores da Geografia | 09 a 12 de Setembro de 2015 |
FCSH/NOVA | Lisboa \ Organização APG e CICS.NOVA | Prorrogação de Prazos (aceitação de artigos) –
Ver mais informação - Ver mais informação
Debates
Workshops
Reuniões/Outros
17 - Lançamento do livro de Detlev Claussen: "Béla Guttmann: uma história mundial do futebol", com
a apresentação de João Seda Nunes (CICS.NOVA) | 30 de Junho de 2015 | Casa Independente | Lisboa
– Ver mais informação
18 - Apresentação pública do livro "Amantes do Sr. Trabalho" de Isabel Marçano (CICS.NOVA) | 10 de
Julho | Salão Agostinho Fortes | Casa do Alentejo | 18.45h | Lisboa – Ver mais informação
Eventos
Seminários/Simpósios
19 - Seminário “Construir o Território: fronteira, descobrimento, administração e tecnologia” | 29
Junho 2015 | ICS-ULisboa | Lisboa – Ver mais informação
20 - Convite l Seminário de encerramento do projecto: “Tarde demais para empreender? O
empreendedorismo como forma de participação das pessoas com +50 anos” | 01 Julho | 14h30-18h00
| ISEG | Lisboa – Ver mais informação
Colóquios/Conferencias/Congressos
21 - “As Parcerias Internacionais em Portugal: uma análise do impacto das redes científicas na
sociedade do conhecimento” | 29 de Junho | 14h | Auditório J.J. Laginha | ISCTE - Instituto
Universitário de Lisboa – Ver mais informação
22 - VIII Conferência Nacional de Cartografia e Geodesia (VIII CNCG): Informação Geoespacial para as
gerações futuras: oportunidades e desafios | 29 e 30 de Outubro de 2015 | Academia Militar Aquartelamento da Amadora – Ver mais informação
Debates
Workshops
23 - Workshop on Landscape Reading Methodologies | September 24-25, 2015 | Laboratório da
paisagem | Guimarães | Portugal | New submission deadline: July 12, 2015 – Ver mais informação
Reuniões/Outros
24 - Lançamento do livro da Profª Doutora Maria Beatriz Rocha-Trindade, das migrações às
interculturalidades | 01 de Julho | 18h30 | Palácio Ceia | Salão Nobre da Universidade Aberta | Lisboa
– Ver mais informação
25 - Convite: Lançamento do n.º 5 da Revista Digital "Rossio.Estudos de Lisboa" | 02 de Julho de 2015
| 17h00 | Sociedade Portuguesa de Geografia em Lisboa – Ver mais informação
26 - Convite - X Encontro Nacional de Educação para a Cidadania Global | 4 de Julho (sábado) | Lisboa
[local a confirmar] | [último dia] inscrições até 26 de Junho – Ver mais informação
Oferta Emprego/Oportunidades
27 - Concurso de recrutamento de bolseiro - Projeto SUFISA [Announcement of a Post-Doc scholarship within
the framework of the project: ““SUFISA: Sustainable finance for sustainable agriculture and fishery”, H2020 call
SFS-19-2014] | Dead line: 26 June 2015 – Ver mais informação
Oferta Formação
Academia
28 - FCSH | DOUTORAMENTOS 2015/2016 – Ver mais informação

29 - FCSH/NOVA | MESTRADOS 2015/2016 – Ver mais informação
Profissional
Outros
30 - Candidaturas para o Programa BIP/ZIP 2015 | até até 30 de Junho de 2015 – Ver mais informação
31 - O Perfil do Antropólogo em Portugal – até 30 de Junho de 2015 (Questionário online) – Ver mais
informação
32 - Exposição: Portos em banda desenhada / “Comics a Puerto: un universo marítimo en viñetas” | [a
decorrer] 05 de Junho e 03 de Julho de 2015 | Sede da Área Metropolitana de Lisboa | Lisboa – Ver mais
informação
33 - Revista do INE - Junho 2015 - disponível online – Ver mais informação
34 - Publicação do novo número da Sociologia - Vol. XIX, Janeiro-Junho 2015 – Ver mais informação
Divulgações Institucionais FCSH
35 – Oportunidade de financiamento nos Programas Operacionais da Cooperação Territorial Europeia | Ver
datas previstas [várias] – Ver mais informação
36 - Candidaturas abertas para o Programa Multicountry Fulbright Specialists | até 30 de Junho - Ver mais
informação
37 - Candidaturas abertas para o Programa Pessoa – Gestão portuguesa FCT - Gestão francesa
CAMPUSFRANCE | até 30 de Junho – Ver mais informação
38 - Candidaturas abertas para Programa de Bolsas de Estudo do Governo do Japão | até ao dia 30 de Junho
de 2015 – Ver mais informação
39 - Concurso "Investigação para o Desenvolvimento" | candidaturas abertas até 31 de Julho – Ver mais
informação
40 - Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowships Offer - University of Calabria – ITALY | Closing Date: 10
September 2015 at 17:00:00 (Brussels Local Time) – Ver mais informação
41 - Eventos GPPQ - Próximas Sessões Saúde | Horizonte 2020 | Programa de Trabalhos para 2016-2017 |
Entre 02 Julho e 23 de Setembro - Ver mais informação
42 - Convocatória + Parceria Horizonte 2020 - "Pan-European public outreach: exhibitions and science cafés
engaging citizens in Science" | aberta até 16 de Setembro – Ver mais informação
43 - NOVASaúde - 1º Workshop sobre genética | 09 de Outubro de 2015 | 13h45 - as 18h10 | Reitoria da
Universidade Nova de Lisboa | envio trabalhos até 15 de Julho de 2015 – Ver mais informação
44 - Horizonte 2020 | Concurso 2016-2017 | Desafio Societal 5 "Ação climática, ambiente, eficiência de
recursos e matérias-primas" | Várias datas – Ver mais informação
45 - Horizonte 2020 | Atualização de informação sobre as temáticas Bioeconomia, Biotecnologia e BBI | Várias
datas – Ver mais informação
46 - Convocatória HORIZONTE 2020 - "Supporting structural change in research organisations to promote
Responsible Research and Innovation" | até 16 de setembro de 2015 – Ver mais informação
47 - Prémio Maria Lamas 2016 | dissertações de doutoramento e pós-doutoramento – Ver mais informação

01 - Call for papers: 5º Congresso Internacional em Comunicação e Consumo: 5º Encontro de GTS de Pós-Graduação | 1º
Encontro de GTS de Graduação | 2º Encontro Binacional até 05 de Outubro De 2015
05, 06 e 07 de Outubro de 2015 | PPGCOM | ESPM | São Paulo | Brasil

O site do evento é: http://www2.espm.br/comunicon-2015
O Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Práticas de Consumo da ESPM (PPGCOM-ESPM) convida pesquisadores e
alunos do campo da comunicação e áreas afins à submissão de trabalhos para o 5º Encontro de Grupos de Trabalho de PósGraduação e 2º Encontro Binacional Brasil-Portugal em Comunicação e Consumo. O Encontro realizar-se-á nos dias 05, 06 e 07
de Outubro de 2015, - ESPM-SP.

DATAS RELATIVAS AO 5º ENCONTRO DE GRUPOS DE TRABALHO DE PÓS-GRADUAÇÃO E 2º ENCONTRO BINACIONAL BRASILPORTUGAL EM COMUNICAÇÃO E CONSUMO:
- Envio de trabalhos completos– de 11/05/15 às 23h59min do dia 28/06/15.
- Divulgação da lista dos trabalhos aprovados no site do evento – 10/8/2015.
- Pagamento da taxa de inscrição para participantes com trabalhos aprovados – de 10/8/15 a 17/8/2015.
- Prazo para pagamento da inscrição no evento de participantes sem apresentação de trabalhos – até 2/10/2015.
- Divulgação da Programação completa no site do evento – até 21/8/2015.
CHAMADA DE TRABALHOS – II ENCONTRO BINACIONAL COMUNICON – BRASIL-PORTUGAL
DATA: 5 DE OUTUBRO DE 2015
ORGANIZAÇÃO: PPGCOM-ESPM – PARCERIA ACADÊMICA COM A FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS DA
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
PÚBLICO: pesquisadores interessados em projetos relacionados à cultura do consumo. O propósito do evento é o
compartilhamento de abordagens empíricas e teóricas de pesquisas em desenvolvimento no Brasil e em Portugal, visando o
diálogo entre investigadores e possíveis colaborações ou ampliações dos estudos em perspectiva comparativa, nos contextos
dos dois países. O encontro também abriga resultados de estudos em desenvolvimento ou concluídos, que contemplem a
comparação entre as realidades do Brasil e de Portugal. SUGESTÕES DE TEMAS A SEREM ABORDADOS (MAS NÃO RESTRITOS A
ELES):
- A cultura do consumo relacionada aos contextos nacionais, cujo estudo possa ser ampliado para a perspectiva comparativa
binacional;
- Contextos, discursos e usos dos produtos midiáticos e de aparatos tecnológicos comunicacionais;
- Abordagens geracionais, de gênero, de classe social, que possam servir à comparação das realidades dos dois países;
- Na perspectiva dos estudos comunicacionais, análises sobre a indústria cultural e criativa; mundo do trabalho; cultura
empreendedora em suas derivações; atividades do terceiro setor e desdobramentos (empreendedorismo social, economia
social, negócios sociais, entre outros);
- Reflexões epistemológicas, propostas teóricas e metodológicas para o estudo de objetos que possam ser de interesse para os
contextos brasileiro e português.
AS SUBMISSÕES DE PROPOSTAS DE TRABALHO SERÃO FEITAS A PARTIR DO DESENVOLVIMENTO DOTEMPLATEDO EVENTO
(DISPONÍVEL, EM BREVE, NO SITE DO COMUNICON), QUE CONTEMPLAM OS SEGUINTES ITENS:
1 – Primeira página com breve apresentação acadêmica, incluindo titulação, vinculação institucional, referências de
até 5 trabalhos anteriores mais relevantes (incluindo link quando estiver disponível online), constando também os
interesses atuais de pesquisa;
2 – Título e resumo da pesquisa a ser apresentada no Encontro;
3 – Apresentação da fundamentação teórica e metodológica, com desenvolvimento das justificativas e questões
conceituais que envolvem o estudo, bem como os resultados até o momento (quando for o caso).
4 – Considerações sobre possibilidades de intercâmbio e extensão comparativa entre Brasil e Portugal, em relação ao
atual ou futuro trabalho de pesquisa.
Ver Call | Ver Template
Início
02 - Call for Contributions: Changing Worlds: Engaging Science and Technology in Art, Academia and Activism | proposal
until 03 July 2015
19–21 November 2015 | Vienna

