Candidatura à Coordenação do Grupo de Investigação “Cidadania, Trabalho e Tecnologia”
CICS.NOVA, biénio 2020-2022

Contexto
Ao longo dos últimos anos, o grupo de investigação “Cidadania, Trabalho e Tecnologia” (RG2)
do CICS.NOVA tem vindo a desenvolver investigação fundamental e aplicada em quatro equipas
de investigação, a saber “Trabalho, Organizações e Trajetórias Profissionais”, “Tecnologia,
Comunicação e Risco”, “Participação Política, Ativismo e Liderança” e “Direitos, Políticas e
Justiça”. Este trabalho tem sido traduzido num número muito assinalável de publicações
científicas e na captação de financiamento muito relevante, tanto ao nível da Fundação para a
Ciência e a Tecnologia, como de outras instituições financiadoras nacionais e internacionais. Este
quadro, releva o trabalho meritório que tem sido desenvolvido pelos/as investigadores/as do
nosso grupo de investigação que, em anos marcados pela necessária consolidação de um novo
centro de investigação como o CICS.NOVA, fundado em 2015, e de clara contração e
estabilização do investimento em I&D em Portugal, conseguiram ver crescer todos os seus
indicadores de produtividade.
Após uma fase inicial de consolidação, o CICS.NOVA como um todo, e o grupo de investigação
“Cidadania, Trabalho e Tecnologia”, em particular, só podem ter como objectivo o crescimento
sustentado da qualidade da sua investigação, dando continuidade ao trabalho que tem sido
concretizado nos últimos anos e realizando reajustes em pontos críticos para o desenvolvimento
do centro. Este crescimento passará inevitavelmente por uma estratégia geral que possibilite o
desenvolvimento de conhecimento com impacto científico e social e que tenha em conta as
actuais políticas de ciência, a articulação fina destas políticas com as actividades dos diferentes
pólos e grupos de investigação, incluindo o nosso, e o estabelecimento de metas claras que
permitam que todos e todas contribuam para este empreendimento que é, necessariamente,
colectivo.
Se os últimos anos foram marcados pelo crescimento dos indicadores de produtividade do
CICS.NOVA e do nosso grupo de investigação, nos próximos anos, será essencial, por um lado,
apostarmos numa comunicação mais efectiva dos nossos resultados, e por outro,
diversificarmos e, eventualmente, reajustarmos a nossa estratégia de produção de
conhecimento. Esta diversificação deverá ter em conta os fora onde decorrem as discussões
científicas entendidas como mais relevantes e que se encontram, muitas vezes, associados aos
indicadores mais valorizados, tanto pela comunidade científica, como pelas entidades
financiadoras. Este reajuste não implica uma desvalorização da produção em língua portuguesa,
essencial para fazer chegar a ciência que desenvolvemos às populações com quem trabalhamos,
ou de formatos mais extensos, de que as publicações em livro serão um exemplo. Implica,
contudo, um incentivo continuado às publicações em revistas internacionais indexadas, já que
é aí que decorrem os debates científicos de maior alcance e nos quais queremos ter uma voz.
Ao centro e ao nosso grupo de investigação, competirá disponibilizar as ferramentas necessárias
a esta concretização, nomeadamente através do desenvolvimento de acções de formação em
escrita de artigos científicos, da promoção da discussão crítica dos trabalhos pelos/as colegas
que trabalham em áreas mais próximas, sempre que possível, articulando os vários grupos de
investigação do CICS.NOVA e a continuação da disponibilização de fundos para tradução de
textos.
Um outro ponto crítico para a consolidação e desenvolvimento do CICS.NOVA, prende-se com o
reduzido alinhamento da dispersão geográfica do centro com a investigação, em grande parte,
localmente situada, que temos vindo a desenvolver. Estando o RG2 implantado numa parte
considerável do território nacional, nos próximos anos deveremos caminhar no sentido de
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traduzir essa dispersão na concretização de projectos de investigação de âmbito nacional ou que
mobilizem a realização de casos de estudo em localizações diversificadas. Ao CICS.NOVA e ao
nosso grupo de investigação, competirá promover acções que visem em primeira instância o
conhecimento do trabalho de investigadores/as dos diferentes pólos e, sempre que ajustado
aos interesses dos/as investigadores/as, a promoção de projectos colaborativos que mobilizem
a composição multipolar do nosso centro.
Igualmente merecedor da nossa atenção será a tradução da muita investigação aplicada
desenvolvida pelo CICS.NOVA e, em particular, por várias equipas de investigação do nosso
grupo, em indicadores facilmente aferíveis e comunicáveis, tanto para a comunidade científica,
como para a sociedade civil. Sublinhando-se a importância da transferência de conhecimento
científico para a sociedade, não menos importante será encontrar uma estratégia de
comunicação eficaz desse trabalho. Ao centro, ao nosso grupo de investigação e às equipas de
investigadores/as envolvidos/as em actividades de investigação aplicada, e de que o
observatório de avaliação de tecnologia é um exemplo, competirá continuar a discutir propostas
de indicadores facilmente comunicáveis e mobilizáveis num futuro próximo.
Igualmente merecedor de um debate mais aprofundado é a dimensão interdisciplinar do
CICS.NOVA. Se, por um lado, a investigação que parte de problemas sociais concretos,
mobilizando valências disciplinares diversificadas, apresenta desenvolvimentos consideráveis
no nosso grupo de investigação, urge não só comunicar mais adequadamente essa investigação,
como também valorizar um outro tipo de investigação interdisciplinar que, partindo de
questionamentos teóricos e epistemológicos, também desenvolvemos. Necessário será então
desenvolver espaços de formação e discussão crítica em investigação interdisciplinar e
promover a participação de investigadores/as doutorados/as e não doutorados/as.
Finalmente, algumas breves notas respeitantes especificamente à constituição do nosso grupo
de investigação. Recentemente, ocorreram alterações significativas nas composições das
equipas de investigação que poderão ter impactos directos nas actividades desenvolvidas por
essas mesmas equipas. Face ao peso destas alterações, é urgente avaliar o seu impacto e,
eventualmente, re-equacionar os objectivos e actividades desenvolvidas pelas várias equipas,
em estreita articulação com a estratégia das equipas, do RG2 e do centro a que pertencemos.

