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ConteúdosPortugal atravessa hoje uma profunda crise económica e social, cujos contornos geram ampla 
inquietação e desassossego, mas definem também novos desafios e perspectivas para o 
futuro. O Centro de Estudos Sociais não está indiferente a esta conjuntura. No próximo mês 
de Fevereiro o CES organiza o colóquio internacional Portugal entre desassossegos e dasafios. 
Este colóquio propõe-se fazer um balanço reflexivo e prospectivo sobre as transformações 
sociais, económicas, políticas e culturais que, nas últimas décadas, vêm marcando a situação 
interna do país e a sua inserção internacional. Estas transformações, que têm vindo a 
desenrolar-se, desde 1974, sobre o pano de fundo dos processos de democratização, 
descolonização, integração europeia e modernização socioeconómica, combinam 
várias dimensões, apelando a leituras multidisciplinares e dinâmicas sobre o Portugal 
contemporâneo. O país que emerge das articulações europeias e mundiais é, 
forçosamente, um país que só pode ser pensado e questionado como um país plural: 
um país diverso, moldado por dinâmicas heterogéneas e conflituais e que se revê, e 
reinventa, em imaginários polissémicos e contrastantes. 
As relações académicas e científicas com regiões do Sul, e particularmente com 
outros países de língua portuguesa, assumem uma importância significativa na 
forma como a pesquisa do CES tem vindo a ser orientada. Nos últimos anos o 
CES tem apostado numa estratégia de internacionalização, com o objectivo de 
diversificar as perspectivas e abordagens na produção de conhecimento, mas 
também com o intuito de projectar o seu trabalho no espaço internacional. Esta 
aposta reflecte-se no número crescente de parcerias que têm sido desenvolvidas 
com instituições de outros países de língua portuguesa, nos projectos realizados 
em colaboração e no número de publicações produzidas sobre as transformações 
que têm afectado essas sociedades. 
Esta aposta no cruzamento de perspectivas e de análises desafia a centralidade dos 
lugares da modernidade capitalista ocidental na produção do conhecimento. Os 
últimos séculos têm mostrado como a diversidade epistemológica foi eliminada 
para tornar credível quer a superioridade do saber que se queria impor, quer a 
inferioridade do saber que se queria suprimir. A reinvenção dos lugares mostra 
que a imposição da diferença epistemológica protagonizada pelo colonialismo 
e pelo capitalismo modernos significou um empobrecimento epistemológico 
tanto do Norte global como do Sul global, ainda que com consequências muito 
distintas para um e para outro. Contestando a tendência que incentiva a criação 
de identidades singulares e monoculturais, a investigação produzida no CES apela 
às experiências de pluralidade, diversidade e complexidade, como bases para 
novos encontros culturais.
Procurar analisar a complexidade dos processos sociais, políticos e económicos 
que atravessam o mundo contemporâneo é o grande desafio a que este colóquio 
procura dar algumas respostas, mobilizando a massa crítica e o conhecimento 
resultante da pesquisa acumulada pelas ciências sociais e as humanidades, num 
jogo de espelhos que procura reflectir sobre o presente de Portugal e as suas 
perspectivas de futuro, auscultando-o na pluralidade que o compõe.

Maria Paula Meneses  e Claudino Ferreira
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Foram recrutados quatro investigadores 
juniores como assistentes de 
investigação, tendo sido integrados na 
equipa do OSIRIS: Ricardo Coelho e 
Manuela Gervasi integram a equipa do 
projecto BeCOM (A escolha apesar da 
(in)comensurabilidade), coordenado 
por Laura Centemeri; Nelson Matos e 
Mayrén Alavez Vargas integram a equipa 
do projecto SCRAM (Crises, gestão de 
risco e novos arranjos sócio-ecológicos para 
florestas), coordenado por Rita Serra. 
Foram iniciados dois outros projectos 
em que estão envolvidos investigadores 
do OSIRIS: Alexandre Tavares integra 
a equipa do projecto de investigação 
Desastres Naturais de origem hidro-
geomorfológica em Portugal (I.P. José Luís 
Zêzere); José Maria Castro Caldas, Laura 
Centemeri e Tiago Santos Pereira estão 
envolvidos no projecto Portugal Nuclear 
(I.P. Tiago Figueiredo Saraiva). 
Em Setembro, Laura Centemeri e Rita 
Serra juntaram-se a José Manuel Mendes 
na coordenação do OSIRIS.

De entre as actividades 
desenvolvidas no âm-
bito do Observatório 
Permanente da Justiça 
Portuguesa destaca-se 
a finalização de quatro 
estudos: “A gestão nos 

tribunais. Um olhar sobre a experiência 
das comarcas piloto” (Março de 2010) e 
“Entre a lei e a prática. Subsídios para uma 
reforma da Lei Tutelar Educativa” (Abril 
de 2010), entregues ao Ministério da 
Justiça; a “Avaliação do I Plano Nacional 
Contra o Tráfico de Seres Humanos” 
entregue, em Julho de 2010, à Comissão 
para a Cidadania e Igualdade do Género; 
e “A indemnização da vida e do corpo 
na lei e nas decisões judiciais”, entregue 
em Setembro de 2010 à Fundação para 
a Ciência e para a Tecnologia.
Dando continuidade ao Programa de 
Formação Avançada Justiça XXI 2010, 
realizaram-se dois cursos de formação 

subordinados aos temas “A execução 
das penas e das medidas privativas de 
liberdade. Os desafios do novo regime 
legal”, em Março de 2010, e “Direitos 
de propriedade intelectual. Novos 
desafios socioeconómicos e jurídicos”, 
em Junho de 2010. 