The transdisciplinary conference entitled Changing Worlds: Engaging Science and Technology in Art, Academia and Activism is
going to take place in Vienna (Austria) from 19 to 21 November 2015. Considering that the conference seeks to attract
academics, activists and artists alike, the promoters decided to write two Calls for Contributions, both of which can be found
here
Further information
The deadline for submissions is 3 July 2015.
Calls: Academic version | Beyond academic knowledges

Início
03 - Congresso Internacional: XX Congreso de Sociología ACMS | Propuestas: plazo límite hasta el 6 de julio de 2015
20 al 22 de noviembre 2015 | Palacio de los Condes de Valparaíso |Almagro | Ciudad Real | España

El XX Congreso de Sociología en Castilla-La Mancha, se llevará a cabo en la histórica ciudad de Almagro, Ciudad Real, España,
del 20 al 22 de noviembre de este año, es organizado por la Asociación de Sociología de Castilla La Mancha; El Congreso de
este año tendrá un carácter internacional. Bajo el título "Mundos emergentes: cambio, los conflictos, las expectativas," el
Congreso tiene un programa completo y variado del más alto nivel académico.
Toda la información relativa al Congreso, y todos los documentos necesarios para la inscripción y el envío de propuestas y
textos completos, se encuentran disponibles en http://acms.es
Propuestas: plazo límite hasta el 6 de julio de 2015
Ver programa | Normas | Cartaz
Início
04 - Call for papers: Conferência da WCA - World Communication Association: "Connecting global matters: cultures,
education and geopolitics" | propostas de comunicação até ao dia 12 de Julho
30 de Julho a 03 de Agosto de 2015 | Faculdade de Letras UL | Lisboa

De 30 de Julho a 3 de agosto de 2015, realiza-se em Lisboa, na Faculdade de Letras, a Conferência da WCA - World
Communication Association, com o tema "Connecting global matters: cultures, education and geopolitics". A Comissão
organizadora local associa diferentes instituições científicas nacionais como a Universidade Aberta e o CLEPUL - Centro de
Literatura e Cultura Lusófona e Europeias da Universidade de Lisboa.
Convidam-se todos os interessados a inscreverem-se como participante ou a submeterem propostas de comunicação até ao
dia 12 de Julho. Estas propostas devem incluir resumo da comunicação (máx. 2500 caracteres), cinco palavras-chaves e
resenha curricular (máx. 700 caracteres).
Inscrições e outras informações:
wca.conference2015@gmail.com
https://www.facebook.com/wca.conference2015
Ver mais informação
Início
05 - Call for Papers: Educação e Participação Cívica e Política – 40 anos de mudança em Portugal e na Europa - Número
especial da ESC – Educação, Sociedade & Culturas | Submissão até 15 de Julho de 2015 (NOVA DATA)
[PT]
CALL FOR PAPERS
Educação e Participação Cívica e Política – 40 anos de mudança em Portugal e na Europa
Número especial da ESC – Educação, Sociedade & Culturas
Submissão até 15 de Julho de 2015 (NOVA DATA)
Organizadores/as Convidados/as
Isabel Menezes, Virgílio B. Pereira* & Reinhold Hedke**
*
Universidade do Porto (Portugal) e ** University of Bielefeld (Alemanha)
Há 40 anos, Portugal viveu um período de revolução participatória gerada pelo 25 de Abril, que fez dos anos subsequentes um
período de vibrante envolvimento cívico e político, transversal às várias gerações e contextos. Foi o tempo das grandes
manifestações e assembleias, que iam das praças às comissões de moradores. Mas, em linha com outros países europeus, os
níveis de desinteresse político e de desconfiança face aos políticos e aos partidos políticos têm vindo a aumentar desde os
anos 70, com a concomitante diminuição de formas de participação convencional. No entanto, apesar dos discursos sobre a
“morte da política”, os últimos anos têm revelado um aumento de “novas” formas de participação, com a emergência de
movimentos sociais, o interesse pelo voluntariado, o incremento da participação online e, especialmente nos últimos três
anos, o reaparecimento de grandes manifestações, tão transversais quanto as do pós-25 de Abril, mas desta vez à margem dos
partidos políticos e lideradas por movimentos como o 12 de Março ou os Indignados. Para citar um autor clássico, estamos
novamente perante “uma crise aguda da participação porque três questões estão a ser levantadas ao mesmo tempo:
novas pessoas querem participar, em relação a novos assuntos e de formas novas” (Verba, 1967, p. 54).

Este número acolhe artigos que atendam não apenas à evolução da participação cívica e política desde a década de 70, em
Portugal e na Europa, mas que se centrem nas experiências diversas, convencionais e emergentes, de participação cívica e
política de crianças, jovens e adultos, envolvendo uma reflexão sobre o papel da educação (formal, não-formal e informal)
como contexto e preditor dessas experiências.
Ver mais
[EN]
CALL FOR PAPERS
Education and Civic and Political Participation – 40 years of change in Portugal and Europe
ESC – Education, Society and Cultures special issue
Manuscripts due: July 15, 2015 (NEW DEADLINE)
Guest Editors
Isabel Menezes, Virgílio B. Pereira* & Reinhold Hedke**
*
University of Porto, Portugal, and ** University of Bielefeld, Germany
Forty years ago, Portugal experienced a period of participatory revolution generated by the 25 of April, making the subsequent
years a period of vibrant civic and political engagement that crossed generations and contexts. It was the time of major
demonstrations and assemblies, from squares to small neighborhoods. But, in line with other European countries, levels of
political disinterest and distrust in politicians and political parties have been increasing since the 70s, with the concomitant
reduction of conventional forms of participation. However, despite the concerns about the ‘death of politics’, recent years
have shown an increase of ‘new’ forms of participation, with the emergence of social movements, interest in volunteering,
increased online participation and, especially the last three years, the reappearance of major demonstrations, but this time
with a leadership aside the political parties, and led by movements such as March 12 or the Indignados.
This special issues welcomes papers that deal not only the evolution of civic and political participation since the 70s, in
Portugal and in Europe, but that focus on different experiences, conventional and emerging, of children, youth and adults.
Papers could address the role of variables such as literacy, gender, social class, disability or migrant status, to name a few. In
all cases, a discussion on the role of education (formal, non-formal and informal) as a context and predictor of these
experiences should be included.
View more
Início
06 - Call para Posters: Conferência Internacional Fuga de Cérebros: A Mobilidade Académica e a Emigração Portuguesa
Qualificada | Submissões de 01 de Maio a 15 de Julho de 2015
18 de Setembro de 2015 | Auditório da Faculdade de Letras do Porto

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

07 - Chamada para Trabalhos: V Congresso Internacional – A Universidade e Modos de Produção do Conhecimento – Para
que desenvolvimentos? | envio de Trabalhos até 25 de Julho de 2015.
02 a 04 de Setembro de 2015 | Campus da Universidade Estadual de Montes Claros-MG | Brasil

A Comissão organizadora convida toda a comunidade académica a participar do V Colóquio Internacional - A Universidade e
modos de produção do conhecimento – para que desenvolvimentos? um Evento co-organizado por Programas de PósGraduação da érea interdisciplinar da Universidade Nova de Lisboa (Portugal), Université de Fribourg (Suiça) e
PPGDS/Unimontes (Brasil).
Prazo para envio de Trabalhos: até 25 de julho de 2015.
Informações:
Acesso ao site para conferir a programação do V Colóquio Internacional,
a chamada de trabalhos e mais informações: http://www.coloquiointernacional.com/
e-mail: inscricao@coloquiointernacional.com
Temas para Apresentação de comunicações
1) A Universidade, para que desenvolvimentos?
2) Universidade e a construção da cidadania, com justiça e igualdade social?
3) O Desenvolvimento como prática interdisciplinar: temporalidades, modalidades e sentidos
4) Como vive a Universidade com os Movimentos sociais?
a. Movimentos Sociais de Gênero
b. Movimentos Sociais de Jovens
c. Movimentos Sociais de Raça e Etnia
d. Movimentos Sociais com Base Territorial
e. Movimentos Sociais para uma outra Economia
f. Movimentos Sociais para a Igualdade, a Justiça e a Cidadania.
5) As Missões do Ensino Superior: que comprometimentos sociais, entre a implicação e o distanciamento
6) Modos de produção de conhecimentos e desenvolvimento: paradigmas, estatuto e finalidades da pesquisa
7) Modelos de transmissão de conhecimentos no ensino superior, para quê e para quem?
8) Conhecimento científico e conhecimentos tradicionais, modos de articulação
9) A democratização do Ensino Superior: ingressos, modos de integração e resultados
10) A Universidade e a extensão universitária: quem serve quem?
Ver Cartaz
Início
08 - Call for papers: ComTextos – CICS.NOVA.UMinho Working Papers | até 30 de Julho de 2015
Encontra-se aberta, até 30 de Julho de 2015, uma chamada para envio de textos para publicação na ComTextos, revista
eletrónica aberta a todos investigadores do CICS.NOVA e Polos direccionada para a divulgação de trabalhos de investigação
em curso – working papers. Aceitam-se submissões no formato de versões preliminares de artigos ou capítulos de livros, ainda
não submetidas ou aceites para publicação em revistas nacionais ou internacionais, com ou sem referee. Versões definitivas
ou já publicadas não serão consideradas elegíveis.
As propostas submetidas devem obedecer às seguintes normas:
• Os textos devem ter uma extensão mínima de 3.000 palavras e uma extensão máxima de 14.000 palavras, incluindo
bibliografia, notas, esquemas, tabelas, gráficos e/ou figuras.
• As propostas devem ser redigidas em Português ou Inglês. Caso se justifique, poderão ser aceites propostas redigidas em
Espanhol ou Francês.
• Em termos de formatação, os textos devem ser redigidos em Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5. Devem ser
enviados em ficheiro Word único quando não existam tabelas, esquemas, gráficos ou figuras. Caso exista algum destes
elementos, deve(m) ser enviado(s) em ficheiro separado, com indicação, no ficheiro de texto, de qual o local em que deve(m)
ser inserido(s).
• As propostas devem ser acompanhadas de um resumo em Português e outro em Inglês, com um máximo de 200 palavras,
bem como de três a cinco palavras-chave. Para além disto, dados de identificação do autor devem ser fornecidos,
nomeadamente, o nome, a afiliação institucional, o contacto eletrónico e uma biografia até 100 palavras.
• Quanto às normas de citação e referenciação, para citar autores no texto ou listar as referências bibliográficas completas, os
autores deverão seguir o APA Referencing Style.

