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ACONTECE(U)

Jornadas de Investigação IS-UP | 18 e 19 de novembro 

As jornadas, organizadas pela Comissão Executiva, pelos subgrupos de investigação do IS-UP e pelo Departamento de

Sociologia da FLUP, acolheram 24 propostas com temáticas muito  diversificadas. O programa contempla ainda uma

intervenção de Victoria Alexander, da Goldsmiths - Universidade de Londres; a entrega do Prémio Escolar Dulce Magalhães e

um debate com moderação de Virgílio Borges Pereira, entre Fernando Luís Machado e José Madureira Pinto a propósito do

livro “Sociologia em Portugal: da pré-história à institucionalização avançada”. 

 

Cadernos do IS-UP | Chamada para artigos e organização de números temáticos 

Anunciamos o lançamento dos Cadernos IS-UP e convidamos à submissão de textos originais sobre temáticas específicas

com um carácter de transferência de conhecimento. Os Cadernos IS-UP têm como objetivo estabelecer uma ponte entre a

universidade e a sociedade, a ciência e a prática ou, ainda, entre a investigação e a intervenção social. Os textos devem ser

elaborados a partir de um enfoque sociológico e/ou de outras ciências sociais e humanas. Prazo: 7 de janeiro de 2022.

Fins de Tarde de Sociologia | 24 de novembro 

A próxima sessão acontece no dia 24 de novembro, às 17h30, em formato online e terá como título “Os primeiros comunistas

portugueses: questões metodológicas no estudo da génese e desenvolvimento dos partidos comunistas". A apresentação
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estará a cargo de André Pina (bolseiro da FCT/ investigador do IS-UP), com um comentário de João Madeira, doutorado em

História Política e Institucional; investigador integrado do Instituto de História Contemporânea (FCSH-NOVA) . 

 

ID da reunião: 5458815488 

Senha: sociologia  

 

Freguesia Imaginada | 25 e 26 de novembro | Mira Fórum 

“Freguesia Imaginada — Encontro de reflexão sobre projetos artísticos comunitários a partir do território de Campanhã” é uma

iniciativa organizada pelos/as investigadores/as do IS-UP, Tânia leão e Gil Fesch, e por Beatriz Lacerda, no âmbito do Projeto

Clube de Cinema de Campanhã (Programa Cidadãos Ativ@s — financiado pela EEA Grants, gerida pela Fundação Calouste

Gulbenkian e pela Fundação Bissaya Barreto). O Encontro realiza-se no Mira Fórum e tem por objetivo criar um espaço de

diálogo e reflexão entre projetos artísticos e comunidade científica.  

 

Encontro Nacional de Ciência Cidadã | 25 e 26 de novembro 

A 3ª edição deste Encontro decorrerá de forma presencial em várias bibliotecas e espaços – públicos e universitários – por

todo o país, entre os quais, o UP-TEC (Rua dos Bragas, 289) em parceria com o IS-UP. “Construir pontes para uma ciência

participada” é o tema do Encontro, organizado pela Rede Portuguesa de Ciência Cidadã em colaboração com a Rede

Nacional de Bibliotecas Públicas. É aberto ao público e pretende ser um espaço de partilha e de discussão, dentro e/ou fora

da academia. 

 

Encontro anual do subgrupo TEPO | Trabalho, Emprego, Profissões e Organizações  

Nos dias 3 e 4 de dezembro, o subgrupo de investigação TEPO do IS-UP dinamiza o Encontro Anual TEPO 2021, evento em

formato presencial e online. Trata-se de uma jornada de reflexão e debate, acompanhada de uma prática oficinal, com o

propósito de discutir questões centrais e desafios que atravessam o presente e o futuro do trabalho e das organizações. O

evento prevê perfis de participação distintos por parte de um leque diversificado de convidados, entre os quais, académicos,

ativistas, representantes de organizações enquadradoras do mundo do trabalho. Pretende discutir dinâmicas profissionais

recentes, modelos alternativos de tomada de decisão, precariedade no trabalho, desigualdades e trabalho migrante.  
 

PROJETOS DA CASA

Limpeza em tempos de pandemia | FLUP 

O projeto “Limpezas em tempo de pandemia: entre a precariedade e os riscos na saúde das trabalhadoras dos

serviços de limpeza”, coordenado por Isabel Dias (IS-UP), tem como instituição proponente a FLUP e como parceiros

o Instituto de Saúde Pública - Laboratório de Saúde Ocupacional e o FEUP–Programa Doutoral em Segurança e

Saúde Ocupacionais. O projeto - que recentemente apresentou os seus principais resultados - visa a prevenção dos

impactos negativos da pandemia nas condições de trabalho, a promoção do autocuidado, a par do desenvolvimento

de estratégias de gestão dos riscos e de materiais formativos destinados às empresas. 
 

