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: Durante o mês de Agosto não serão enviadas Notícias CICS.NOVA
NOTA 3: 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: CICS.NOVA recebe candidaturas para Concurso Investigador FCT 2015 – Ver mais informação
02 - Call for Papers: Revista Sociologia - Faculdade de Letras da Universidade do Porto – Ver mais informação
03 - 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 01 de Maio a 15 de Agosto – Ver mais informação
04 - Call For Papers: XVI Encontro Nacional de Sociologia Industrial, das Organizações e do Trabalho (ENSIOT) Futuros do Trabalho: Políticas, Estratégias e Prospetiva | 27 e 28 de Novembro 2015 | FCSH-Universidade
Nova de Lisboa | Envio de resumos (propostas de comunicação) até 06-09-2015 – Ver mais informação
05 - Call for proposals for projects 2015 - 3rd health programme | Deadline Date: 15-09-2015 17:00:00
(Brussels local time) – Ver mais informação
06 - Call for Chapters: I’ll be your mirror Creative Milieus and Cultural Scenes in Contemporary Urban Spaces |
until 15 September 2015 – Ver mais informação
07 - Call for Making Science Education and Careers Attractive for Young People | Deadline Date: 16-09-2015
17:00:00 (Brussels local time) – Ver mais informação
08 – Call: Fourth International Conference on Virtual and Networked Organizations Emergent Technologies and
Tools, ViNOrg’15 | November 18-20, 2015 | Póvoa de Varzim | Portugal | Full Paper, Extended Abstract or
Abstract Submission: September 20, 2015 – Ver mais informação
09 - Call For Papers - Urban and Territorial Regeneration Challenges | até 21 de Setembro de 2015 – Ver mais
informação
10 - II Seminario Red Universitaria de Historia Ambiental (Ruedha) Dialogos de Saberes Ambientales desde la
(In) Sustentabilidad | 18-19 Fevereiro 2016 | Facultad de Filosofia y Letras | Universidad de Granada | até 30
Setembro 2015 – Ver mais informação
11 - 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
12 - Call for papers: Systèmes d’information et gestion de l’urbain sur la longue durée (fin XVIIIe - début XXIe
siècles) - Colloque international organisé par le LATTS et l’ISCC avec le soutien du LabEx EHNE et du Centre
Alexandre-Koyré | 15-16Março 2016 | Institut des sciences de la communication | Paris| até 15 Outubro 2015
- Ver mais informação
13 - 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
14 - Call for Papers: A avaliação das escolas: políticas, perspectivas e práticas - Número especial da ESC –
Educação, Sociedade & Culturas | Submissão até 31 de Outubro de 2015 – Ver mais informação
Eventos (CICS.NOVA)
Seminários/Simpósios
15 - I Seminário Internacional Vozes Femininas e escritas do Eu & I Seminário Internacional Literatura,
Imaginário e Cultura | 09-11 de Setembro 2015 | Campus Carreiros da Universidade Federal do Rio
Grande (FURG) | Rio Grande/RS | Brasil | Com Isabel Lousada (CICS.NOVA) – Ver mais informação
16 - 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

17 – VII Congresso Internacional: Mulher e Literatura [XVI Seminário Nacional] | Com Isabel Lousada
(CICS.NOVA) | 14 a 16 de Setembro 2015 | Universidade de Caxias do Sul | Brasil – Ver mais
informação
18 - Seminário (Des)Emprego, Mercado de Trabalho e Políticas Públicas | 01 e 02 de Outubro |
Universidade de Évora | Comissão organizadora: Carlos Silva (UÉvora, CICS.NOVA.UÉvora); José
Saragoça (UÉvora, CICS.NOVA.UÉvora) - Ver mais informação
Colóquios/Conferências/Congressos
19 - 23 rd Annual Coloquium: “Sustainable Rural Systems: Smart Answers for a Smiling Future”
(Patrocínio CICS.NOVA & FCSH/NOVA) | Colóquio Internacional da União Geográfica Internacional
(UGI) | Chair: Ana Firmino (CICS.NOVA) | 27th July – 2nd August 2015 | Local: Lisboa / [a decorrer]
Porto – Ver mais informação
20 - 55th ERSA Congress 2015: World Renaissance - Changing roles for people and places | 25 to 29
August | LISBON | PORTUGAL | [27 August Special Session]: Maritime Clusters & Regions com Carlos
Pereira da Silva (CICS.NOVA) e Regina Salvador (CICS.NOVA) - Ver mais informação
21 - X Congresso da Geografia Portuguesa: Os Valores da Geografia | 09 a 12 de Setembro de 2015 |
FCSH/NOVA | Lisboa \ Organização APG e CICS.NOVA | Actualização de Informação - Ver mais
informação
22 - Políticas de combate à pobreza e exclusão em Portugal: debates e (re)configurações | 27 Novembro – 2015 | 09h00 - 17h00 | Auditório 2 - Torre B | FCSH/NOVA | Lisboa | | Organização
(CICS.NOVA e APS) - Ver mais informação
Debates
Workshops
Reuniões/Outros
Eventos
Seminários/Simpósios
Colóquios/Conferencias/Congressos
23 - 2ª Conferência “Rumos da Sociologia do Conhecimento, Ciência e Tecnologia em Portugal” | 08 e
09 de Setembro de 2015 | Instituto de Ciências Socias | Lisboa | Inscrições até 31 de Julho – Ver mais
informação
24 - 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
Reuniões/Outros
25 - INA - 3º Encontro "Conhecimento e Cooperação" - Convite à participação | 17 de Setembro de
2015 | Auditório da Torre do Tombo | Lisboa – Ver mais informação
26 - Prémio Cientifico, Sesimbra 2015 | envio dos trabalhos até 25 de Setembro de 2015 – Ver mais
informação
Oferta Emprego/Oportunidades
27 - Atribuição de 1 Bolsa de Iniciação Científica (BIC) | Funções de secretariado científico na revista Fórum
Sociológico | O concurso encontra-se aberto no período [27 de julho a 7 de agosto de 2015] – Ver mais
informação
28 - Concurso para atribuição de 2 (duas) Bolsas de Gestão de Ciência e Tecnologia (BGCT - Licenciado/a) | O
concurso encontra-se aberto no período de 24/07/2015 a 24/08/2015 – Ver mais informação
29 - Bolsas de Pós Doutoramento: Linha Temática 1 - Mudanças Ambientais, Recursos e Riscos Naturais //
Linha Temática 2 - Dinâmicas Urbanas, Mobilidades e Diversidade // Linha Temática 3 - Desenvolvimento e
Ordenamento do Território. | Candidaturas entre 23 de Julho a 4 de Setembro de 2015 – Ver mais informação