No Outono de 2010 o POLICREDOS 
irá organizar uma série de sessões 
cinematográficas dedicadas à identidade 
religiosa, em colaboração com o Teatro 
da Cerca de São Bernardo (Coimbra). 
Nos dias 19 e 20 de Novembro 
decorrerá um workshop dedicado ao 
tema do secularismo. O workshop 
pretende proporcionar uma visão 
multifacetada, a partir de várias áreas de 
conhecimento (antropologia, sociologia, 
filosofia, teologia), que permita uma 
discussão produtiva em torno das teorias 
e práticas contemporâneas relacionadas 
com o secularismo. O workshop reunirá 
especialistas destas diversas áreas e 
será precedido de uma conferência de 
Juan-José Tamayo subordinada ao tema: 
“Entre la secularización y retorno de los 
dioses y las diosas”. Esta conferência 
decorrerá no CES, no dia 17 de 
Novembro, pelas 17h. 
E, finalmente, no Verão de 2011, 
pretendemos organizar uma conferência 
internacional sobre diversidade cultural, 
tendo como principal orador o Professor 
James Tully, prestigiado teórico político 
da Universidade de Victoria, Canadá. 

do Dia Internacional das Mulheres pela 
Paz e pelo Desarmamento. Durante 
o mês de Agosto o OGiVA participou 
ainda na elaboração do estudo de caso 
sobre o Plano de Acção Nacional sobre 
a Implementação da Resolução 1325 
(2000) do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas, organizada pela UN-
INSTRAW, UN Women. No dia 27 de 
Setembro, Tatiana Moura coordenou 
uma sessão de formação sobre Género 
e Violência, no estabelecimento prisional 
feminino de Talavera Bruce, Rio de 
Janeiro, no âmbito do curso “Cidadania 
e Direitos Humanos: Mulheres no 
cárcere”, organizado pelo Centro de 
Estudos de Segurança e Cidadania 
(CESeC, Universidade Cândido Mendes).

O OEC tem desenvolvido ultimamente 
actividades de comunicação e apren-
dizagem com a comunidade científica, 
autárquica e escolar. Catarina Frade 
participou em Março na conferência 
Overindebtedness of Households: 
measures and challenges, organizada 
pelo Ministério da Economia grego; em 
Junho num encontro do Eurofound em 
Bruxelas; e em Setembro no colóquio 
Prévention et traitement régional et local 
du surendettement, organizado pelo 
Observatoire de Crédit et de l’Endettement 
em Namur. Dinamizou duas acções de 
formação para os Centros de Informação 
Autárquico ao Consumidor (CIAC), que 
decorreram em Junho em Lisboa e em 
Julho no Porto. Fernanda Jesus apresentou 
a comunicação Crédito ao Consumo e 
Sobreendividamento dos Consumidores, 
numa conferência organizada pela apDC, 
e dinamizou a sessão pedagógica Consumo 
e endividamento sustentável dirigida 
aos estudantes da Profitecla Coimbra, 
junto dos quais o OEC está também 
a desenvolver uma pesquisa sobre os 
hábitos de consumo e poupança dos 
jovens. No âmbito das comemorações 
do Dia do Consumidor o OEC publicou a 
OEC Notícias nº 6.

No passado dia 24 de Maio o OGiVA/
CES organizou o seminário “Silêncios 
das armas de fogo. Mulheres e violência 
armada em Portugal, Moçambique e no 
Brasil”, em conjunto com a ONG Acção 
para a Justiça e Paz (AJP), por ocasião 

Observatório do Endividamento 
dos Consumidores

Observatório Permanente 
da Justiça Portuguesa
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O CES em diálogo com a sua Unidade de 
Acompanhamento
Nos passados dias 20 e 21 de Setembro o CES rece-
beu os professores Teresa Cruz e Silva (Universidade 
Eduardo Mondlane), Benjamin Tejerina (Universidade 
do País Basco) e Ramon Grosfoguel (Universidade da 
California, Berkeley) que integram a Unidade Externa 
de Acompanhamento do CES, a que incumbe a obser-
vação da actividade e o aconselhamento do Centro.
A estadia foi ocupada com reuniões de trabalho en-
tre a Unidade e os investigadores do CES, durante 
as quais foi passada em revista a actividade recente 
do Centro e discutida a sua reestruturação científica 
e administrativa. Dois dias intensos de reflexão e de 
clarificação dos objectivos, da estratégia e das formas 
de organização do CES-Laboratório Associado.