• Os textos devem ser enviados para cics@ics.uminho.pt, com o assunto “submissão de working paper ComTextos”, até ao
dia 30 de julho de 2015.
Os autores devem também ter em conta que:
• Os textos enviados serão submetidos a apreciação por parte da comissão editorial, estando a sua aceitação para publicação
dependente dos padrões de qualidade e mérito científico demonstrados.
•A publicação do working paper não implica a perda de liberdade de submissão do mesmo texto, na sua versão definitiva,
para avaliação em revistas nacionais ou internacionais, com ou sem referee. Caso os textos venham posteriormente a ser
publicados em qualquer outro formato (artigos, capítulos de livros, relatórios técnicos, entre outros), a comissão editorial da
ComTextos deve ser informada e ter acesso à referência completa da publicação para efeito de inclusão dessa informação no
working paper. A comissão editorial reserva-se o direito de manter o working paper online, mesmo que uma versão definitiva
do texto seja publicada noutro formato.
• Uma vez publicados na ComTextos, os textos podem ser livremente citados, sem necessidade de autorização prévia por pate
do(s) autor(es).
Início
09 - Call for papers: Revista Configurações - Número 16 | Coordenação: Sílvia Gomes (CICS.NOVA- UMinho, UICCC.ISMAI),
Vera Duarte (CICS.NOVA-UMinho, UICCC.ISMAI) e Maria João Leote de Carvalho (CICS.NOVA) | submissão de artigos entre 1
de Maio a 15 de Agosto
A Revista Configurações convida ao envio de artigos científicos na área das ciências sociais. A call for papers para esta revista
encontra-se permanentemente aberta. A Revista nº 16 integra um dossier temático sobre Violência e Criminalidade, pelo que
se aceitam a submissão de artigos para o mesmo, no período entre 1 de Maio a 15 de Agosto.
Revista Configurações
Dossier temático: Violência e Criminalidade
Coordenadores: Sílvia Gomes (CICS.NOVA – Pólo UMinho, UICCC.ISMAI), Vera Duarte (CICS.NOVA – Pólo UMinho,
UICCC.ISMAI) e Maria João Leote de Carvalho (CICS.NOVA)
A violência, nas suas mais variadas formas e expressões, é componente estrutural das dinâmicas sociais. Transversais a todos
os grupos sociais, os fenómenos de violência sob a forma de crime geram preocupação social e causam alarme pelos impactos
na ordem e coesão sociais. Presentes nas mais diversas dimensões da vida social, violência e criminalidade são problemas
sociais complexos e polissémicos, que contemplam diferentes configurações e produzem realidades sociais dinâmicas de difícil
acesso. A sua análise exige a conjugação de factores individuais e sociais, económicos e políticos, culturais e outros que, por
sua vez, se traduzem também no questionamento das suas fronteiras conceptuais.
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 15 de
agosto 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 científico da revista. Seguindo critérios internacionais de excelência, os trabalhos
propostos para publicação são submetidos a avaliação independente por especialistas, em regime de anonimato.
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
10 - Call For Abstracts: Third World Forum of Sociology: “The Futures We Want: Global Sociology and the Struggles for a
Better World.” | From 14 April 2015 to 30 September 2015
10-14 July 2016 | Vienna | Austria

Call for Abstracts
14 April 2015 - 30 September 2015 24:00 GMT
Anyone interested in presenting a paper should submit an abstract on-line to a chosen session of RC/WG/TG
The abstract (300 words) must be submitted in English, French or Spanish
THE FUTURES WE WANT:
Global Sociology and the Struggles for a Better World
Français Español
The Third ISA Forum will be convened in Vienna, Austria, 10-14 July 2016 on the theme “The Futures We Want: Global
Sociology and the Struggles for a Better World.” This theme encourages a forward-orientation in empirical, theoretical, and
normative research to tackle the problems and opportunities that often cut across borders.
Protests around the globe have challenged inequality, oppression, and ecological destruction, and have insisted on the
possibility of another, better world. Intensifying uncertainties demand innovations in methods and theories. Tomorrow no
longer appears as pre-determined by inevitable trends but as a rather contingent outcome of complex, typically multi-scalar
dynamics that vary in their intensity of contentiousness. Social actors aspire, desire, envision, expect, fear, imagine, plan,
project, reject, sustain, and wage war over futures. What can sociology contribute to these broader debates? How do
assumptions and aspirations about the future influence daily routines and long-term collective lives? How are risks identified,
avoided, mitigated, transferred, or shared? What closes and opens the horizons of social imaginaries? How are different forces
positioned to shape futures? How can the making of futures be democratized? What can be learned by comparing struggles in
different countries and settings? How do emancipatory movements and everyday practices at the grassroots overcome
discipline, exploitation, and misrecognition? What visions for alternative futures are imaginable, desirable, and achievable?
What are viable roadmaps for social transformation?
This general theme provides a platform for dialog among ISA’s many participating Research Committees (RCs), Working
Groups (WGs), and Thematic Groups (TGs). It calls for research on the full range of sociological topics from the tiny worlds of

micro situations to the broad macro dynamics affecting the entire planet. It encourages inquiries into the multiplicity of
possibilities, projects, and visions. It welcomes diverse approaches, including comparative and interdisciplinary collaborations.
Poster | On line submissions
Início
11 - Invitation/Call: Association of American Geographers - AAG 2016 Annual Meeting | Abstracts are due by October 29,
2015
March 29 - April 02, 2016 | San Francisco | California | USA

The Association of American Geographers invites you and your members to join us in San Francisco, California, for our next
Annual Meeting, March 29 - April 2, 2016. Sessions will be organized across the full range of geography topics including:
 UAVs and Geospatial Privacy
 Geographies of Health Globalization
 Climate Change
 Migration and Immigration
 Geography Education
 Human Geography
 Geographic Information Science, and Technology
 Physical Geography
 Urban Geographies
 Social Justice

Researchers, scholars, professionals, and students are welcome to present papers, posters, and panel discussions on all topics
relevant to geography. The call for papers and registration will open July 31, 2015. Abstracts are due by October 29, 2015.
The 2016 AAG Annual Meeting also will feature a large and dynamic Jobs & Careers Center, an International Networking
Reception, and an Exhibit Hall showcasing the latest scholarly publications and advanced geographic technologies. Many
educational field trips will explore the rich cultural and physical geography of San Francisco and the Bay Area.
Please share this invitation with your members and include it on your organization’s calendar of events. To find the AAG
calendar of events, please navigate to: news.aag.org/events/.
Início
12 - CICS.NOVA – UMinho - Symposium: Researchers Crossing Borders: Transnational Scientific Mobility | Organização: Thais
França (CICS.NOVA-UMinho) e Beatriz Padilla (CICS.NOVA-UMinho)
10 e 11 de Setembro de 2015 | Lisboa | Portugal

PT - RESEARCHERS CROSSING BORDERS: TRANSNATIONAL SCIENTIFIC MOBILITY que acontecerá nos dias 10 e 11 de
Setembro de 2015, em Lisboa - Portugal
EN - RESEARCHERS CROSSING BORDERS: TRANSNATIONAL SCIENTIFIC MOBILITY SYMPOSIUM. 10th and 11th of
September 2015, Lisbon – Portugal
__________________________________________________
Researcher Crossing Border: Transnational Scientific Mobility. 10 e 11 de Setembro de 2015, Lisbon – Portugal
Organização
Thais França e Beatriz Padilla, CICS.NOVA, Universidade do Minho - Portugal.
Mobilidade científica transnacional pode ser entendida como o movimento de cientistas, Professores/as, pesquisadores/as,
investigadores/as, pós-doutorandos/as e estudantes através de fronteiras nacionais e institutos, laboratórios, universidades e
centros de investigação internacional. Tornou-se uma categoria fundamental de análise tanto porque a mobilidade
internacional é, actualmente, parte indissociável da carreira académica e científica, como porque diz respeito a produção de
conhecimento e informação, recursos fundamentais para o crescimento económico e social do mundo hoje em dia.
A partir dessas ideias algumas questões são levantadas para guiar nosso simpósio: cientistas e investigadores/as são diferentes
de imigrantes comuns? Quais as implicações sociais e políticas do “novo paradigma de mobilidade” para pensar a mobilidade
científica? Como marcadores de diferenças – género, raça, classe ou nacionalidade – moldam a mobilidade científica
internacional? Quais os efeitos da mobilidade científica internacional na produção e circulação de conhecimento? As
hierarquias geopolíticas também tem um papel na mobilidade científica transnacional? Os Estados nação deveriam regular a

mobilidade científica transnacional através de políticas especiais? Como as políticas neoliberais influenciam a mobilidade
científica? As dinâmicas de poder pós-coloniais estão presentes nas experiências de mobilidade científica transnacionais?
https://scientificmobility2015.wordpress.com/
scientificmobility2015@gmail.com
Início
__________________________________________________
Researchers Crossing Borders: Transnational Scientific Mobility. 10th and 11th of September 2015, Lisbon – Portugal
Organization
Thais França and Beatriz Padilla, CICS.NOVA, Universidade do Minho - Portugal.
Transnational scientific mobility can be understood as the movement of scientists, Professors, researchers, post-doctorates
and students across national boarders and international institutions, laboratories, universities, think-tanks and research
centers. It has become a fundamental aspect for analysis both because the mobility of scientists is an indivisible part of an
academic and scientific careers that and because it deals with the production of knowledge and information, which are key
resources for economic and social growth in today’s world.
Based on this assumption we raise some questions to guide our symposium: are international researchers different from
migrants? What are the political and social implications of the “new mobilities paradigm” to understanding scientific mobility?
What does it mean be a mobile researcher nowadays? Do markers of difference – such as gender, class, race/ethnicity or
nationality – shape transnational researcher mobility? What are the effects of transnational scientific mobility on knowledge
production and circulation? Do geopolitical hierarchies play a role in transnational scientific mobility? Should nation states
regulate transnational scientific mobility through special policies? How does neoliberalism policies influences on scientific
mobility? Does postcolonial dynamics are present on transactional scientific mobility schemes?
https://scientificmobility2015.wordpress.com/
scientificmobility2015@gmail.com
Início
13 - Conferência: Fatores-Chave para o Sucesso e Continuidade do Percurso Escolar dos Ciganos: indivíduos, famílias e
políticas públicas | participação de Bruno Dionísio (CICS.NOVA. Instituto Politécnico de Portalegre)
[hoje – a decorrer] 26 de Junho | Porto | Quinta da Bonjóia