30 - Call Research / 2 Research Grants - Project "EXCHANGE - Forensic Geneticists and the Transnational
Exchange of DNA data in the EU: Engaging Science with Social Control, Citizenship and Democracy" |
Applications until September 7, 2015 – Ver mais informação
31 - Scholarship for students a semester living rent-free| 10 Places Available | até 30 Setembro 2015 – Ver
mais informação
Oferta Formação
Academia
32 - FCSH | DOUTORAMENTOS 2015/2016 – Ver mais informação
33 - FCSH/NOVA | MESTRADOS 2015/2016 – Ver mais informação
34 - Mestrado em Sociologia | Universidade dos Açores – Ver mais informação
Profissional
Outros
35 - Revista Configurações 15 (CICS.NOVA.UMINHO) - já disponível – Ver mais informação
36 - Evaluation of the Portuguese Foundation for Science and Technology | Fundação para Ciência e a
Tecnologia (FCT) | Report of the Evaluation Panel – Ver mais informação
Divulgações Institucionais FCSH
37 - Programa de Trabalhos ERC 2016 – Ver mais informação
38 – Disponibilização: Despacho n.º 28/2015, de 24 de Junho: Procedimentos e trâmites relativos às
modalidades de tese de doutoramento por compilação de trabalhos de investigação e por obra – Ver mais
informação
39 - Portugal 2020 - candidaturas abertas para investigação e inovação – Ver mais informação
40 – Oportunidade de financiamento nos Programas Operacionais da Cooperação Territorial Europeia | Ver
datas previstas [várias] – Ver mais informação
41 - Bolsas mobilidade para o 8th Young Researchers' Forum on Cultural Policy and Cultural Management |
Deadline: 10 August 2015 – Ver mais informação
42 - Candidaturas abertas para World Social Science Fellowship | até 24 de Agosto – Ver mais informação
43 - Bolsas Augustin Hirschvogel do Institute for East and Southeast European Studies | até 31 de Agosto – Ver
mais informação
44 - Centro de Inovação da FCSH: Prémio de Empreendedorismo FCSH-NOVA/Santander-Totta – Melhores
Planos de Negócio 2015 | até 4 de Setembro de 2015 – Ver mais informação
45 - Eventos GPPQ - Próximas Sessões Saúde | Horizonte 2020 | Programa de Trabalhos para 2016-2017 |
Entre 02 Julho e 23 de Setembro / Vários Locais | Próxima Sessão 10/09/2015 (Lisboa) - Ver mais informação
46 - 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
47 - Expression of Interest For Hosting Marie Skłodowska-Curie Fellows In ”Valahia” University Of Târgoviște,
Romania (Call MSCA If 2015) | deadline for the submission of proposals (10/09/2015) - Ver mais informação
48 - Convocatória + Parceria Horizonte 2020 - "Pan-European public outreach: exhibitions and science cafés
engaging citizens in Science" | aberta até 16 de Setembro – Ver mais informação
49 - Horizonte 2020: Pedidos de parceria para o Programa Science with and for Society (SWAFS) | 16 de
Setembro de 2015 – Ver mais informação
50 - Convocatória Horizonte 2020 - "Supporting structural change in research organisations to promote
Responsible Research and Innovation" | até 16 de Setembro de 2015 – Ver mais informação
51 - Candidaturas abertas para o Prémio Inclusão e Literacia Digital 2015 | até 25 de Setembro de 2015 – Ver
mais informação
52 - Candidaturas abertas ao Prémio Raoul Wallenberg | até 30 de Setembro – Ver mais informação
53 - Horizonte 2020 | Atualização de informação sobre as temáticas Bioeconomia, Biotecnologia e BBI | Várias
datas – Ver mais informação

01 - Call: CICS.NOVA recebe candidaturas para Concurso Investigador FCT 2015
O CICS.NOVA Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais convida os investigadores doutorados a submeter uma candidatura
ao Concurso Investigador FCT 2015, integrada nos seus domínios de investigação.
As propostas deverão ser submetidas até ao dia 2 de Setembro de 2015.
A Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) lançou a 4ª edição do Concurso Investigador FCT (2015), que tem como
objectivo apoiar o recrutamento pelos Centros de Investigação de 200 investigadores doutorados de qualquer
nacionalidade.
O Programa Investigador FCT oferece uma remuneração equiparada com as categorias de investigador auxiliar, investigador
principal ou investigador coordenador da carreira de investigação científica, sob a forma de um contrato de trabalho, por um
período máximo de cinco anos. Os investigadores seleccionados que não sejam Investigadores Responsáveis de qualquer
projecto activo financiado pela FCT a partir de 1 de Janeiro de 2016 poderão receber também financiamento correspondente a
um Projecto Exploratório, no montante máximo de 50.000€.
O CICS.NOVA Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais convida os investigadores doutorados a submeter uma candidatura
integrada nos seus domínios de investigação:
- Desigualdades Sociais e Acção Pública
- Cidadania, Trabalho e Tecnologia
- Mudanças Ambientais, Território e Desenvolvimento
- Modelação Espacial, Social e Planeamento
- Dinâmicas Populacionais e Saúde
Aceitam-se candidaturas até 02 de Setembro a ser enviadas para o e-mail cicsnova.gestao@fcsh.unl.pt com o assunto
‘Concurso Investigador FCT 2015’.
A candidatura deve conter:
- Carta de apresentação, descrevendo a sua carreira de investigação, participação em projectos de investigação e publicações
a destacar,
- CV (curriculum vitae),
- Domínios de investigação a que se candidata,
- Sumário do plano de trabalhos proposto (até 500 palavras).
Os candidatos que vierem a ser seleccionados poderão apresentar a sua candidatura à FCT até 15 de Setembro, tendo como
instituição de acolhimento o CICS.NOVA. Contarão para o efeito com o apoio necessário para a preparação das mesmas.
A FCT definiu três níveis diferentes de financiamento:




Nível inicial - para doutorados com doutoramento concluído há mais de 3 anos e menos de 8 anos, sem exigência de
independência científica prévia;
Nível de desenvolvimento - doutorados com um currículo de mérito excepcional e experiência como investigador
independente;
Nível de consolidação - para doutorados com experiência como investigador independente, com um currículo
excepcional e que evidenciem liderança científica numa determinada área do conhecimento.

Estamos disponíveis para esclarecer eventuais dúvidas pelo e-mail cicsnova.gestao@fcsh.unl.pt.
Consulte o Aviso de Abertura do Concurso.

Informação adicional sobre os requisitos de admissibilidade pode ser consultada nos documentos oficiais do concurso, no
Regulamento e no Guião de Candidatura (em inglês).
Consulte também o website da FCT/Concurso Investigador FCT 2015.
Início
02 - Call for Papers: Revista Sociologia - Faculdade de Letras da Universidade do Porto
Call for papers
Revista sociologia
Faculdade de letras da universidade do porto
A Sociologia, Revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto recebe propostas de textos para publicação (artigos,
notas de investigação, ensaios bibliográficos e recensões). Os textos poderão ser apresentados em português, francês,
espanhol e inglês. Para mais informações, consultar as normas para apresentação e publicação de textos, no site da revista
Sociologia.
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03 - 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
01 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 01 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.
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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].
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04 - Call For Papers: XVI Encontro Nacional de Sociologia Industrial, das Organizações e do Trabalho (ENSIOT) - Futuros do
Trabalho: Políticas, Estratégias e Prospetiva | Envio de resumos (propostas de comunicação) até 06-09-2015
27 e 28 de Novembro 2015 | FCSH-Universidade Nova de Lisboa

Apresentação
Perante a crise e as profundas adversidades económico-financeiras, que afectam o capitalismo contemporâneo e a confiança
no futuro, o trabalho, as organizações e as profissões têm conhecido profundas transformações nas suas práticas, conteúdos e
sentidos. Por sua vez, num contexto de regressão do Welfare State, visível na privatização e externalização de múltiplos
serviços públicos (e.g. saúde, educação, ação social), atingidos por crescentes vagas de subfinanciamento, assiste-se a
importantes processos de ressimbolização do trabalho, designadamente pela: i) exaltação de uma “cultura de risco”; ii)
exigência de compromisso constante por parte dos trabalhadores; iii) apropriação do controlo gestionário e administrativo
cada vez mais transversal a todos os grupos profissionais pressionados pelas lógicas de produtividade e de custo/benefício; iv)
intensificação e racionalização subtis dos modelos de organização do trabalho; v) não linearidade dos processos de
profissionalização, marcados por reconversões contínuas, que tornam imprevisíveis as apostas formativas; vi) pressão para
fluxos contínuos de mobilidade organizacional e profissional, instáveis e dificilmente integráveis; vii) dificuldades de auto e
heteroreferenciação identitária perante experiências de desemprego e exclusão social de um número crescente de grupos
sociais, com especial destaque para os jovens, mulheres, indivíduos desqualificados ou com baixas qualificações e
trabalhadores mais idosos; viii) refluxo da regulação estatal na economia em geral e no trabalho (e emprego) em particular
com efeitos na desproteção dos trabalhadores, em especial os mencionados no ponto anterior, e na dessindicalização de
amplas faixas da população activa.
Em suma, os processos globais de mudança social têm vindo a implicar transformações significativas nas organizações, no
trabalho, nos grupos profissionais e nos cidadãos em geral. Os contornos destas dinâmicas permanecem, no entanto, em larga
medida, por conhecer, compelindo os cientistas sociais a confrontarem-se com questões a que urge dar resposta: que futuro é
possível antecipar num quadro incerto? Em que medida se preserva ou se assegura formas de vinculação socioprofissional e o
exercício pleno da cidadania num contexto marcado pela crise e pela precarização?
A APSIOT convida à submissão de resumos de proposta de comunicação, de natureza teórica e/ou empírica, que abordem
estas temáticas, independentemente da sua fundamentação teórica e abordagem metodológica. Igualmente, convida-se à
apresentação de narrativas de experiências em contextos laborais múltiplos na voz dos próprios profissionais.
Início
Propostas de eixos temáticos:

1. Globalização, PME’s e internacionalização competitiva
- Ecologização das empresas e gestão verde
- Qualidade de vida e condições de trabalho
- Tecnologia, comunicação e riscos
- Privatização, liberalização e reconfiguração dos serviços públicos
2. Mercados (trans)nacionais de emprego
- Subemprego, precariedade e desemprego
- Migrações, direitos de trabalho e cidadania
3. Educação e formação em contexto de trabalho
- Formas de produção de subjetividades no trabalho
- Trajetórias profissionais, familiares e pessoais
4. Profissão, Profissionalização e Profissionalismo
- Nova Gestão Pública e impactos nas profissões
- Hibridização de formas de organização do trabalho e profissões
- Conhecimento profissional e racionalização organizacional
5. Diálogo social e desafios de concertação coletiva
- Impactos das políticas públicas de emprego nos trabalhadores e processos de (des)sindicalização
- Entre o corporativismo e associativismo: desafios à regulação do trabalho e do emprego
6. Desenvolvimento, políticas e parcerias
- Participação Política e Liderança
- Inovação social e empreendedorismo
- Igualdade de oportunidades e de género
- Desenvolvimento local e Economia Social
- Parcerias/ redes interorganizacionais como agentes de mudança
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Envio das propostas de comunicação (resumos) para: apsiot@net.vodafone.pt
Datas importantes:
Envio de resumos (propostas de comunicação) até 06-09-2015
Regras para Resumos:
- Até 300 palavras (com título, mas sem identificação, sem bibliografias, etc.);
- Juntar ao ficheiro do resumo o ficheiro com a Ficha de Inscrição/identificação gravado no formato actual (Word 97-2003-ou
2004);
- Serão considerados no máximo 2 resumos por autor;
- O valor de inscrição por autor, presente no encontro, será pago depois da aceitação;
- Apenas serão considerados para publicitação e publicação as comunicações apresentadas presencialmente no encontro.
Mais informações sobre regras dos resumos; Ficha de Inscrição; Programa geral, etc.: Através do site da APSIOT:
www.apsiot.pt
Início
05 - Call for proposals for projects 2015 - 3rd health programme | Deadline Date: 15-09-2015 17:00:00 (Brussels local time)
Topic: Support for the implementation and scaling up of good practices in the areas of integrated care, frailty prevention,
adherence to medical plans and age-friendly communities
Scope:
Building upon previous work conducted in these areas, the activities to be addressed will include: (i) identification of
benchmarks focusing on successful local interventions with high transferability potential and (ii) support to the twinning,
coaching, and/or scaling up of identified good practices on: integrating health and social care in age-friendly community
settings; community programmes implementing tools and European guidance on age-friendly communities that use a
participatory approach and respond to needs of older people; integrated community-based approach programmes for the
screening, assessment, prevention and management of frailty in older people, and development of interventions for adherence

to treatment and medical plans, in particular involving health care professionals, patients in the community, caregivers and
community pharmacies.
Deadline Date: 15-09-2015 17:00:00 (Brussels local time)
Further information
Início
06 - Call for Chapters: I’ll be your mirror Creative Milieus and Cultural Scenes in Contemporary Urban Spaces | until 15
September 2015
Authors are invited to submit a chapter proposal, with an abstract up to 500 words, in English, until 15 September 2015. The
proposals should clearly explain the topic to be addressed, the theoretical framework of authors and, if applicable, a short
description of the empirical object and methodologies used. Additionally, authors should also include some basic information
about themselves (brief biographical note, including training area, position, institutional affiliation and contacts).
All authors will be notified, until 15 October 2015, of the results of the proposal selection process.
Please send the proposals to both publishers: Pedro Costa (pedro.costa@iscte.pt ) and Paula Guerra (pguerra@letras.up.pt ).
Completed chapters are to be submitted by 31 January 2016 (more details soon). In accordance with the quality and diversity
of proposals received, the editors will make a selection of chapters. The edited volume shall then be proposed to an
international book publisher in the realm of Social Sciences and Humanities / Urban Studies.
Further information
Início
07 - Call for making Science Education and careers attractive for young people | Deadline Date: 16-09-2015 17:00:00
(Brussels local time)
Topic: Innovative ways to make science education and scientific careers attractive to young people
Scope:
The action aims to support a range of activities, which will raise young boys' and girls' awareness of the different aspects
encompassing science and technology in their societal content and to address the challenges faced by young people when
pursuing careers in STEM. It aims at bringing both girls and boys into the scientific world via formal and informal teaching and
learning and to orient them towards undertaking scientific careers. In order to be more attractive, research careers should also
be more closely linked to labour market needs. In this context, the potential orientation towards more entrepreneurial and
multidisciplinary research careers should be recognised. The proposals shall focus on innovative, forward-looking science
education methods and/or on incentives and measures to make scientific and technological careers attractive to young
students, including actions addressing the challenges in offering long term career perspectives. They may inter alia make young
people work with open-access educational resources; become familiar with the use of science media; make the link between
creativity and science; appreciate the relevance of gender balance and dimension in research; understand the practical value of
research ethics and integrity; actions.
Finding rate: 100%
Deadline Date: 16-09-2015 17:00:00 (Brussels local time)
Further information
Início
08 - Call: Fourth International Conference on Virtual and Networked Organizations Emergent Technologies and Tools,
ViNOrg’15 | Full Paper, Extended Abstract or Abstract Submission: September 20, 2015
November 18-20, 2015 | Póvoa de Varzim | Portugal

About the Conference:
The overall objectives of the conference are to contribute to the development, implementation and promotion of advanced
emergent IC technologies to be used in future Virtual and Networked Organizations, through the discussion and share of
knowledge, experiences and scientific and technical results.
The conference co-chairs:

- Goran D. Putnik (putnikgd@dps.uminho.pt),
University of Minho, Portugal
- Maria Manuela Cruz-Cunha (mcunha@ipca.pt),
Polytechnic Institute of Cavado and Ave, Portugal
Início
09 - II Seminario Red Universitaria de Historia Ambiental (Ruedha) Dialogos de Saberes Ambientales desde la (In)
Sustentabilidad | até 30 Setembro 2015
18-19 Fevereiro 2016 | Facultad de Filosofia y Letras | Universidad de Granada

El Grupo de Investigación HUM-952 Red de Estudios sobre Sostenibilidad, Patrimonio Participación, Paisaje y Territorio, La Red
de Investigación Saberes Instituyentes y la Spin-Off Paréntesis Natural comunican que sigue abierto el plazo para la
participación en el II Seminario de la Red Universitaria de Historia Ambiental (RUEDHA) a celebrar en Granada los día 18 y 19
Febrero 2015.
Los ejes temáticos para la presentación de ponencias o de mesas temáticas son amplios y diversos pero podemos concretar
que la agenda de trabajo pivotará alrededor de:
Conflictos Ambientales-Mineros
Ecología Política
Manejo de Agroecosistemas,
Metabolismo Social,
Riesgos Ambientales,
Justicia Ambiental, etc.
Ver más información
Início
10 - Call For Papers - Urban and Territorial Regeneration Challenges | até 21 de Setembro de 2015
Territories are constantly restructuring, a result from both the dynamics that operate in them and the power balance
established among them. This is a slow process that encloses tensions between centers and peripheries and whose detection,
although not directly perceptible, is recorded in the space-time dimensions by national and international statistical systems.
The permanent equilibrium that supports them (a balance between supply and demand) generates hierarchical placements
among them measurable at different scales of observation, across borders, countries or geopolitical blocks. In the possible
design of a strategy focused on the territories’ competitiveness we face a multiplicity of regeneration challenges that require a
concerted view of the complementary roles that are established between the part and the whole, between urban and nonurban, between center and peripheries, between national and international, in a context where, as it has been happening,
global territory should no longer be thought out and executed by each of the small actors involved in it so as not to keep on
bringing territories devaluation. It is on the scope of this important debate that this book aims to group a set of scientific
contributions subordinated to “Urban and Territorial Regeneration Challenges” strategically subdivided into five «Challenges»:
the "Political Challenge"; the "Economic Challenge"; the "Social Challenge”; the "Cultural Challenge"; the “Territorial
Challenge”, and the "Environmental Challenge”.
Further information/Call
Início
11 - 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
12 - Call for papers: Systèmes d’information et gestion de l’urbain sur la longue durée (fin XVIIIe - début XXIe siècles) Colloque international organisé par le LATTS et l’ISCC avec le soutien du LabEx EHNE et du Centre Alexandre-Koyré | até 15
Outubro 2015
15-16 Março 2016 | Institut des sciences de la communication | Paris