Motivações
A presente candidatura à coordenação do grupo “Cidadania, Trabalho e Tecnologia” parte de
um repto lançado pela Professora Helena Serra, actual candidata a Directora do CICS.NOVA, e
pretende contribuir para a organização e dinamização de um centro e grupo de investigação aos
quais pertenço desde a sua fundação e que sempre têm estimulado e apoiado o meu percurso
académico e científico.
De um ponto de vista científico e pessoal, trata-se de uma oportunidade particularmente
estimulante, não só por se tratar de um centro e grupo de investigação que não se cingem a
quadros disciplinares, mas convocam, igualmente, quadros multi- e interdisciplinares,
abordagens que tenho desenvolvido ao longo do meu trabalho de investigação, mas também,
por ser um centro e grupo que apresentam como característica distintiva a integração de
investigação fundamental e aplicada, e contribuem assim, directamente, tanto para
questionamentos de base exclusivamente científica, como para a aplicação de conhecimento
científico na resolução de problemas sociais concretos.
Dando continuidade ao trabalho que tem sido desenvolvido desde 2015, esta candidatura tem
por objectivo contribuir activamente para o crescimento da qualidade da investigação do
CICS.NOVA. O cumprimento deste objectivo articulará a experiência académica e científica que,
ao longo dos últimos anos, tenho acumulado no trabalho de investigação, participação
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associativa e, mais recentemente, em órgãos de gestão, em particular da Associação Portuguesa
de Sociologia e do Observatório de Avaliação de Tecnologia do CICS.NOVA, com a experiência e
conhecimento dos/as investigadores/as do CICS.NOVA, incluindo a dos/as que há mais tempo
se dedicam a actividades académicas e científicas.

Objectivos e actividades para o biénio 2020-2022
Apresentam-se quatro objectivos centrais a ser alcançados ao longo dos próximos dois anos. A
saber,
Objectivo 1. Crescimento da qualidade da produção científica do RG2;
Objectivo 2. Alavancagem de projectos de investigação com implantação nacional a partir de
investigadores/as do RG2 nos vários pólos do centro;
Objectivo 3. Promoção de investigação fundamental e aplicada de cariz interdisciplinar em
articulação com os restantes RGs do CICS.NOVA;
Objectivo 4. Integração dos/as investigadores/as dos 2ºs e 3ºs ciclos nas actividades do RG2.
O cumprimento destes objectivos decorre do desenvolvimento das seguintes actividades:
Actividade 1. Seminário mensal de investigação onde investigadores/as doutorados/as e não
doutorados/as do grupo tenham a possibilidade de apresentar e discutir a sua investigação.
Este seminário possibilitará ao/à investigador/a uma discussão crítica do seu trabalho,
central para os seus futuros desenvolvimentos e posterior publicação e, aos/às restantes
investigadores/as, o conhecimento dos trabalhos desenvolvidos no seu centro. A prazo, estes
seminários fomentarão um sentimento de pertença ao CICS.NOVA e ao RG2, a integração de
investigadores/as de mestrado e doutoramento e potenciarão o desenvolvimento de
projectos colaborativos. Este seminário será articulado com as actividades dos restantes RGs
e transmitido por streaming, ultrapassando assim as dificuldades inerentes à dispersão
geográfica;
Actividade 2. Continuação das actuais actividades de investigação desenvolvidas por cada
uma das equipas de investigação, nomeadamente a realização de seminários e conferências,
escolas de verão e inverno; programas doutorais entre outros;
Actividade 3. Criação de um sistema de revisão crítica das propostas de publicações e
candidaturas a financiamento. Este sistema funcionaria ao nível do RG2 e estaria articulado
com a promoção de workshops de escrita de publicações e candidaturas a ser promovido em
estreita articulação com os restantes grupos de investigação do CICS.NOVA;
Actividade 4. Realização de um workshop de interdisciplinaridade aberto aos/às
investigadores/as do CICS.NOVA com 3 momentos. Um primeiro, onde se realize uma revisão
crítica das abordagens teóricas e metodológicas à investigação interdisciplinar. Um segundo,
onde se discutam trabalhos de investigação de equipas de investigação que mobilizem estas
abordagens. Para finalizar, um momento que, dando continuidade à discussão lançada no
último conselho científico e subsequentemente desenvolvida por investigadoras do
CICS.NOVA, se discuta e estabeleça um conjunto de indicadores de investigação aplicada
interdisciplinar que traduza o trabalho realizado e que o comunique eficazmente à sociedade
civil e entidades financiadoras.

Lisboa, 13 de Janeiro de 2020
Ana Margarida Grenho Ferreira
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