No dia 26 de Junho, no Porto (na Quinta da Bonjóia) vamos realizar a conferência final do projecto Fatores-Chave para o
Sucesso e Continuidade do Percurso Escolar dos Ciganos: indivíduos, famílias e políticas públicas, iniciado em 2013 e
financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia.
O projecto é dirigido por Olga Magano do Centro de Estudos das Migrações e das Relações Internacionais da Universidade
Aberta e por Maria Manuela Mendes do CIES-IUL. Na conferência participam investigadores de várias instituições portuguesas
e espanholas relacionadas com a temática.
Ver Programa | Ficha de inscrição
Início
14 - I Conferência Ibérica de Sociologia da Educação: A Educação na Europa do Sul - Constrangimentos e desafios em tempos
incertos – Organização CICS.NOVA (Bruno Dionísio & João Feijão)
09-11 Julho de 2015 | FCSH/UNL | Lisboa

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

SocEd2015@aps.pt
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa
Ver mais informação
Site da Conferência
Início
15 - 23 rd Annual Coloquium: “Sustainable Rural Systems: Smart Answers for a Smiling Future” (Patrocínio CICS.NOVA &
FCSH/NOVA) | Colóquio Internacional da União Geográfica Internacional
27th July – 2nd August 2015 | Local: Lisboa / Porto

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

No X Congresso da Geografia Portuguesa: Os Valores da Geografia poderá encontrar toda a informação actualizada;
o evento ocorrerá em Lisboa entre 09 e 12 de Setembro de 2015.
Ver: Normas para Submissão de Resumos e Comunicações Finais
Datas Importantes:
Aceitação de Artigos
22 de junho
Pagamento da Inscrição
30 de junho
Envio de Artigos (Finais)
17 de julho
Ver Eixos Temáticos
Início
17 - Lançamento do livro de Detlev Claussen: "Béla Guttmann: uma história mundial do futebol", com a apresentação de
João Seda Nunes (CICS.NOVA)
30 de Junho de 2015 | Casa Independente | Lisboa

No dia 30 de Junho, terá lugar na casa Independente em Lisboa, a cerimónia de apresentação do livro de Detlev Claussen:
"Béla Guttmann: uma história mundial do futebol", com a apresentação de João Seda Nunes (CICS.NOVA) | 30 de Junho de
2015 | Casa Independente | Lisboa.
Ver mais informação
Início
18 - Apresentação pública do livro "Amantes do Sr. Trabalho" de Isabel Marçano (CICS.NOVA)
10 de Julho | Salão Agostinho Fortes | Casa do Alentejo | 18.45h | Lisboa

A apresentação pública do livro: "Amantes do Sr. Trabalho" de Isabel Marçano ocorrerá no dia 10 de Julho, no salão
Agostinho Fortes, Casa do Alentejo, a partir das 18.45h em Lisboa.
(…) Amantes do Sr. Trabalho reflecte as questões de trabalho e desemprego a partir de meditação teórica e da análise das
vivências de quem perde o trabalho e cai no desemprego em Portugal. Os trabalhadores querem emprego para pôr na mesa o
pão de cada dia e também para manter o estatuto de trabalhador na civilização do trabalho que é a civilização ocidental. «É
por isso que o Papa Francisco avisa que esta economia de mercado, sem definição de valores, mata, e o sentimento de que,
como disse Raphël Kempt, “a promessa da democracia de mercado não resultou”, cresce. Os “Amantes do Senhor Trabalho”
sofrem a visão de Amartya Sen, mas é imprevisível o que será a nova sociedade».
Adriano Moreira (…)
Ver capa
Início
19 - Seminário “Construir o Território: fronteira, descobrimento, administração e tecnologia”
29 Junho 2015 | ICS-ULisboa | Lisboa

(…) Nos últimos anos, o espaço tem sido uma dimensão crescentemente valorizada pela historiografia. Depois de um
momento-chave associado à tradição dos Annales e, em especial, aos trabalhos de Fernand Braudel, que nos legaram uma
história atenta à geografia e às suas condicionantes, surgiram recentemente novas propostas historiográficas que procuraram
repensar a espacialidade na história. (…)
Ver folheto
Início
20 - Convite l Seminário de encerramento do projecto: “Tarde demais para empreender? O empreendedorismo como forma
de participação das pessoas com +50 anos”
01 Julho | 14h30-18h00 | ISEG | Lisboa

O SOCIUS/ISEG-ULisboa - Centro de Investigação em Sociologia Económica e das Organizações - tem o prazer de o(a) convidar
para o Seminário de encerramento do projecto “Tarde demais para empreender? O empreendedorismo como forma de
participação das pessoas com +50 anos” - seleccionado ao abrigo do Programa Operacional Assistência Técnica, co-financiado
pelo Fundo Social Europeu -, a decorrer no dia 1 de Julho de 2015, das 14:30 às 18:00, no Auditório 2 do ISEG - Instituto
Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa – situado na Rua do Quelhas, nº 6.
Este evento destina-se a todas as pessoas interessadas no tema.
A entrada é livre, mas sujeita a confirmação através do email: sociuseventos@iseg.ulisboa.pt
Para mais informações sobre o projecto clique AQUI
Ver Cartaz
Início
21 - “As Parcerias Internacionais em Portugal: uma análise do impacto das redes científicas na sociedade do conhecimento”
29 de Junho | 14h | Auditório J.J. Laginha | ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa

A conferência é organizada pelo projecto financiado pela FCT: “As Parcerias Internacionais em Portugal: uma análise do
impacto das redes científicas na sociedade do conhecimento”, sobre a constituição de redes de investigação das parcerias
internacionais com o MIT/CMU/UTA.
Nessa sessão serão partilhadas as principais conclusões do trabalho desenvolvido que assentou principalmente em entrevistas
e inquéritos, questionário realizados a investigadores, professores, alunos, decisores políticos e empresários.
A sessão terá lugar no dia 29 de Junho, às 14h, no Auditório J.J. Laginha no ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa.
O programa da sessão pode ser consultado aqui.
Início
22 - VIII Conferência Nacional de Cartografia e Geodesia (VIII CNCG): Informação Geoespacial para as gerações futuras:
oportunidades e desafios
29 e 30 de Outubro de 2015 | Academia Militar - Aquartelamento da Amadora

O Colégio de Engenharia Geográfica da Ordem dos Engenheiros irá realizar nos próximos dias 29 e 30 de Outubro de 2015 a
VIII Conferência Nacional de Cartografia e Geodesia (VIII CNCG), dedicada ao tema Informação Geoespacial para as gerações
futuras: oportunidades e desafios.
A informação geoespacial assume uma importância cada vez mais reconhecida pela sociedade constituindo-se não só como
factor de desenvolvimento mas também como um elemento determinante na condução das políticas ambientais, de gestão e
ordenamento do território, na mitigação de riscos e no exercício da soberania, entre outros.
Paralelamente, assiste-se a um desenvolvimento infra-estrutural e tecnológico sem precedentes: múltiplos sistemas de
navegação, de posicionamento e de observação da Terra, diversificação e aumento da resolução de sensores espaciais e
terrestres, da capacidade computacional e da velocidade das telecomunicações, proliferação de veículos aéreos e terrestres
não tripulados para o transporte de sensores dedicados à medição e à observação, entre outros.
As utilizações que requerem informação geoespacial estão presentes nos mais diversos domínios da atividade e são quase
inesgotáveis. A comunidade de utilizadores abrange o setor público, no que respeita ao apoio à decisão e implementação de
políticas territoriais, e o setor privado, enquanto prestador de serviços de valor acrescentado, entre outros. Assume
consequentemente um papel fundamental a produção da informação, maioritariamente a cargo do sector privado.
Estas realidades requerem, por um lado, uma crescente e contínua adaptação tecnológica e, por outro, um conhecimento
aprofundado dos fundamentos técnico-científicos por parte dos profissionais que se dedicam à investigação, produção,
exploração e disseminação de informação geoespacial, tendo como elemento orientador a sua adequação ao objetivo final (fit
for purpose).
É neste contexto que se realiza a VIII CNCG, reconhecidamente um dos maiores eventos nacionais na área da informação
geoespacial.
As sessões serão organizadas em função das comunicações a apresentar, que se espera abordem os seguintes tópicos:
Geodesia / Hidrografia e Oceanografia / Topometria / Cadastro predial / Cartografia / Observação da Terra e
Fotogrametria / Informação Geoespacial: aplicações / Ordenamento e gestão do território /Indústria e serviços /
Educação e capacitação / Normas técnicas / Projectos nacionais e internacionais
Ver mais informação
Início
23 - Workshop on Landscape Reading Methodologies | New submission deadline: July 12, 2015
September 24-25, 2015 | Laboratório da paisagem | Guimarães | Portugal