(…) Argumentaire:
Si la littérature tant historique que sociologique contient déjà un nombre conséquent de recherches qui scrutent les divers
savoirs et pratiques dédiés à la gestion de l’urbain, force est de constater qu’on est moins bien servi si l’on s’intéresse aux
systèmes d’information impliqués dans la construction, le développement et les usages de ces savoirs et pratiques. (…)
Modalités de soumission
Les propositions de communication (d’une durée de 20 minutes) sont à soumettre à l’adresse suivante avant le 15 octobre 2015
: sysinfogeslur2016@cnrs.fr
Chaque proposition (en anglais ou en français) devra inclure un titre et un texte de proposition (400 mots maximum)
accompagné d’un CV court (nom, coordonnées, formation et diplômes, activité et organisme de rattachement, thèmes de
recherche et principales publications).
Une réponse sera donnée aux auteurs avant le 30 novembre 2015.
Contacts
Konstantinos Chatzis : chatzis@enpc.fr
Arielle Haakenstad : arielle.haakenstad@paris-sorbonne.fr
Voir plus d'informations
Início
13 - 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
14 - Call for Papers: A avaliação das escolas: políticas, perspetivas e práticas - Número especial da ESC – Educação,
Sociedade & Culturas | Submissão até 31 de Outubro de 2015

[PT]
CALL FOR PAPERS
A avaliação das escolas: políticas, perspetivas e práticas
Número especial da ESC – Educação, Sociedade & Culturas
Submissão até 31 de Outubro de 2015

[EN]
CALL FOR PAPERS
The evaluation of schools: policies, perspectives and practices
ESC – Education, Society and Cultures special issue
Manuscripts due: October 31, 2015

PT
Organizadores/as Convidados/as
Preciosa Fernandes, Universidade do Porto (Portugal)
Isabel Fialho, Universidade de Évora (Portugal)
Antonio Bolívar Botía, Universidad de Granada (Espanha)
Olhada segundo uma matriz europeia, a avaliação das escolas tem vindo a ser identificada como um instrumento promotor da
mudança educacional (OCDE, 2010). Nessa perspetiva, é reconhecida a sua importância não apenas para a regulação dos
sistemas educativos (Sheerens, 2003) mas também para a organização das escolas e para a melhoria do serviço educativo
prestado (Bolívar, 2003). Ou seja, associa-se à avaliação a possibilidade de tornar os sistemas educativos mais eficazes
(Hopkins, Stringfield, Harris, Stoll, & Mackay, 2014), o que pressupõe equacionar não apenas aspetos de ordem macropolítica
mas, igualmente, de ordem meso e micro, relacionados com a escola enquanto organização e com os processos de construção
e de desenvolvimento do currículo.
Em resposta a estas demandas a avaliação das escolas tem sido apontada em dois sentidos: enquanto forma de regulação
política do trabalho realizado nas escolas e, portanto, como meio de prestação de contas numa lógica de accountability
(Afonso, 2009; Fullan, Rincón-Gallardo, & Hargreaves, 2015) e enquanto recurso promotor de melhoria da eficácia da
educação (Devos & Verhoeven, 2003). A crescente importância que a prestação de contas tem vindo a ter nas escolas públicas
resulta, por um lado, dos fenómenos de mediatismo associados à divulgação dos rankings das escolas e, por outro, do enfoque
da avaliação externa das escolas nos resultados escolares e consequente pressão para a melhoria da qualidade educacional.
Diversos estudos nacionais e internacionais oriundos de diferentes áreas do conhecimento têm dado grande enfoque à
avaliação de escolas, contribuindo para a divulgação de modelos e práticas e para a produção de conhecimento relevante e
útil para as escolas que aspiram a padrões de qualidade.
Esta edição da ESC foca-se em políticas, perspetivas e práticas de avaliação de escolas desenvolvidas nos sistemas educativos
europeus e tem com principais objetivos:
•

Confrontar políticas de avaliação de escolas de diferentes países da Europa;

•
•
•
•
•

Divulgar estudos sobre avaliação das escolas;
Clarificar relações entre processos de avaliação de escolas e efeitos que geram nas organizações escolares, no
trabalho docente e nos resultados das aprendizagens dos alunos;
Contribuir para um melhor conhecimento do impacto da avaliação das escolas na implementação de políticas de
accountability;
Perceber o papel da avaliação externa na implementação e consolidação de processos de autoavaliação;
Aprofundar quadros teóricos e metodológicos de avaliação de escolas.

Ver mais > | CALL
Início
__________________________________________________
EN
Guest Editors
Preciosa Fernandes, University of Porto, Portugal
Isabel Fialho, University of Évora, Portugal
Antonio Bolívar Botía, University of Granada, Spain
Issue
Rationale
Within a European framework, the evaluation of schools has been identified as a tool to promote educational change (OECD,
2010). In this perspective, its importance is recognized not only for the regulation of education systems (Sheerens, 2003) but
also for the organization of schools and the improvement of the educational service provided (Bolívar, 2003). This means that
evaluation is matched up with the possibility of making educational systems more effective (Hopkins, Stringfield, Harris, Stoll, &
Mackay, 2014), which implies taking into account not only macro-political aspects but also the ones of meso and micro order,
related to school as an organization and to the processes of curriculum construction and development.
Responding to these demands the evaluation of schools has been pointed out in two ways: as a form of political regulation of
the work developed in schools and therefore in a logic of accountability (Afonso, 2009; Fullan, Rincón-Gallardo, & Hargreaves,
2015) and as resource to foster the effectiveness of education (Devos & Verhoeven, 2003). The growing importance of
accountability in public schools results, on the one hand, of the media coverage of the phenomena associated with the
disclosure of school rankings (table leagues) and, on the other, of the focus of external evaluation of schools on school results
and the consequent pressure to improve educational quality.
Several national and international studies from different areas of knowledge have given great emphasis to the evaluation of
schools, contributing to the dissemination of models and practices and the production of relevant and useful knowledge for
schools that aspire to achieve standards of quality.
This issue of Educação, Sociedade & Culturas [Education, Society & Cultures] focuses on evaluation policies, perspectives and
practices developed in European education systems. The main objectives are to:
•
•
•
•
•
•

Confront the evaluation policies of schools from different countries in Europe;
Disseminate studies on the evaluation of schools;
Clarify relations between the processes of schools’ evaluation and its effects in the organization of school, teaching
and students’ learning outcomes;
Contribute to a better understanding of the impact of schools’ evaluation in the implementation of accountability
policies;
Understand the role of external evaluation in the implementation and consolidation of processes of internal
evaluation;
To advance theoretical and methodological frameworks for the evaluation of schools.

View more > | CALL
Início
15 - I Seminário Internacional Vozes Femininas e escritas do Eu & I Seminário Internacional Literatura, Imaginário e Cultura|
Com Isabel Lousada (CICS.NOVA)
09-11 de Setembro 2015 | Campus Carreiros da Universidade Federal do Rio Grande (FURG) | Rio Grande/RS | Brasil

EIXOS TEMÁTICOS:
1. Mitologia e Arquetipologia

2. Ficções e imaginário
3. Literatura, Imaginário e Cultura
4. Imaginário e sociedade
5. O imaginário cultural
6. Imaginário e poéticas da contemporaneidade
7. O imaginário nas artes
8. Vertentes do insólito
9. Escritas de si
10. Feminismos: história e literatura
11. Mulheres, literatura e cultura
12. Gênero e discurso
13. Memória e Imaginário na literatura de autoria feminina
14. Mulheres: identidade, história e memória
15. Representações e vozes femininas na literatura
Inscrições: Até 16/08 (Comunicação e pôster).
Ver "inscrições” | Informações: e-mail: inscricoesfurg@gmail.com
Ver Programa
Início
16 - 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
17 - VII Congresso Internacional: Mulher e Literatura [XVI Seminário Nacional] | Com Isabel Lousada (CICS.NOVA )
14 a 16 de Setembro 2015 |) Universidade de Caxias do Sul | Brasil

Entre 14 e 16 de Setembro, terá lugar na Universidade de Caxias do Sul/Brasil, o VII Congresso Internacional: Mulher e
Literatura [XVI Seminário Nacional].
Os Objetivos do evento:






Instituir-se como um fórum de debates relacionados à crítica feminista e aos estudos de gênero, na perspectiva
contemporânea.
Promover a integração entre estudos literários feministas e pesquisas afins, realizadas em outras disciplinas da área das
Ciências Humanas.
Promover a difusão de estudos de obras literárias de autoria feminina e masculina, voltados para questões da
representação do feminino, com base em aportes teóricos de teorias feministas.
Oportunizar a divulgação de investigações relativas à atuação das autoras da Sociedade do Partenon Literário,
homenageadas neste evento.
Viabilizar o intercâmbio de pesquisadoras (es) nacionais e internacionais.

