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O décimo quinto número de Espacios Transnacionales - Revista Latinoamericana-
Europeia de pensamento e ação social, tem como tema “A Intervenção Social em tempos 
de Emergência Planetária: abordagens Glocais e processos de aprendizagem”. 

Como humanidade estamos vivendo um momento de Emergência Climática e Sócio 
sanitária que crises como o Covid-19 contribuem para a tornar mais evidente. Face aos 
riscos de destruição das bases da vida no nosso planeta, é urgente a confluência do sistema 
académico e da cidadania num processo de reflecção-ação conjunta que nos permita levar 
a cabo as transformações que temos que fazer para enfrentar os desafios futuros e 
construir uma necessária Transição Socioecológica. Outro mundo é possível, mas é 
necessário conectar o conhecimento transdisciplinar com a mobilização popular para 
defender o direito à vida, o que passa pelo respeito pela natureza, pela consciência plena 
de fazermos parte dela, bem como a necessidade de construção de outros processos de 
produção e de consumo que não atentem contra os ecossistemas, nem oprimam qualquer 
pessoa em nome do sistema económico.  

Nesta nova edição da “Espacios Transnacionales” queremos convidar todas as pessoas 
interessadas em contribuir com as suas reflexões para pensar cenários para a intervenção 
social no atual contexto de emergência climática e da pandemia provocada pelo Covid-19.  

Neste contexto, convidamos todos aqueles que realizem atividades de investigação 
académica, atividades de investigação-ação ou que o seu exercício profissional esteja 
relacionado com estes temas, que se junte a esta reflexão.  

Com uma vocação plural, na “Espacios Transnacionales” pretendemos apresentar um 
amplo espectro de trabalhos de investigação e de propostas metodológicas inovadoras de 
intervenção social que permitam criar espaços de aprendizagem e de reflexão nesta 
transição para um cenário de adaptação e sustentabilidade socioambiental. 



Assim, no presente número procura-se por a enfase nos seguintes eixos temáticos: 

• Desafios e estratégias de intervenção social em emergência-Covid-19; 

• Direitos humanos – Direitos ambientais; 

• Justiça social e climática; 

• Eco-ativismo; 

• Ecofeminismo; 

• Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS); 

• Empreendedorismo ambiental; 

• Economia social, circular, decrescimento e transição Ecosocial; 

• Migrantes e pessoas deslocadas no contexto de desastres e alterações climáticas; 

• Educação e sensibilização ambiental de impacto; 

• Eco terapias e terapias assistidas por animais; 

• Eco serviço social no contexto do risco e catástrofes; 

• Alimentação e Justiça Socioambiental 

• Desafios para o trabalho comunitário em contextos de alterações climáticas e de 
pandemias. 

 

Os artículos devem respeitar as indicações da revista. Os artículos são selecionados através 
de um sistema de avaliação por pares. A data limite para a entrega dos trabalhos (material 
textual, fotos ou vídeos) é a 31 de Julho de 2020 e devem ser enviados para o seguinte e-
mail: <comiteeditorialreletran@gmail.com> 

Qualquer duvida ou pergunta, será respondida através da mesma direção eletrónica. 

O documento com as regras de publicação pode ser descarregado em: Pautas de 
publicação. 

Para o esclarecimento de qualquer duvida podem enviar um email para: 
<eduardo.js.marques@uac.pt> 

 