The workshop on Landscape Reading methodologies intends to bring together specialists in landscape reading methodologies
from a diversified set ofresearch fields like archeology, geography, history, forestry, environemntal sciences, landscape
design just to mention a few. The objective is to promote an in-depth debate over the state of the art of landscape reading
and its applications for devising sustainable resource management practices, as well as the constraints faced by researchers in
the field.
The workshop is organized over a two day period. Each day will start with a one-hour presentation by a keynote speaker,
followed by three sessions for presenting papers: one session in the morning period and two sessions in the afternoon. Each
paper presenter will have 20 minutes for presenting his/her work and one of the keynote speakers will be in charge of
discussing the paper. In total 18 papers will be accepted for presentation.
Keynote speakers:
Mauro Agnoletti
Marcus Hall
Local Organization:
Lígia Pinto, NIMA, UMinho
Estelita Vaz, EC, UMinho
Paulo Ramísio, CTAC, UMinho and Laboratório da Paisagem
Priscila Ferreira, NIMA, UMinho
Cristina Joanaz de Melo, Instituto de História Contemporânea, UNL

Important Dates
Submission deadline: July 12, 2015
Accepted abstracts notification: July 15, 2015
Deadline for registration and payment: September 1st, 2015
Início
24 - Lançamento do livro da Profª Doutora Maria Beatriz Rocha-Trindade, das migrações às interculturalidades
01 de Julho | 18h30 | Palácio Ceia | Salão Nobre da Universidade Aberta | Lisboa

A Coordenação do CEMRI tem o gosto de o(a) convidar para o lançamento do livro da Profª Doutora Maria Beatriz RochaTrindade, Das migrações às interculturalidades, que terá lugar no próximo dia 01 de Julho no salão nobre da Universidade
Aberta pelas 18h30. A apresentação está a cargo da Profª Doutora Ana Paula Beja Horta e o evento contará com a presença do
Reitor da UAb.
Confirmar presença até 26/06/2015.
Ver Cartaz
Início
25 - Convite: Lançamento do n.º 5 da Revista Digital "Rossio.Estudos de Lisboa"
02 de Julho de 2015 | 17h00 | Sociedade Portuguesa de Geografia em Lisboa

A Câmara Municipal de Lisboa, convida-o para lançamento do n.º 5 da Revista Digital Rossio. Estudos de Lisboa. O evento terá
lugar no dia 02 de Julho de 2015, pelas 17h00, na Sociedade Portuguesa de Geografia em Lisboa.
O caderno da Revista com o tema: "A projecção de Lisboa. Utopias, visões e estratégias para uma cidade em movimento
perpétuo", será apresentado pelo Editor convidado, João Seixas.
Ver Convite | Índice da Revista
Início
26 - Convite - X Encontro Nacional de Educação para a Cidadania Global
04 de Julho (sábado) | Lisboa [local a confirmar] |[último dia] inscrições até 26 de Junho

Partilha-se o convite para participar no X Encontro Nacional de Educação para a Cidadania Global, que irá decorrer no próximo
dia 4 de Julho (sábado), em Lisboa, em local a confirmar.
Este Encontro, organizado pela Rede de Educação para a Cidadania Global, terá como tema específico “Diálogos entre o Local
e o Global" e apresenta-se com o objectivo de promover e reforçar a intervenção de educadores/as na área da Educação para
a Cidadania Global (ECG) através de um espaço de reflexão, de debate, de partilha e de participação conjunta.
As primeiras informações sobre o Encontro já estão disponíveis para consulta aqui. Os detalhes relativos ao programa serão
divulgados em breve.
As inscrições estão abertas até ao próximo dia 26 de Junho - através do preenchimento online da ficha de inscrição,
disponível aqui
Para
quaisquer
esclarecimentos
x.encontro.nacional.ecg@gmail.com

que

julguem

necessários,

utilize

o

endereço

electrónico
Início

27 - Concurso de recrutamento de bolseiro - Projeto SUFISA [Announcement of a Post-Doc scholarship within the framework
of the project: “SUFISA: Sustainable finance for sustainable agriculture and fishery”, H2020 call SFS-19-2014] | Dead line: 26
June 2015
(...) Scientific domain: interaction between social sciences, agronomy, geography
Requirements for admission: The candidates should have a Master in Economy, Geography or equivalent, preferably within
the social sciences, but Agronomy and Forestry or equivalent would also be considered. They should also have a PhD under
a theme related with the farming systems and conditions for farmers, including regulatory and market conditions, as well as

farmer strategies and performance. Experience on farm surveys, the application of participatory methods, and
transdisciplinary dialogue, will be particularly valued. Fluency in Portuguese is an advantage.
Period for the call and presentation of application: Only application received from 12 to 26 June 2015 will be considered.
The selection and information about results will be done until the 29 June 2015. (...)
Further information
Início
28 - FCSH | DOUTORAMENTOS 2015/2016
Candidaturas
1.ª Fase – até 30 de Junho de 2015
DOUTORAMENTOS – CANDIDATURAS ONLINE
Comunicação, Política, Linguagem e Filosofia
Ciência Política
Ciências da Comunicação
Filosofia
Linguística - Financiado pela FCT
Media Digitais (Financiado pela FCT - Associação entre a Universidade NOVA de Lisboa, através da FCSH e da FCT, a
Universidade do Porto em colaboração com a University of Texas at Austin) - Candidaturas em simultâneo na FCSH/NOVA, na
FCT/NOVA e na Universidade do Porto
Relações Internacionais
Educação e Ensino
Ciências da Educação (Associação entre a Universidade NOVA de Lisboa, através da FCSH e da FCT, e o Instituto
Superior de Psicologia Aplicada – Instituto Universitário - ISPA - IU) - Candidaturas na Faculdade de Ciências e
Tecnologia da NOVA (FCT/NOVA)
Didática das Línguas - Multilinguismo e Educação para a Cidadania Global (em regime de b-learning - Associação
entre a Universidade NOVA de Lisboa, através da FCSH, e a Universidade Aberta)
História da Arte e Estudos Artísticos
Artes Musicais
Ciências Musicais | Financiado pela FCT
Estudos Artísticos - Arte e Mediações | Financiado pela FCT
Estudos Medievais* (em regime de e-learning - Associação entre a Universidade NOVA de Lisboa, através da
FCSH, e a Universidade Aberta)
História da Arte
História, Património e Cultura
Estudos Medievais* (em regime de e-learning - Associação entre a Universidade NOVA de Lisboa,
através da FCSH, e a Universidade Aberta)
História
História da Arte
História e Teoria das Ideias
Línguas, Literaturas e Culturas
Didática das Línguas - Multilinguismo e Educação para a Cidadania Global (em regime de blearning - Associação entre a Universidade NOVA de Lisboa, através da FCSH, e a Universidade
Aberta)
Estudos Medievais* (em regime de e-learning - Associação entre a Universidade NOVA de
Lisboa, através da FCSH, e a Universidade Aberta)
Estudos Portugueses
Estudos de Tradução (Associação com a Universidade de Lisboa e a Universidade Católica
Portuguesa) - Candidaturas na Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica
Portuguesa (FCH/UCP)
Línguas, Literaturas e Culturas

Tradução e Terminologia (Associação com a Universidade de Aveiro) - Candidaturas em
simultâneo na FCSH/NOVA e na Universidade de Aveiro
Sociedade, Ambiente e Território
Alterações Climáticas e Políticas de Desenvolvimento Sustentável (Financiado pelo
FCT - Associação entre a Universidade NOVA de Lisboa, através da FCSH e da FCT, e a
Universidade de Lisboa) – Candidaturas no Instituto de Ciências Sociais da
Universidade de Lisboa (ICS/UL)
Antropologia
Ecologia Humana
Estudos sobre a Globalização | Financiado pela FCT
Estudos Urbanos (associação com ISCTE-IUL) - Candidaturas no ISCTE-IUL
Geografia e Planeamento Territorial
Saber Tropical e Gestão (Doutoramento da Universidade NOVA de Lisboa com a Faculdade de Economia (NOVASBE), a
Faculdade de Ciências e Tecnologia e o Instituto de Higiene e Medicina Tropical) - Candidaturas na Faculdade de Economia
(NOVASBE)
Sociologia (Associação entre a Universidade NOVA de Lisboa, através da FCSH, Universidade de Lisboa, a Universidade do
Algarve e a Universidade de Évora)
*Aguarda acreditação pela A3ES - Agência para a Avaliação e Acreditação do Ensino Superior
Mais oferta pós-graduada – Mestrados | Pós-graduações
Início
29 - FCSH/NOVA | MESTRADOS 2015/2016
Candidaturas
1.ª Fase – até 30 de Junho de 2015
MESTRADOS – CANDIDATURAS ONLINE
Cursos por áreas
Comunicação, Política, Linguagem e Filosofia
Educação e Ensino
História da Arte e Estudos Artísticos
História, Património e Cultura
Línguas, Literaturas e Culturas
Sociedade, Ambiente e Território
Mestrados em Ensino – Formação Inicial de Professores
Mestrados em e-learning
Mais oferta pós-graduada – Doutoramentos | Pós-graduações
Início
30 - Candidaturas para o Programa BIP/ZIP 2015 | até 30 de Junho de 2015
(…) Edição 2015
Quinta edição do Programa BIP-ZIP em marcha
Lançado em 2011, o Programa BIP-ZIP já espalhou a sua “energia” por bairros e zonas de intervenção prioritária um pouco por
toda a cidade, com mais de uma centena e meia de projectos apoiados.
A intenção desta iniciativa do pelouro da Habitação, lançada quando o cargo era ocupado por Helena Roseta (hoje presidente
da Assembleia Municipal de Lisboa) é “dinamizar parcerias e pequenas intervenções locais de melhoria dos ‘habitats’
abrangidos, através do apoio a projectos locais que contribuam para o reforço da coesão socio-territorial no município”. (…)
O prazo para submeter on-line as candidaturas para o Programa BIP/ZIP 2015 termina às 17h00 do dia 30 de Junho
de 2015 (próxima terça-feira).