O evento conta com a presença da Professora Isabel Lousada, investigadora CICS.NOVA [ver resumo da apresentação]
Ver mais informação
Início
18 - Seminário (Des)Emprego, Mercado de Trabalho e Políticas Públicas | Comissão organizadora: Carlos Silva (UÉvora,
CICS.NOVA.UÉvora); José Saragoça (UÉvora, CICS.NOVA.UÉvora)
01 e 02 de Outubro | Universidade de Évora

Enquadramento / Objectivos
A Universidade de Évora vai acolher, nos próximos dias 1 e 2 de Outubro, o Seminário (Des)Emprego, Mercado de Trabalho e
Políticas Públicas, promovido pela Comissão Coordenadora da Secção Temática Trabalho, Organizações e Profissões da
Associação Portuguesa de Sociologia.
Este seminário tem como principal objectivo proporcionar um espaço de reflexão e de debate, face às recentes dinâmicas
societais, com especial incidência nas mudanças verificadas ao nível do trabalho, das organizações e das profissões. As
mudanças que vêm ocorrendo no “mundo do trabalho” exige a reformulação/redefinição de conceitos, modelos, estatutos,
qualificações e formas de execução do trabalho. Exige ainda a identificação das tendências instaladas e das dinâmicas de
evolução do mercado de trabalho, uma avaliação da eficácia das políticas públicas neste domínio, bem como a identificação
dos novos desafios que se colocam à política pública no que concerne ao combate ao desemprego ou à promoção do
emprego.
Da sociologia e demais ciências sociais, espera-se uma atitude reflexiva e compreensiva, bem como a capacidade de realizar
novos investimentos na formulação teórico-conceptual e metodológica, de modo a identificar e caracterizar as novas
realidades da esfera laboral e profissional. Assim, este seminário convida sociólogos e outros cientistas sociais que exerçam a

sua actividade em contextos organizacionais diversos - administração central, regional e local, empresas privadas,
organizações do terceiro sector e professores e investigadores – a debater e a reflectir sobre o papel do trabalho, das
organizações e das profissões na sociedade actual.
Inscrições | Informações relevantes
Data da Conferência – 1 e 2 de Outubro de 2015
Envio dos abstracts – 5 de Setembro de 2015
Notificação de aceitação do abstract – 12 de Setembro de 2015
Envio do texto para publicação em atas online: 30 de Novembro de 2015
Comissão Organizadora:
Paula Urze (FCT-UNL, CIUHCT)
Maria Manuel Serrano (UÉvora, UMPP e SOCIUS-CSG/ISEG-UL)
António José Almeida (ESCE/IPSetubal)
Carlos Silva (UÉvora, CICS.NOVA)
Domingos Braga (UÉvora)
José Saragoça (UÉvora, CICS.NOVA)
Cristina Varela (IEFP)
Contactos:
E-mail: trabalho@aps.pt
Telefone: 217804738
Site: em construção
Parcerias:
Universidade de Évora | UMPP | IEFP | SOCIUS-CSG/ISEG-UL | CIUHCT
Início
19 - 23 rd Annual Coloquium: “Sustainable Rural Systems: Smart Answers for a Smiling Future” (Patrocínio CICS.NOVA &
FCSH/NOVA) | Colóquio Internacional da União Geográfica Internacional | Chair: Ana Firmino (CICS.NOVA)
27th July – 2nd August 2015 | Local: Lisboa / [a decorrer] 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! (…)
Final Program |Flyer| Further Information.
Início
20 - 55th ERSA Congress 2015: World Renaissance - Changing roles for people and places | [27 August/Special Session]:
Maritime Clusters & Regions com Carlos Pereira da Silva (CICS.NOVA) e Regina Salvador (CICS.NOVA)
25 to 29 August | Lisbon | Portugal

No âmbito do congresso anual da "European Regional Science Association" (ERSA): 55th ERSA Congress 2015, que este ano
decorre em Lisboa entre 25 e 28 de Agosto, o CICS.NOVA participa no dia 27 de Agosto de 2015 nas Sessões Especiais sobre o
tema “Clusters e Regiões Marítimas”, com a apresentação de comunicações sob a coordenação do Professor Carlos Pereira da
Silva (CICS.NOVA) e da Professora Regina Salvador (CICS.NOVA).
A “European Regional Science Association” (ERSA) agrupa as associações de Ciência Regional dos Estados-Membros da UE,
juntando académicos, políticos e investigadores das áreas da Geografia, Economia e Desenvolvimento Local.

O Congresso da ERSA contará com cerca de 1000 participantes, de mais de 50 nacionalidades.
A Sessão Especial sobre “Clusters e Regiões Marítimas” incluirá comunicações de 20 investigadores, europeus e norteamericanos. A sessão tratará de questões como os clusters marítimos na União Europeia (incluindo o cluster português), o
ordenamento do espaço costeiro e marítimo ou o impacto do alargamento da plataforma continental.
Paper title: Are we heading in the right direction? MSP in Portugal. Theme: Maritime Clusters & Regions [Pereira da Silva,
Carlos Dr. Ferreira, Adelaide Dra. Calado, Helena Dra.]
Paper title: Features of the European Maritime Clusters. Theme: Maritime Clusters & Regions [Salvador, Regina Prof. Simões,
Abel Dr. Guedes Soares, Carlos Prof.]
Ver mais informação
Final Progamme - Draft version
Início
21 - X Congresso da Geografia Portuguesa: Os Valores da Geografia | ACTUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO
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
O X Congresso da Geografia Portuguesa conta com a participação de mais de 100 autores distribuídos pelos diferentes eixos
temáticos.
Destacam-se as intervenções dos nossos conferencistas convidados:
· Denise Pumain - "Révolution Numérique et Valeurs de la Géographie: Science, Économie et Éthique"
· Álvaro Domingues - "Território - Casa Comum"
E também a Mesa Redonda sobre “Os valores da Geografia”, coordenada por Regina Salvador e com a participação de:
· Ana Maria Ferreira
· Artur Gomes
· Carlos Medeiros (a confirmar)
· Fernanda do Carmo
· Rosa Branco
Estão assim reunidas as condições para um evento de sucesso que decorrerá de 9 a 12 de Setembro na FCSH/UNL em Lisboa.
Relembra-se que o primeiro período de inscrições termina hoje, dia 31 de Julho.
Datas Importantes | Eixos Temáticos.
Início
22 - Políticas de combate à pobreza e exclusão em Portugal: debates e (re)configurações | Organização (CICS.NOVA e APS)
27 - Novembro – 2015 | 09h00 - 17h00 | Auditório 2 - Torre B | FCSH/NOVA | Lisboa

(…) A pobreza e a exclusão social são traços centrais da sociedade portuguesa. A grande proporção de indivíduos nessas
situações, bem como a sua persistência ao longo dos anos assim o comprova. A crise que o país vem atravessando bem como
as mudanças introduzidas nas políticas púbicas nos últimos anos, nomeadamente através da redução dos apoios sociais, de
todo o tipo, têm trazido novos desafios e tensões ao combate a estes fenómenos. O número de pessoas em situação de
pobreza tem vindo a aumentar o que, em si, representa um desafio forte às políticas sociais em geral e às de combate à
pobreza em particular.
É neste contexto que se torna necessário desenvolver um conjunto importante de reflexões sobre as diversas políticas de
combate à pobreza e à exclusão social e sobre as políticas sociais de caracter mais geral que as enquadram e potenciam.
Pretendemos discutir os desafios colocados às políticas de combate à pobreza considerando as transformações sociais que
têm tido lugar na sociedade portuguesa nos últimos 30 anos, com particular incidência nas transformações recentes.