FORA DE PORTAS

Porto/Post/Doc: Film & Media Festival 

De 20 a 30 de novembro, terá lugar a 8ª edição do festival de cinema do real, este ano dedicado às urgências sociais e

climáticas, inspirado pela obra de Ailton Krenak, “Ideias para Adiar o Fim do Mundo”. Entre a cidade e o mundo, a ficção e o

documentário, o Porto/Post/Doc apresenta as já habituais competições (Competição Internacional, Competição Cinema Novo,

Competição Cinema Falado e Competição Transmission), revelando algumas das tendências do cinema contemporâneo. O

festival vai ocupar vários espaços da cidade, como o Rivoli, Passos Manuel, Coliseu do Porto, Casa Comum da Reitoria da UP

e o Planetário/Centro de Ciência Viva.  
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Reabertura da Sala Estúdio_Perpétuo 

O Porto tem uma nova sala de cinema e espetáculos, com a reabertura do espaço situado no edifício do Centro de Caridade

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Rua Costa Cabral. Depois de mais de vinte anos encerrado, o espaço voltou a estar

de portas abertas à comunidade. A instituição pretende promover ali sessões de cinema, concertos, exposições e oficinas,

estabelecendo parcerias com organizações culturais e educativas do território.  
 

EFEMÉRIDES

30 anos do Massacre de Santa Cruz 

Foi no dia 12 de Novembro de 1991 que se deu um tiroteio

contra manifestantes pró-independência, durante a

ocupação de Timor-Leste pela Indonésia. Mais de 2000

pessoas marchavam rumo ao cemitério em Díli, em

memória de Sebastião Gomes, um jovem membro da

resistência timorense (RENETIL). O exército indonésio

disparou, assassinando quase 400 pessoas. Visto que a

maioria das vítimas eram jovens, este dia tornou-se

feriado, declarando-se o Dia Nacional da Juventude, em

Timor-Leste. 
 

 

 

OBRAS
100 anos da revista Seara Nova 

Fundada em Lisboa, por iniciativa de um grupo de

inteletuais, a Seara Nova teve a sua primeira edição a 15

de outubro de 1921. Mais do que uma revista, assumiu

desde a sua génese, um caráter crítico, educativo e

interventivo, em particular nas lutas republicanas e, mais

tarde, na oposição ao salazarismo. Raúl Proença, António

Sérgio, Jaime Cortesão ou Aquilino Ribeiro são alguns dos

protagonistas deste movimento social, político e literário.

Na página de internet é disponibilizado um espólio digital e

no site da RTP é possível assistir ao documentário de

Diana Andringa.  
 

NO ÉCRAN
Estreia de “Alcindo”, de Miguel Dores 

Estreou há dias, no Festival DocLisboa, o documentário

sobre o assassinato de Alcindo Monteiro, um jovem cabo-

verdiano de 27 anos. O filme, realizado pelo antropólogo

Miguel Dores, retrata os acontecimentos que antecederam

e sucederam à noite de 10 de junho de 1995, em que um

grupo de skinheads, vindo de um jantar comemorativo do

Dia de Portugal, saiu pelo Bairro Alto, com o objetivo de

agredir todas as pessoas negras que encontrasse pelo

caminho. 
 

OPORTUNIDADES

Rede Eureka - Cluster CELTIC-NEXT | Candidaturas abertas até 22 de novembro 

Estão abertas as candidaturas ao Cluster CELTIC-NEXT da Rede Eureka (rede de colaboração internacional em I&D e

inovação), dedicadas a projetos na área das comunicações de última geração que contribuam para um mundo

sustentável e para a sociedade digital. Os principais temas de exploração do programa são as aplicações de

conetividade e os serviços dedicados a setores verticais como conteúdo (vídeo, jogos), saúde digital, cidades

inteligentes, agricultura, mobilidade, energia, automóvel, comércio eletrónico e indústria 4.0 / manufatura / logística.  
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Números especiais | Call for papers  

- Chamada de artigos para o volume “The social construction of adolescence in contemporaneity”, da revista

Sociological Studies of Children and Youth”, da Esmerald Books. Até 15 novembro 2021.  

- Número especial “The Quest for Normativity: Challenges and New Directions in Social Research, Civic Sociology -

University California Press. Até 30 novembro 2021 

- Número especial “Sociologies of the Future and the Future of Sociology, da Revista Sociology, da British Sociological

Association. Até 1 de dezembro 2021. 

 

Knowledge and Innovation Community (KIC) | Horizonte Europa | Até 24 de março 

Está aberto o concurso para constituição de uma Knowledge and Innovation Community (KIC), na área das Indústrias

Culturais e Criativas, no âmbito do Horizonte Europa. A KIC visa “criar um ecossistema de inovação que promova a

colaboração, cooperação e sinergias entre os setores culturais e criativos Europeus, incluindo empresas, ensino

superior e investigação, entre outros”. A candidatura pode ser submetida no Portal Funding and Tenders até dia 24 de

março de 2022. 
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