Ver mais informação | Ver Despacho [Câmara Municipal de Lisboa – Gabinete da Vereadora]
Início
31 - O Perfil do Antropólogo em Portugal – até 30 de Junho de 2015 (Questionário online)
A Associação Portuguesa de Antropologia está a realizar um levantamento sobre as práticas profissionais dos antropólogos em
Portugal. O estudo permitirá fazer uma caracterização dos diplomados em Antropologia em Portugal (licenciados, mestres
e/ou doutorados), o que é fundamental para que possamos reivindicar um estatuto profissional mais adequado para os
antropólogos.
Até 30 de Junho de 2015, o questionário estará disponível aqui
O questionário é anónimo e os resultados serão tratados apenas pela APA, não havendo cedência de informação para
fins comerciais. Deverá demorar cerca de 5 a 10 minutos.
Início
32 - Exposição: Portos em banda desenhada / “Comics a Puerto: un universo marítimo en viñetas”
[a decorrer] entre 05 de Junho e 03 de Julho de 2015 | Sede da Área Metropolitana de Lisboa | Lisboa

A exposição de Banda Desenhada “Comics a Puerto: un universo marítimo en viñetas”, rebaptizada “Portos em banda
desenhada”, é um trabalho realizado por Jordi Ojeda e Francecs Solé Parellada, no âmbito de uma ideia imaginada, em 2006,
pela Autoridad Portuaria de Santander, que encarregou a Cátedra Unesco de Técnica y Cultura da Universidad Politecnica de
Cataluña, de realizar um projecto de investigação com a finalidade de contribuir para estimular o interesse pelo mundo
marítimo e portuário.
O resultado final veio a revelar-se numa proposta de experiência cultural única, capaz de apresentar “imagens” da actividade
portuária e da sua contribuição para o desenvolvimento da cidadania e progresso da sociedade, a todos os que têm a
oportunidade de a vivenciar.
A Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, a Área Metropolitana de Lisboa e a
Administração do Porto de Lisboa, membros do nó de Lisboa da RETE – Associação para a Colaboração Entre Portos e
Cidades, promovem e organizam a exposição “Portos em banda desenhada”, a qual estará patente ao público na sede da
Área Metropolitana de Lisboa entre os dias 5 de Junho e 3 de Julho de 2015 (de segunda a sexta-feira).
Ver mais informação
Início
33 - Revista do INE - Junho 2015 - disponível online
Ver - Revista electrónica do INE – Junho de 2015
Início
34 - Publicação do novo número da Sociologia - Vol. XIX, Janeiro-Junho 2015
Informa-se que acaba de ser publicado o novo número da revista SOCIOLOGIA (Vol. XIX, Janeiro-Junho 2015), o qual conta com
a participação de Luís Vicente Baptista (CICS.NOVA), Natália Azevedo, Pedro dos Santos Boia, Luísa Veloso, Ricardo Sá Ferreira,
Filipa Pinho, Telmo Costa Clamote, Luciana Teixeira de Andrade, Joaquim Fialho (CICS.NOVA), Joana Lucas, Vítor Rosa e Paula
Rocha.
O número já se encontra disponível para consulta na Biblioteca Digital da FLUP, em Sociologia, Revista da Faculdade
de Letras da Universidade do Porto
Ver Capa
Início
35 - Oportunidade de financiamento nos Programas Operacionais da Cooperação Territorial Europeia | Ver datas previstas
[várias]
Nos próximos meses serão abertas candidaturas para a Cooperação Territorial Europeia, onde poderão encontrar
oportunidades de financiamento para a investigação nas áreas das ciências sociais e humanidades. Entre as prioridades de
financiamento destacam-se:

- Apoio à educação, investigação, desenvolvimento tecnológico e inovação
- Conservar, proteger, promover e desenvolver o património natural e cultural
- Promoção da inclusão social e luta contra a pobreza
De uma forma resumida estes "Programas Operacionais da Cooperação Territorial Europeia" integram os seguintes níveis de
ação:




Cooperação transfronteiriça (“apagando” fronteiras”) - Programas: ENI CBC MED 2014-2020
Cooperação transnacional (partilhando experiências) - Programas: MID ATLANTIQUE 2014 – 2020, ESPAÇO
ATLÂNTICO 2014 – 2020, SUDOESTE EUROPEU 2014-2020 e MED Programme 2014-2020
Cooperação Inter-regional (apoio ao trabalho em rede) - Programa INTERREG EUROPE

Um breve resumo sobre os principais objectivos e áreas prioritárias de cada um destes seis Programas Operacionais encontrase aqui, assim como a referência às datas previstas para candidaturas.
Em todos estes programas operacionais, o objectivo principal é a promoção da integração do território da União Europeia. No
caso das vertentes de Cooperação Transfronteiriça e Transnacional é promovida a cooperação em domínios de importância
estratégica entre parceiros de subespaços transfronteiriços e macro regiões. A Cooperação na vertente Inter-regional destinase a promover sinergias entre os principais atores regionais, nacionais e comunitários da Política de Coesão com o objectivo de
capitalizar as boas práticas na gestão das intervenções estruturais na Europa.
Os seis programas aqui referidos estão em fase de aprovação final ou já com convocatórias preparadas, pelo que, para os
interessados em preparar candidaturas, este é o momento para encontrar parceiros e concretizar ideias colaborativas. Todas
as informações sobre cada um dos programa está disponível aqui
Gentileza do Gabinete de Planeamento | Núcleo de Apoio à Investigação
Início
36 - Candidaturas abertas para o Programa Multicountry Fulbright Specialists | até 30 de Junho de 2015
Até 30 de Junho, estão abertas candidaturas para o Programa Multicountry Fulbright Specialists que financia a colaboração
de especialistas norte-americanos em projetos de ensino, consultoria e investigação que envolvam conjuntamente instituições
de Portugal, de Angola, Cabo Verde, Moçambique ou Timor Leste (universidades, centros de investigação, bibliotecas, museus
e departamentos ministeriais).
Que áreas podem candidatar-se?
Poderão candidatar-se a esta oportunidade projectos nas seguintes áreas de estudos:
Agricultura, antropologia, arqueologia, biologia, ciências do ambiente, ciências documentais, ciência política, comunicação e
jornalismo, direito, economia, educação, engenharia, estudos americanos, estudos da paz e resolução de
conflitos, física, gestão, matemática, planeamento urbano, química, saúde pública, serviço social, sociologia e tecnologias de
informação.
Que tipo de projectos são esperados?
As propostas a apresentar deverão compreender a estadia do especialista norte-americano durante três semanas em Portugal
(duas semanas no início e uma no final do projeto) e três semanas num dos países de língua portuguesa acima mencionados.
Algumas actividades possíveis no âmbito dos projectos:
- Apresentação de palestras ao nível pré e pós-graduado;
- Participação ou condução de seminários ou workshops;
- Colaboração em projectos de investigação;
- Participação em actividades curriculares especiais e conferências;
- Consultoria no âmbito de projectos de desenvolvimento curricular e formação do corpo docente e de
desenvolvimento dos curricula académicos ou de material de estudo.
Os especialistas a seleccionar para este programa terão conhecimentos de língua portuguesa suficientes para trabalhar /
leccionar em português.
Duração: Seis semanas / máximo de 42 dias, incluindo os dias de viagem.

Benefícios: Os encargos da deslocação e estadia dos especialistas serão partilhados pelo Programa Fulbright e pelas
instituições participantes, que deverão, preferencialmente, suportar total ou parcialmente as despesas de alojamento,
alimentação e deslocações internas durante a permanência do especialista nos respectivos países.
Todos os pedidos de informação e candidaturas a esta bolsa devem ser enviados por email para Dora Arenga
(darenga@fulbright.pt).
Gentileza do Gabinete de Planeamento | Núcleo de Apoio à Investigação da FCSH
Início
37 - Candidaturas abertas para o Programa Pessoa – Gestão portuguesa FCT - Gestão francesa CAMPUSFRANCE | até 30 de
Junho
Encontram-se abertas, até 30 de Junho, as candidaturas ao Programa Pessoa, gerido em Portugal pela FCT e em França pelo
CAMPUSFRANCE.
Qual o objectivo?
O Programa PESSOA tem como principal objectivo a implementação do intercâmbio científico e tecnológico de excelência
entre laboratórios de investigação dos dois países, favorecendo o aparecimento de novas equipas e novos temas de
cooperação.
As candidaturas que se encontram agora abertas irão apoiar o intercâmbio de investigadores para o biénio 2016/2017.
O que é financiado?
O financiamento destina-se à mobilidade de investigadores participantes nos projectos: despesas de viagem e estadia da
equipa portuguesa em França.
O que deve ser assegurado na candidatura?
As candidaturas devem ser elaboradas conjuntamente pelos investigadores responsáveis dos dois países e submetidas aos
organismos executores do Acordo. Assim, a equipa portuguesa deverá remeter a sua candidatura ao DRI da FCT e a equipa
estrangeira ao organismo do seu país. A não inclusão de jovens investigadores na equipa portuguesa tem carácter eliminatório
(ver definições nas FAQ's). Será dada prioridade a novos projectos/novas equipas, bem como, aos projectos que incluam a
organização conjunta de Workshop's.
Como candidatar-se?
Para formalizar a candidatura, deve enviar um e-mail até ao dia 30 de Junho de 2015 para helena.ramos@fct.pt, Fundação
para a Ciência e a Tecnologia. com a seguinte documentação:



Formulário (download do ficheiro)
Parecer do responsável pela instituição na qual o candidato desenvolve trabalho, assinados e enviados em formato
PDF.
o Esta declaração deve ser solicitada atempadamente para o Núcleo de Apoio à Investigação
(research@fcsh.unl.pt), com as indicações: título do projecto, nome do investigador responsável da FCSH,
unidade de investigação da FCSH e nome da entidade parceira francesa.

Toda a informação encontra-se disponível aqui
Esta e outras oportunidades de financiamento são divulgadas na plataforma. Para receber estas informações directamente no
seu email basta seleccionar "seguir" este novo espaço de divulgação da FCSH.
Gentileza do Gabinete de Planeamento | Núcleo de Apoio à Investigação da FCSH
Início
38 - Candidaturas abertas para Programa de Bolsas de Estudo do Governo do Japão | até ao dia 30 de Junho de 2015
O Ministério da Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia do Japão (Monbukagakusho) concede bolsas de estudo a
licenciados portugueses para um curso de pós-graduação em universidades japonesas, para os anos académicos de 2016.
Que áreas estão abrangidas?
Todas as áreas de estudo são elegíveis. Os candidatos devem escolher uma área de estudo no Japão que corresponda à área
de estudo da sua licenciatura.