Começaremos por reflectir sobre as políticas europeias de combate à pobreza e à exclusão social, daí partindo para a reflexão
acerca das políticas nacionais. Nestas, foi dado relevo particular a três públicos diferenciados: a população beneficiária do RSI,
a população cigana e as pessoas com deficiência.
Os trabalhos terminarão com uma mesa redonda em que três dos elementos da equipa responsável pelo primeiro grande
estudo sobre a pobreza em Portugal terão oportunidade de debater sobre o que mudou de 1985 para o momento actual no
que à pobreza em Portugal diz respeito.
Este evento procura, também, portanto, assinalar os 30 anos do primeiro grande estudo sobre a pobreza em Portugal,
suscitando a reflexão sobre os seus aspectos estruturais e conjunturais e sobre as políticas que a combatem.
Para mais, comemoram-se, em 2015, também 30 anos da criação da Associação Portuguesa de Sociologia, data que o
colóquio igualmente assinala. Neste sentido, a sua realização representa a vitalidade da APS e das suas secções temáticas e o
papel agregador que desempenha junto dos e das profissionais da sociologia. Mas representa também o serviço à sociedade
portuguesa que a APS presta como estimuladora dos debates sobre as questões centrais que a perpassam, definem e
condicionam. (…)
Ver Site Conferência | Cartaz | Cartaz reduzido [pdf] [jpg]
Ver Programa
Início
23 - 2ª Conferência “Rumos da Sociologia do Conhecimento, Ciência e Tecnologia em Portugal” | Inscrições até 31 de Julho
08 e 09 de Setembro de 2015 | Instituto de Ciências Socias | Lisboa

As inscrições para participação na 2ª Conferência “Rumos da Sociologia do Conhecimento, Ciência e Tecnologia em Portugal”
estão abertas até ao dia 31 de Julho de 2015, aqui. O encontro terá lugar nos dias 8 e 9 de Setembro de 2015, no Instituto de
Ciências Sociais da Universidade de Lisboa.
Apoios: Associação Portuguesa de Sociologia, Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, CIES-IUL Centro de
Investigação e Estudos de Sociologia do Instituto Universitário de Lisboa. Coordenação: Ana Delicado, Cristina Palma
Conceição, Hélder Raposo
O programa provisório pode ser consultado aqui. | Ver Cartaz
Início
24 - 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 actividade 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 sector 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 objectivo 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
25 - INA - 3º Encontro "Conhecimento e Cooperação" - 17 de Setembro | Convite à participação
17 de Setembro de 2015 | Auditório da Torre do Tombo | Lisboa

O INA promove a realização do 3º Encontro "Conhecimento e Cooperação", a decorrer no dia 17 de Setembro de 2015, no
Auditório da Torre do Tombo, assim dando continuidade à iniciativa levada a efeito com as duas anteriores edições, em 2011 e
2013.
Com a realização deste 3.º Encontro, o INA pretende criar um espaço de partilha de experiências e de informação entre os
diversos atores (ONGD, Empresas, Autarquias, Organismos da AP, Peritos, Universidades, entre outros), com vista ao reforço
das capacidades das pessoas e das organizações que se dedicam à gestão e execução de programas e projectos no âmbito da
Cooperação e Desenvolvimento.
A participação é gratuita, sendo obrigatória a inscrição em www.ina.pt.
É possível apresentar propostas de comunicação sobre projectos/programas/iniciativas em curso ou recentemente realizadas
nas áreas da Cooperação e Desenvolvimento.
Informação adicional pode ser encontrada aqui
Contactos: cooperacao@ina.pt ou 21 446 53 79.
Ver cartaz do evento
Início
26 - Prémio Cientifico, Sesimbra 2015 | envio dos trabalhos até 25 de Setembro de 2015
O Prémio Científico Sesimbra contempla trabalhos de investigação originais directamente relacionados com o concelho. Serão
aceites trabalhos nas áreas de biologia, ecologia, conservação, pescas, geologia, arqueologia náutica e subaquática, ciências do
mar (oceanografia física, química, biológica e geológica), e também nos domínios das ciências sociais (sociologia, antropologia
e história) desde que relacionados com a identidade local.
Poderá aceder ao Guião para a elaboração de trabalhos no âmbito do Prémio promovido pela Câmara Municipal de Sesimbra
o “Prémio Científico Sesimbra 2015”, bem como aos requisitos de candidatura e às normas de participação, aqui.
Início
27 - Atribuição de 1 Bolsa de Iniciação Científica (BIC) | Funções de secretariado científico na revista Fórum Sociológico | O
concurso encontra-se aberto no período de [27 de Julho a 07 de Agosto de 2015.]
Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 1 Bolsa de Iniciação Científica (BIC) no âmbito do financiamento
UID/SOC/03637/2013, com o apoio financeiro da FCT/MEC através de fundos nacionais e quando aplicável co-financiado pelo
FEDER, no âmbito do Acordo de Parceria PT2020, nas seguintes condições:
Área Científica: Sociologia
Requisitos de admissão: Ser aluno(a) de uma licenciatura em Ciências Sociais. Dá-se preferência a candidatos com bom
domínio da língua inglesa, na escrita e na oralidade e bom aproveitamento académico.

Plano de trabalhos: O(a) bolseiro(a) desempenhará funções de secretariado científico na revista Fórum Sociológico.
Actividades previstas:
a)
b)
c)
d)

Apoio regular ao Conselho de Redacção (autores, revisores científicos);
Participação em reuniões do Conselho de Redacção;
Participação no trabalho de revisão de provas;
Participação na introdução dos artigos publicados na plataforma electrónica, tarefa para a qual terá formação.
Ver Edital
Início

28 - Concurso para atribuição de 2 (duas) Bolsas de Gestão de Ciência e Tecnologia (BGCT - Licenciado/a) | O concurso
encontra-se aberto no período de 24/07/2015 a 24/08/2015
Concurso para atribuição de 2 (duas) Bolsas de Gestão de Ciência e Tecnologia (BGCT - Licenciado/a). Encontra-se aberto
concurso para a atribuição de 2 (duas) Bolsas de Gestão de Ciência e Tecnologia, financiada por fundos próprios da Faculdade
de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (FCSH-UNL).
Área Científica: Não Aplicável.
Ver mais informação
Início
29 - Bolsas de Pós Doutoramento: Linha Temática 1 - Mudanças Ambientais, Recursos e Riscos Naturais // Linha Temática 2
- Dinâmicas Urbanas, Mobilidades e Diversidade // Linha Temática 3 - Desenvolvimento e Ordenamento do Território. |
Candidaturas entre 23 de Julho a 4 de Setembro de 2015
Encontram-se abertos concursos para atribuição de 3 (três) bolsas de Pós Doutoramento
Candidaturas entre 23 de Julho a 4 de Setembro de 2015
Ver mais informação:
Refª CEG-BPD/2015–LT1 – Linha Temática 1 – Mudanças Ambientais, Recursos e Riscos Naturais
Refª CEG-BPD/2015–LT2 – Linha Temática 2 – Dinâmicas Urbanas, Mobilidades e Diversidade
Refª CEG-BPD/2015–LT3 – Linha Temática 3 – Desenvolvimento e Ordenamento do Território
Início
30 - Call Research / 2 Research Grants - Project "EXCHANGE - Forensic Geneticists and the Transnational Exchange of DNA
data in the EU: Engaging Science with Social Control, Citizenship and Democracy" | Applications until September 7, 2015
The Centre for Social Studies (CES) – Associate Laboratory - University of Coimbra (Portugal), opens a call for applications for 2
research grants for candidates with Master degree in the project "EXCHANGE - Forensic Geneticists and the Transnational
Exchange of DNA data in the EU: Engaging Science with Social Control, Citizenship and Democracy" (Grant agreement no.:
648608), funded by the European Research Council, and coordinated Dr. Helena Machado.
Announcement
Início
31 - Scholarship for students a semester living rent-free| 10 Places Available | até 30 Setembro 2015
With the main aim of supporting international mobility, Uniplaces has launched the second edition of theis scholarships. Ten
students will get accommodation paid for a whole semester. The criteria for winning is simple: they are on the lookout for
creative, original applicants.
The Compostela Group of Universities supports this scholarship being part of the Jury.
Join a Worldwide Movement
The scholarship that empowers student mobility is back for another round.
As always, every student in the world can participate!

All you have to do is help out an international student living in your city.
10 participants will be rewarded with a whole semester's accommodation - paid for by Uniplaces and partners.
Further information
Início
32 - FCSH | DOUTORAMENTOS 2015/2016
Candidaturas
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
33 - FCSH/NOVA | MESTRADOS 2015/2016
Candidaturas
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
34 - Mestrado em Sociologia | Universidade dos Açores
Todos os interessados, licenciados na área das Ciências Sociais e Humanas, Ciências Policiais, Ciências da Saúde e áreas afins
podem inscrever-se na 2ª Edição do Mestrado em Sociologia. As inscrições estarão abertas de 1 a 25 de Julho e de 1 de Agosto
a 5 de Setembro.
Inscrições aqui.
Qualquer informação adicional pode ser obtida junto do Secretariado do Departamento de História, Filosofia e Ciências Sociais
da Universidade dos Açores (+351 296 650 127) ou aqui.
Ver Cartaz.
Início
35 - Revista Configurações 15 (CICS.NOVA.UMINHO) - já disponível
Já se encontra disponível a Revista Configurações número 15 do Centro de Investigação em Ciências Sociais
(CICS.NOVA.UMinho) Género, Sexualidade e Afetos. “Este número 15 da Configurações reúne um conjunto de artigos
dedicados ao estudo do género, da sexualidade e dos afetos.” (BRANDÃO e RESENDE,. in Género, sexualidade e afetos)

Índice da Revista
Género, sexualidade e afetos (Ana Maria Brandão e José Resende)
1. Clubbing e construções identitárias de género: proposta de um quadro analítico (Pedro Boia, Lígia Ferro e João Teixeira
Lopes)
2. Homens e expressão emocional e afetiva: vozes de desconforto associadas a uma herança instituída (Luís Santos)
3. À vista (des)armada: casais de mulheres e expressão pública dos afetos (Tânia Cristina Machado)
4. O malogro da beleza, ou uma incapacitação crítica da homonormatividade (António Cascais)
5. Raewyn Connell e Rebecca Pearse (2015), Gender in World Perspective (Ana Maria Brandão)
6. Jon Busfield (1996), Men, Women, and Madness: Understanding gender and mental disorder (Tahiana Meneses Alves)
Ficha Técnica:
Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais – Polo UMinho
Edição/reimpressão: 2015
Páginas: 93
Editor: Edições Húmus
ISSN: 1646-5075
Ver Capa
Início
36 - Evaluation of the Portuguese Foundation for Science and Technology | Fundação para Ciência e a Tecnologia (FCT) |
Report of the Evaluation Panel
Report of the Evaluation Panel
Início
37 - Programa de Trabalhos ERC 2016
O Programa de Trabalhos de 2016 para as Bolsas ERC já se encontra disponível aqui.
Relembramos as datas de abertura e de submissão das candidaturas às diferentes convocatórias:

Abertura

29 julho 2015

Consolidador
Grant
15 outubro 2015

Submissão

17 novembro 2015

2 fevereiro 2016

Starting Grant

Advanced Grant Proof of Concept
24 maio 2016

22 outubro 2015
16 fevereiro 2016
1 setembro 2016
26 maio 2016
4 outubro 2016

Caso pretenda submeter uma candidatura às Bolsas ERC, ou testar a sua ideia, não hesite em contactar o Núcleo de Apoio à
Investigação (contacto Carla Pereira carlapereira@fcsh.unl.pt)
Gentileza da Divisão de Planeamento e Apoio à Gestão (DPAG) | Núcleo de Planeamento (NP) Planning Office –
FCSH/UNL
Início
38 - Disponibilização: Despacho n.º 28/2015, de 24 de Junho: Procedimentos e trâmites relativos às modalidades de tese de
doutoramento por compilação de trabalhos de investigação e por obra
Ver despacho n.º 28/2015
Início
39 - Portugal 2020 - candidaturas abertas para investigação e inovação
No Portal do Portugal 2020 encontram-se divulgadas as candidaturas presentemente abertas no âmbito do Portugal 2020.

Chama-se a atenção de todos para a área "Competitividade e Internacionalização" onde se encontram oportunidades de
financiamento para as instituições investigação e inovação. Aqui encontra um breve resumo das candidaturas abertas, até
esta data, para "Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico - SI I&DT), destacando-se as seguintes
convocatórias abertas em contínuo:
11/SI/2015 - Internacionalização de I&D (Projectos Individuais)
Financiamento para estimular a participação em programas europeus de investigação e inovação, em particular o Horizonte
2020. – Ver mais informação
07/SI/2015 - Projectos em Regime Contratual de Investimento (Projectos em co-promoção)
Apoios a projectos de empresas em co-promoção com outras empresas ou restantes entidades do Sistema de I&I, alinhados
com os domínios prioritários da Estratégia de Investigação e Inovação para umaEspecialização Inteligente (RIS3), que visem,
designadamente através da realização de actividades de investigação industrial em desenvolvimento experimental, o reforço
da sua competitividade e inserção internacional. – Ver mais informação
Caso pretenda preparar uma candidatura ao Portugal 2020 e saber se a sua ideia pode ser financiada no âmbito deste
programa, não hesite em contactar a Divisão de Planeamento e Apoio à Gestão (DPAG) | Núcleo de Planeamento (NP)
Planning Office – FCSH/UNL.
Conheça esta e outras oportunidades de financiamento aqui. Se quiser receber estes alertas no seu email, basta selecionar
"seguir/ Follow" no canto superior esquerdo deste URL
Gentileza da Divisão de Planeamento e Apoio à Gestão (DPAG) | Núcleo de Planeamento (NP) Planning Office –
FCSH/UNL
Início
40 - 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

41 - Bolsas mobilidade para o 8th Young Researchers' Forum on Cultural Policy and Cultural Management | Deadline: 10
August 2015
Estão abertas candidaturas, até 10 de agosto, para participar no 8th Young Researchers' Forum on Cultural Policy and Cultural
Management, a decorrer nos dias 21 e 22 de outubro em Lecce, Itália. Estas bolsas mobilidade são financiadas pela Fundação
Europeia da Cultura (ECF) e cobrem os custos de viagem e alojamento até 400 euros.
Podem candidatar-se investigadores no início da sua carreira e que desenvolvam trabalho na área.
Mais informações, aqui
Conheça novas oportunidades de financiamento aqui
Gentileza da Divisão de Planeamento e Apoio à Gestão (DPAG) | Núcleo de Planeamento (NP) Planning Office –
FCSH/UNL
Início
42 - Candidaturas abertas para World Social Science Fellowship | até 24 de Agosto
Estão abertas candidaturas, até 24 de agosto de 2015, para participar no Seminário "Big Data in an Urban Context" e obter
uma World Social Science Fellow do International Social Science Council (ISSC).
Quem pode candidatar-se?
O convite está aberto a investigadores no início de carreira e de diferentes áreas científicas e regiões do mundo, que
trabalhem em temas relacionados com a Big Data em um contexto urbano.
Os candidatos devem ser:
- Investigadores com um máximo de cinco anos de experiência de investigação a seguir o seu doutoramento (candidatos com
mais experiência de investigação podem ser considerados em casos excepcionais, justificando porque deveriam ser elegíveis);
ou
- Investigadores em início de carreira sem doutoramento mas com um nível equivalente de experiência de investigação e de
resultados científicos;
- Investigadores devem ter menos de 40 anos de idade (candidatos com idade superior a 40 podem ser considerados em casos
excepcionais, justificando porque deveriam ser elegíveis)
Como candidatar-se?
Deverá seguir as informação indicadas aqui e submeter:
- Curriculum Vitae de não mais de 2 páginas, incluindo informações sobre educação, projectos de investigação e redes,
prémios e outras experiências pertinentes. Além das duas páginas de CV, deve incluir uma lista de suas publicações mais
importantes.
- Resumo (uma página no máximo) da publicação que iria apresentar no seminário "Big Data in an Urban Context".
- Declaração (uma página no máximo) descrevendo a sua perspectiva sobre o tema. É importante destacar a experiência
relevante em projectos de investigação interdisciplinares.
- Acordo de sua instituição de origem sobre a sua participação no seminário, incluindo um breve esboço de como irá
disseminar o conhecimento alcançado no seminário com seus colegas / estudantes.
As candidaturas podem ser apresentadas por via electrónica e em um arquivo para fellows@worldsocialscience.org
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43 - Bolsas Augustin Hirschvogel do Institute for East and Southeast European Studies | até 31 de Agosto
Encontram-se abertas, até 31 de Agosto, candidaturas para Bolsas Augustin Hirschvogel do Institute for East and Southeast
European Studies.