Quem pode candidatar-se?
(resumo das principais regras de participação. Informação completa encontra-se no site oficial)
- Os candidatos deverão ser nacionais de Portugal. Não serão aceites candidaturas de nacionais japoneses.
- Os candidatos deverão ter nascido a 2 de Abril de 1981 ou depois;
- Os candidatos deverão ter completado ou estarem a completar uma licenciatura por uma Universidade ou
portadores de um grau equivalente ao da licenciatura com uma duração de 16 anos escolares ou 18 anos de educação
escolar para um curso de Doutoramento nas áreas de medicina, medicina dentária, ciências veterinárias e ciências
farmacêuticas com 6 anos de graduação; ou ter 22 anos de idade ou mais e ter passado num exame individual numa
universidade, com a obtenção da classificação idêntica ou superior a um grau universitário de licenciatura (ou 24 anos
ou mais se pretender entrar num curso de Doutoramento nas áreas de medicina, medicina dentária, ciências
veterinárias e ciências farmacêuticas com 6 anos de graduação);
- Os bolseiros contemplados com outras bolsas, atribuídas por outras instituições, não poderão usufruir desta bolsa de
estudo.
Que tipos de bolsas?
Os candidatos devem escolher uma das seguintes categorias:
a)- Investigação – ‘Research Student’
 2 anos – de Abril de 2016 a Março de 2018 (24 meses)
 1 ano e meio – de Outubro de 2016 a Março de 2018 (18 meses)
Estes períodos incluem 6 meses de estudo da língua japonesa para os candidatos que possuam conhecimentos
insuficientes dessa língua para prosseguimento dos estudos;
b) - Mestrado / Doutoramento / Curso Superior Profissional
Indiferentemente da data de partida para o Japão, em Abril ou Outubro, o período da bolsa permitirá ao candidato
terminar o estudo pretendido, estando também considerado, nesta situação, os 6 meses de estudo da língua japonesa.
Como candidatar-se?
Os candidatos deverão apresentar os formulários de inscrição, devidamente preenchidos e acompanhados da documentação
requerida, à Embaixada do Japão, até ao dia 30 de Junho de 2015, impreterivelmente (data de recepção na Embaixada – não
serão aceites candidaturas recebidas depois desta data)
Todas as informações encontram-se disponíveis aqui
Gentileza do Gabinete de Planeamento | Núcleo de Apoio à Investigação da FCSH
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39 - Concurso "Investigação para o Desenvolvimento" | candidaturas abertas até 31 de Julho
O Camões – Instituto da Cooperação e da Língua e a Fundação Calouste Gulbenkian lançaram o Concurso "Investigação para
o Desenvolvimento" que visa distinguir projectos de cooperação para o desenvolvimento promovidos por ONGD portuguesas
que pretendam publicar os resultados alcançados em revistas científicas.
Que entidades podem candidatar-se?
ONGD nacionais, legalmente reconhecidas pelo Instituto Camões há mais de três anos, em parceria com instituições de ensino
superior e de investigação com mérito reconhecido nas áreas de intervenção dos projectos apresentados.
Que tipo de projectos podem ser apresentados?
Para garantir o enquadramento científico dos resultados obtidos no terreno pelas ONGD, as candidaturas a este Concurso
deverão ser realizadas em associação com universidades ou centros de investigação.
Os projectos devem estar concluídos ou em fase final de conclusão à data de apresentação da candidatura. Um júri composto
por peritos reconhecidos na área da cooperação para o desenvolvimento seleccionará duas candidaturas às quais será
atribuído um montante de 10.000 euros cada.
Como apresentar candidatura?
As candidaturas podem ser apresentadas no site da Fundação Calouste Gulbenkian aqui

O período de recepção das candidaturas é de 1 de Junho a 31 de Julho de 2015.
Esta parceria entre o Camões – Instituto da Cooperação e da Língua e a Fundação Calouste Gulbenkian surge no âmbito
do Ano Europeu para o Desenvolvimento, e visa contribuir para o reforço da capacidade de produção de conhecimento e
influência de políticas públicas por parte das ONGD portuguesas e também aproximar estes agentes de instituições científicas
e de ensino superior.
Gentileza do Gabinete de Planeamento | Núcleo de Apoio à Investigação da FCSH
Início
40 - Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowships Offer - University of Calabria – ITALY | Closing Date: 10 September 2015
at 17:00:00 (Brussels Local Time)
Está aberto o concurso para bolsas individuais Marie S. Curie na Universidade de Calabria (Itália). Toda a informação sobre as
áreas científicas disponíveis e regras de participação:
Mais informação | Brochura
Gentileza do Gabinete de Planeamento | Núcleo de Apoio à Investigação da FCSH
Início
41 - Eventos GPPQ - Próximas Sessões Saúde | Horizonte 2020 | Programa de Trabalhos para 2016-2017
Entre 02 Julho e 23 de Setembro | [vários locais]

1. O GPPQ está a organizar um conjunto de sessões temáticas no âmbito do Horizonte 2020, com enfoque no Programa de
Trabalhos para 2016-2017, que será publicado em Outubro. Neste âmbito, irão decorrer várias sessões regionais dedicadas
ao tema Saúde, nas datas e locais indicados na tabela abaixo. Estas sessões serão dirigidas a empresas, universidades,
politécnicos, associações privadas de I&D, organizações de doentes e a todas as entidades que possam participar como
beneficiárias no âmbito de um projecto do Horizonte 2020. A participação nas sessões é gratuita mas o registo é obrigatório.

Título da Sessão
Cidade
Sessão de Informação Horizonte 2020 - Saúde Porto
Sessão de Informação Horizonte 2020 - Saúde Braga
Sessão de Informação Horizonte 2020 - Saúde Lisboa
Sessão de Informação Horizonte 2020 - Saúde Coimbra
Sessão de Informação Horizonte 2020 - Saúde Faro
Sessão de Informação Horizonte 2020 - Saúde Aveiro

Data
02-07-2015
07-07-2015
14-07-2015
15-07-2015
10-09-2015
23-09-2015

Agenda e registo
website GPPQ
website GPPQ
website GPPQ
website GPPQ
website GPPQ
website GPPQ

2. A Sessão de informação & networking "Oportunidades e instrumentos de apoio para investigação clínica e de
translação", irá decorrer no dia 9 de Julho no Auditório do iBET (Oeiras). Numa organização conjunta
do GPPQ, FCT e HCP/TRIS-HCP, com a colaboração do iBET e do Infarmed, esta sessão de informação pretende dar a conhecer
as oportunidades e instrumentos de apoio para a investigação clínica e de translação em Portugal. A participação na sessão é
gratuita mas a inscrição é obrigatória. Agenda e registo no website do GPPQ.
Gentileza do Gabinete de Planeamento | Núcleo de Apoio à Investigação da FCSH
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42 - Convocatória + Parceria Horizonte 2020 - "Pan-European public outreach: exhibitions and science cafés engaging
citizens in Science" | aberta até 16 de Setembro
Encontra-se aberta até 16 de setembro, a convocatória do Horizonte 2020 intitulada “Pan-European public outreach:
exhibitions and science cafés engaging citizens in Science”.
Pretende-se com estes projetos organizar exposições e eventos participativos em toda a Europa para envolver os cidadãos na
ciência, com base na experiência passada e capacidade de museus de ciência, instituições de ensino superior, unidades de
investigação, cidades da cultura científica (por exemplo, com base no projeto PLACES do 7º Programa-Quadro), mas também
com a participação de associações, escolas secundárias, Organizações Não-Governamentais (ONGs) e organizações da
sociedade civil, autoridades públicas locais e outras partes interessadas.

Para além da organização de exposições, as propostas devem também criar “cafés ciência” regulares e em ambientes
informais durante os quais questões de ciência e tecnologia, investigação e inovação serão debatidas envolvendo os cidadãos,
cientistas e atores locais. A opinião do público sobre as exibições e os resultados dos debates serão recolhidos e analisados de
uma forma estruturada, para orientar um processo de aprendizagem interno e proporcionará apoio à decisão política.
Em anexo a este email encontra-se um pedido de participação em consórcio para uma candidatura a esta convocatória. Para
os interessados em participar neste consórcio ou saber mais informações, devem entrar em contacto através dos emails
indicados no documento.
Para mais informações sobre esta convocatória
Outras oportunidades de financiamento para as ciências sociais são diariamente divulgadas aqui
Gentileza do Gabinete de Planeamento | Núcleo de Apoio à Investigação da FCSH
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43 - NOVASaúde - 1º Workshop sobre genética | envio trabalhos até 15 de Julho de 2015
09 de Outubro de 2015 | 13h45 - as 18h10 | Reitoria da Universidade Nova de Lisboa

No âmbito da NOVASAÚDE, dá-se continuação ao conjunto de sessões científicas na Universidade Nova de Lisboa, desta vez
com uma reunião subordinada ao tema Genética.
A sessão terá lugar no dia 9 de Outubro na Reitoria da Universidade Nova de Lisboa, entre as 13h45 e as 18h10. Este
Workshop destina-se a docentes e investigadores da Universidade Nova de Lisboa e tem como objectivo a apresentação de
trabalhos num formato que permita uma discussão aprofundada – 10 a 15 minutos para exposição, seguido de debate com a
assistência.
Os autores interessados em apresentar trabalhos neste Workshop devem enviar o seu trabalho por correio electrónico para
novasaude@unl.pt até dia 15 de Julho de 2015, caso queiram ver o seu trabalho considerado para esta primeira sessão. Os
trabalhos a submeter devem ter cerca de ½ página A4. A decisão de aceitação por parte da Comissão Organizadora será
tomada até 5 de Setembro de 2015.
Ver Programa
Para quaisquer esclarecimentos, contactar novasaude@unl.pt
Gentileza da Divisão de Planeamento e Apoio à Gestão (DPAG) | Núcleo de Planeamento (NP) Planning Office –
FCSH/UNL
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44 - Horizonte 2020 | concurso 2016-2017 | Desafio Societal 5 "Ação climática, ambiente, eficiência de recursos e matériasprimas"
Várias datas

O Programa de Trabalhos (WP) 2016-2017 do Desafio Societal 5 “Ação climática, ambiente, eficiência de recursos e matériasprimas” do Horizonte 2020 será, expectavelmente, publicado em Setembro de 2015 e, os tópicos a concurso em 2016,
encerrarão no início do próximo ano.
Neste momento, o WP já está praticamente finalizado mas trata-se ainda de informação confidencial e que poderá sofrer
alterações. No entanto, é fundamental que a comunidade nacional conheça o seu conteúdo.
Assim, as próximas sessões de informação do Desafio Societal 5 “Ação climática, ambiente, eficiência de recursos e matériasprimas” estão agendadas para:

25 de
junho
Lisboa
(ontem)

Sessão de Informação dedicada ao Programa LIFE
com apresentação do Desafio Societal Ação
Climática do H2020

A agenda está disponível AQUI! As
inscrições (nome e instituição) deverão ser
enviadas, até dia 23 jun, para
life@apambiente.pt

30 de
junho
Faro

Sessão de informação Horizonte 2020 (Ação
Climática, Bioeconomia)

A agenda e o formulário de inscrição online
estão disponíveis AQUI!