Estas bolsas financiam a ida de investigadores ao Institute for East and Southeast European Studies para o desenvolvimento de
pequenos projetos de investigação com a duração de 2 a 4 semanas. Podem candidatar-se a estas bolsas historiadores,
geógrafos, cartógrafos e investigadores das ciências cognitivas, que desenvolvam a sua investigação na Europa do Leste e
Sudeste.
Toda a informação encontra-se disponível aqui
Conheça esta e outras oportunidades de financiamento para a investigação aqui
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44 - Centro de Inovação da FCSH: Prémio de Empreendedorismo FCSH-NOVA/Santander-Totta – Melhores Planos de
Negócio 2015 | até 4 de Setembro de 2015
Encontram-se abertas, até 4 de Setembro de 2015, as candidaturas para o Prémio de Empreendedorismo FCSHNOVA/Santander-Totta – Melhores Planos de Negócio 2015.
A iniciativa destina-se a apoiar os projectos inovadores, orientados para a criação e desenvolvimento de empresas privadas ou
do sector cooperativo e social ou cooperativas, galardoando os oito primeiros classificados. O primeiro prémio é de 4000€ e 1
ano de incubação no Espaço Empreendedorismo FCSH/NOVA (entre outras vantagens).
São elegíveis ao Prémio todas as equipas compostas por pelo menos um estudante, diplomado, investigador ou funcionário da
FCSH/NOVA.
Para toda a informação relativa às condições de participação e prémios a atribuir poderá consultar o Regulamento, bem como
a página do Centro de Inovação. Informações adicionais podem ser obtidas através do e-mail centro.inov@fcsh.unl.pt.
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45 - Eventos GPPQ - Próximas Sessões Saúde | Horizonte 2020 | Programa de Trabalhos para 2016-2017
Entre 02 Julho e 23 de Setembro | [vários locais] / Próxima Sessão 14/07/2015 (Lisboa)
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

Para conhecer estas e outras oportunidades de financiamento visite o URL http://www.scoop.it/t/fcshunl - Plataforma para a
divulgação de oportunidades de financiamento para as ciências sociais e humanas.
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46 - 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
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47 - Expression of Interest For Hosting Marie Skłodowska-Curie Fellows In ”Valahia” University Of Târgoviște, Romania (Call
MSCA If 2015) | deadline for the submission of proposals (10/09/2015)
A Universidade de Târgoviste, Roménia, tem abertas as candidaturas para bolsas individuais Marie Curie. | The University of
Târgoviste, Romania, has opened Applications for Marie Curie individual fellowships.
Please find here an expression of interest from the ”VALAHIA” UNIVERSITY OF TÂRGOVIȘTE, ROMANIA, looking for
experienced researchers to jointly apply for Marie Sklodowska - Curie Individual Fellowship.
For more information please contact:
Mrs. Gabriela TEODORESCU, Prof.PhD. Email: gtheo@valahia.ro
Tel: +402452016101
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48 - 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.
Para mais informações sobre esta convocatória.
Outras oportunidades de financiamento para as ciências sociais são diariamente divulgadas aqui.
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49 - Horizonte 2020: Pedidos de parceria para o Programa Science with and for Society (SWAFS) | 16 de Setembro de 2015
Encontram-se abertas quatro convocatórias no âmbito do Programa Science with and for Society (SWAFS) do Horizonte 2020,
cujas datas de submissão terminam dia 16 de Setembro de 2015. Este programa pretende financia projectos para o
desenvolvimento de capacidades e formas inovadoras de ligar Ciência e Sociedade.
Com vista a ajudar na formação de consórcios para estas candidaturas, está a ser desenvolvida uma ferramenta online de
partilha de ideias e parcerias aqui (Rede de Pontos de Contacto Nacional SWAFS – SiS.Net). A pedido do Ponto de Contacto

nacional (Dra. Marisa Borges marisa.borges@gppq.pt), divulga-se aqui manifestações de interesse de parceiros para integrar
projectos no âmbito deste Programa, os quais poderão entrar em contacto:

Parceiros à procura de Consórcio/Projetos

Tópicos

ISSI 1; 3; e 4
Science Shop Vienna (Austria)
SEAC-1-2015
GARRI-10-2015
SEAC-1-2015
European Union Knowledge Economy Pass n.o. (Eslováquia)
GARRI-2-2015
SEAC-1-2015
University of the Academy of Sciences of Moldova
ISSI-5-2015
(Moldávia)
GARRI 4 e 10
GERI 3 e 4
SEAC-1-2015
ISSI-5-2015
SBC-Scientific Biomedical Information Centre (Grécia)
GARRI 4 e 10
GERI 3 e 4
SEAC-1-2015
RISK Electronics Ltd. (Bulgaria)
ISSI 1 e 3
SEAC 1 e 4
Alliance for Cell Technologies (ACT) (Bulgaria)
ISSI 1; 3; 4 e 5
GARRI 2 e 4
Junta de Castilla y León (Espanha)
SEAC-1-2015
SEAC-1-2015
University of Thessaly, LTME Lab (Grécia)
ISSI-1-2015
GERI-3-2015
INNOGATE TO EUROPE (Espanha)
SEAC-1-2015
Middle East Technical University (METU) (Turquia)
GERI 3 e 4
Scienseed (Espanha)
GARRI-10-2015
Institute of Zoology, Academy of Sciences of Moldova
ISSI-1-2015
(Moldávia)
Fomento de San Sebastian (Spain)
ISSI-1-2015
ISSI 1; 3; 4 e 5
Belgian Nuclear Research Centre
GARRI 2 e 4
Consórcio/Projeto à Procura de Parceiros
Universidade de Sevilha
Centre for Innovation and Development at the University of
Economics-Varna (Bulgaria)

Tópicos
SEAC-1-2015
SEAC-1-2015

Conheça esta e outras oportunidades de financiamento aqui
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50 - 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.
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51 - Candidaturas abertas para o Prémio Inclusão e Literacia Digital 2015 | até 25 de Setembro de 2015
Encontra-se aberto, até 25 de Setembro de 2015, o Prémio Inclusão e Literacia Digital 2015.
O que é premiado?
O prémio, instituído pela FCT enquanto mecenas da Rede TIC e Sociedade, pretende promover a familiarização ou aquisição
de competências básicas em TIC por públicos-alvo com utilização baixa, muito baixa ou nula das TIC, nomeadamente da
Internet. Serão distinguidos projectos inovadores na área de inclusão e literacia digitais, que se configurem como modelos de
boas práticas, com capacidade de replicação ou expansão para outras regiões e/ou para outros grupos populacionais.
Quais os montantes de financiamento?
O valor global do prémio é de 500.000€, podendo ir até ao montante máximo de 50.000€ a atribuir em prestações únicas a
cada entidade.
Quem pode candidatar-se?
Podem candidatar-se entidades que integrem a Rede TIC e Sociedade e que sejam ou tenham sido promotoras de projectos de
inclusão e literacia digitais.
Como candidatar-se?
As candidaturas devem ser submetidas em formulário próprio que, após preenchido, deve ser enviado por correio electrónico
para ticsociedade@fct.pt.
Para saber mais sobre este concurso, visite a na página da iniciativa aqui.
Conheça esta e outras oportunidades de financiamento para as ciências sociais e humanidades aqui
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52 - Candidaturas abertas ao Prémio Raoul Wallenberg | até 30 de Setembro
Encontram-se abertas, até 30 de Setembro de 2015, as candidaturas ao Prémio Raoul Wallenberg.
O Prémio Raoul Wallenberg foi criado, em 2012, por iniciativa conjunta do Conselho da Europa, do Governo sueco e do
Parlamento húngaro, em memória do diplomata sueco Raoul Wallenberg, pelos seus extraordinários feitos humanitários em
prol da Comunidade Judaica em Budapeste, nos anos de 1944-1945.

Este Prémio do Conselho da Europa é atribuído de 2 em 2 anos e tem como objectivo de recompensar todos aqueles que
trabalham na promoção e defesa dos direitos humanos e que fazem trabalho humanitário.
A entrega do Prémio ocorrerá, no Conselho da Europa, a 17 de Janeiro de 2016, data que recorda o dia em que, em 1945,
Raoul Wallenberg foi preso em Budapeste.
Saiba como participar aqui.
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53 - 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).
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 projectos 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 projectos de investigação e inovação (RIA), acções de
inovação (IA) e acções 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.
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