2 de julho
Porto

Sessão de informação Horizonte 2020 (Ação
Climática, Bioeconomia)

A agenda e o formulário de inscrição online
estão disponíveis AQUI!

6 de julho
Évora

Sessão de informação Horizonte 2020 (Ação
Climática, Bioeconomia)

A agenda e o formulário de inscrição online
estão disponíveis AQUI!

Nos próximos meses, no âmbito do Desafio Societal Ação Climática vão ser organizadas mais sessões de divulgação noutras
regiões do país.
Comunica-se que o Infoday , promovido pela COM, dedicado aos tópicos 2016 do Programa de Trabalhos 2016-2017 do
Desafio Societal Ação Climática está previsto para o dia 21 de Setembro em Bruxelas. Logo que haja mais informação está será
disponibilizada.
Complementarmente, enviamos informação sobre os documentos base com grande influência na definição das prioridades
para o concurso 2016-2017 e que poderão ajudar a enquadrar os tópicos a concurso:
·
·
·
·

ECO-INOVAÇÃO : Systemic Approach to Eco-Innovation to achieve a low-carbon, Circular Economy
SERVIÇOS CLIMÁTICOS: A European research and innovation Roadmap for Climate Services
CIDADES e BIODIVERSIDADE: Towards an EU Research and Innovation policy agenda for Nature-Based Solutions &
Re-Naturing Cities
PATRIMÓNIO CULTURAL: Getting cultural heritage to work for Europe e os projetos financiados, ao nível Europeu,
no concurso 2014 do Desafio Societal Ação Climática.

Visite o calendário de eventos do GPPQ e verifique as várias sessões de informação e workshops sobre escrita de propostas
que estão a ser organizadas em diferentes pontos do país!
O GPPQ está ao seu dispor para qualquer informação e apoio. [Anabela Carvalho Anabela.Carvalho@fct.pt]
Gentileza da Divisão de Planeamento e Apoio à Gestão (DPAG) | Núcleo de Planeamento (NP) Planning Office –
FCSH/UNL
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45 - Horizonte 2020 | Atualização de informação sobre as temáticas Bioeconomia, Biotecnologia e BBI | Várias datas
Informação sobre o Desafio Societal Bioeconomia e a área da Biotecnologia do Programa Horizonte 2020 e ainda sobre
a Iniciativa Tecnológica Conjunta sobre Bioindústrias (JTI BBI) tendo em vista os próximos concursos para submissão de
propostas que irão ser lançados ainda no decorrer de 2015.
Desafio Societal 2(DS2) - "Segurança alimentar, agricultura sustentável, investigação marinha e marítima e bioeconomia":
Os concursos 2015 encerraram no passado dia 11 de Junho e os resultados deverão ser comunicados aos coordenadores das
propostas no final do mês de Outubro.
Espera-se que os próximos concursos (2016-2017) sejam publicados em finais de Setembro/princípios de Outubro com os
primeiros concursos a encerrar no início de Março de 2016 (datas sujeitas a confirmação) pelo que o GPPQ, em colaboração
com várias instituições de acolhimento, está a organizar em diferentes pontos do país sessões de divulgação das
perspetivas de financiamento no âmbito deste Desafio Societal:

30 de
junho
Faro
2 de
julho
Porto

Sessão de informação Horizonte A agenda e o formulário
2020 (Ação
de inscrição online estão
Climática, Bioeconomia)
disponíveis AQUI!
Sessão de informação Horizonte A agenda e o formulário
2020 (Ação
de inscrição online estão
Climática, Bioeconomia)
disponíveis AQUI!

6 de
julho
Évora

Sessão de informação Horizonte A agenda e o formulário
2020 (Ação
de inscrição online estão
Climática, Bioeconomia)
disponíveis AQUI!

As áreas de interface do Desafio Societal 2 com a área da Saúde irão também ser apresentadas nas sessões do Desafio
Societal 1 já foram anunciadas, nomeadamente no dia 2 de Julho no IBMC (Porto) e na UCP (Lisboa).
Outras sessões irão ser ainda organizadas até ao final de 2015, pelo que aconselhamos que consulte com regularidade
o calendário de eventos do GPPQ.
Informa-se também que no dia 13 de Outubro em Lisboa vai ser organizado um Info Day Nacional para o lançamento dos
concursos 2016/17 na área da Bioeconomia, o qual contará com a presença de um representante da Comissão Europeia.
Chama-se igualmente à atenção para a Jornada de Informação que terá lugar em Bruxelas na 4ª semana de Novembro,
compreendendo um workshop dedicado aos ‘multi-actor projects & thematic networks’ (24/11), um Info Day (25/11) e
um Brokerage Event (26/11).
Mais informações sobre estes eventos serão disponibilizadas em breve no site do GPPQ.
Liderança Industrial – Biotecnologia:
A 1ª fase do concurso 2015 encerrou no dia 26 de Março, tendo os coordenadores das propostas que atingiram a classificação
mínima sido convidados a submeter uma proposta completa até ao próximo dia 8 de Setembro de 2015.
Os concursos 2016-2017 irão ser publicados em finais de Setembro/princípios de Outubro, estando igualmente prevista a
apresentação das áreas que irão estar abertas a concurso nas sessões do GPPQ já referidas anteriormente.
Iniciativa Tecnológica Conjunta sobre Bioindústrias (JTI BBI):
O 1º concurso da JTI BBI decorreu entre 9 de Julho e 15 de Outubro de 2014.
Informação sobre os 10 projetos financiados no concurso 2014 aqui
Em 19 de Maio de 2015 foi publicado o concurso H2020-BBI-PPP-2015-1-1 (single-stage call) para o financiamento de
projetos flagship (IA-FLAG) no âmbito dos seguintes tópicos:




·BBI.VC1.F1: From lignocellulosic feedstock to advanced bio-based chemicals, material sor etanol
·BBI.VC2.F2: Valorisation of cellulose into new added value products
·BBI.VC4.F3: Innovative processes for sugar recovery and conversion from Municipal Solid Waste (MSW)

Este concurso tem um orçamento indicativo de 100 M€ e tem data de encerramento em 15/09/2015.
Está prevista a publicação de um 2º concurso (single-stage call) no mês de Julho, com data de encerramento em Dezembro
de 2015 e um orçamento indicativo de 106 m€, para financiamento de projetos de investigação e inovação (RIA), ações de
inovação (IA) e ações de coordenação e suporte (CSA).
No dia 26 de Julho em Bruxelas organiza-se um Info Day especificamente dedicado aos concursos 2015 da JTI BBI, o
qual poderá ser seguido através do sistema de webstream. Mais informações estão disponíveis no site do evento
Mais informações sobre as calls 2015 da BBI, incluindo a lista provisória dos tópicos do 2º concurso, estão disponíveis aqui
Para proporcionar o networking e facilitar o estabelecimento de parcerias, foi criada uma plataforma online – BBI Partnering
Platform
Outras informações de potencial interesse:
- Informação sobre projetos europeus financiados anteriormente
- Publicações da UE na área da Bioeconomia
- Informações sobre a Bioeconomia na UE
- Moving towards a circular economy:
- 2015 Call for proposals for LIFE Grants (datas de encerramento em Setembro e Outubro, consoante as áreas)

- EU Brokerage Event on Key Enabling Technologies in Horizon 2020: Estrasburgo (França), 6/10/2015
- EU-India Science, Technology and Innovation Cooperation Days 2015: Roma (Itália), 15-16/10/2015
- ICT 2015 Innovate, Connect, Transform: Lisboa (Portugal), 20-22/10/2015
- European Forum for Industrial Biotechnology and the Bioeconomy: Bruxelas (Bélgica), 27-29 Outubro 2015
- Research & Innovation events at EXPO 2015: Milão (Itália), até 31/10/2015
Início
46 - 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
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47 - Prémio Maria Lamas 2016 | dissertações de doutoramento e pós-doutoramento
Encontram-se abertas candidaturas para o Prémio Maria Lamas, que distingue dissertações de doutoramento e pósdoutoramento relacionados sobre a mulher, o género e a igualdade, na perspectiva das ciências sociais e humanas,
desenvolvidas no âmbito de centros de investigação científica credenciados.
O prémio Maria Lamas para estudos sobre a mulher, género e igualdade, tem uma periodicidade bienal é promovido pelo
município de Torres Novas, evocando a figura de Maria Lamas, perpetuando o seu testemunho de lutadora pelos direitos das
mulheres portuguesas.
Com um valor pecuniário de 3.000 euros, pretende-se ainda contribuir para o desenvolvimento do conhecimento numa
perspetiva de transversalidade e pluralidade e reconhecer estudos académicos e científicos realizados em Portugal,
produzidos por autores portugueses ou estrangeiros.
Para a edição de 2016 serão aceites a concurso trabalhos validados nos três anos anteriores (2013, 2014 e 2015).
Para mais informações sobre como concorrer a este Prémio, contacte: gepe@cm-torresnovas.pt
Ver mais informação
Gentileza do Gabinete de Planeamento | Núcleo de Apoio à Investigação
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