José Maria Castro Caldas

Projectos aprovados pela FCT 2010
Título: Os revestimentos e os acabamentos nos cen-
tros históricos entre tradição e modernidade – bases 
para um plano de acção e de salvaguarda do Centro 
Histórico de Coimbra.
Investigador: Francisco Paulo de Sá Campos Gil
Título: TRAUMA – Vítimas, trauma e processos insti-
tucionais: para além de uma ética da vítima.
Investigador: José Manuel de Oliveira Mendes
Título: A ética dos alunos e a tolerância de professores 
e instituições perante a fraude académica no ensino 
superior.
Investigador: Filipe Jorge Ribeiro de Almeida
Título: Pesquisa das migrações e abordagem biográfi-
ca: construindo um trabalho em colaboração no con-
texto português.
Investigadora: Elsa margarida Cabrita de Sousa Le-
chner
Título: BEHAVE – uma abordagem comportamental 
às decisões de crédito ao consumo.
Investigadora: Ana Cristina Cordeiro dos Santos
Título: Mulheres Portuguesas e os Movimentos de 
Libertação em África.
Investigadora: Maria Margarida de Sá Calafate Ribeiro
Título: Consolidação da paz e a sua sustentabilidade: 
as missões da ONU em Timor Leste e a contribuição 
de Portugal.
Investigadora: Maria Raquel de Sousa Freire 
Título: As mulheres nas magistraturas em Portugal: 
percursos, experiências e representações.
Investigadora: Maria da Conceição Albuquerque 
Gomes

Projectos concluídos 2010 (com relatório 
concluído)
Acesso formal aos espaços políticos no contexto 
local: eleitores e eleitos nos municípios e freguesias 
portuguesas 
Investigadores: Fernando Ruivo (Investigador Res-
ponsável), Clemens Zobel, Giovanni Allegretti, Joana 
Lopes Martins, Carlos Barbosa, Ilda Fortes
Agência financiadora: FCT
A indemnização da vida e do corpo na lei e nas deci-
sões judiciais
Investigadores: Boaventura de Sousa Santos (inves-
tigador Responsável), Conceição Gomes, Madalena 
Duarte e Tiago Ribeiro
Agência financiadora: FCT
Gestão dos Tribunais 
Investigadora: Conceição Gomes
Entidade financiadora: Ministério da Justiça
As mutações do acesso à lei e à justiça na União Europeia
Investigadores: João Pedroso (Investigador Respon-
sável), Eliana Patrícia Branco e Carlos Nolasco
Agência financiadora: FCT
Pluralidade de ordens jurídicas e sistemas de justiça em 
Luanda/Angola (ainda não há relatório disponível)
Investigadores: Boaventura de Sousa Santos e José 
Octávio Serra Van Dúnen (Investigadores Responsá-
veis), Maria Paula Meneses, Conceição Gomes, Raúl 
Araújo e Júlio Lopes
Entidade financiadora: Faculdade de Direito/Univer-
sidade Agostinho Neto, Angola
Reconstruindo Direitos Humanos pelo uso transnacional 
do Direito? Portugal e o Tribunal Europeu de Direitos 
Humanos
Investigadores: Cecília MacDowell Santos (Investi-
gador Responsável), Madalena Duarte, Ana Cristina 
Santos e Teresa Maneca Lima
Agência financiadora: FCT
Risco, cidadania e o papel do Estado num mundo glo-
balizado
Investigadores: José Manuel Mendes (Investigador 
Responsável),  Alexandra Aragão, Márcio Nobre e 
Pedro Araújo
Agência financiadora: FCT
Violência e armas ligeiras: um retrato português
Investigadores: José Manuel Pureza (Investigador 
Responsável), Tatiana Moura, Rita Santos
Agência financiadora: FCT

Tendo como objectivo a aproximação e 
familiarização de jovens estudantes do ensino 
secundário às praticas de investigação em 
Ciências Sociais e Humanas, o CES realizou 
pelo quinto ano consecutivo, na semana de 
19 a 23 de Julho de 2010, em articulação com 
a Agência Nacional Ciência Viva, o estágio 
de Ocupação Científica de Jovens nas Férias 
“Anatomia do Protesto: organização, formas 
e relevância das acções de protesto em 
sociedade”.
O estágio foi coordenado pelos investigadores 
Ana Raquel Matos, Hugo Dias, José Manuel 
Mendes, Manuel Carvalho da Silva, Pedro 
Araújo e Susana Costa e contou com a 
colaboração de Alberto Pereira, Dário 
Canata e Fátima Carvalho do Centro de 
Documentação 25 de Abril.

Participaram nas actividades do estágio 10 
alunos de áreas vocacionais diversas, oriundos 
de vários pontos do país, os quais, no dia 
23 de Julho, apresentaram à comunidade 
do CES os resultados da sua experiência. 
Destaca-se, este ano, a memória de uma 
das actividades do estágio que tem vindo a 
ser desenvolvida através do blogue http://
anatomiadeumprotesto.blogspot.com/. 

Violência e Armas Ligeiras
Este projecto pretendeu contribuir para o conhecimento rigoroso da realidade da proliferação 
e uso de armas ligeiras (AL) em Portugal. O crescente interesse mediático por esta realidade, a 
realização de debates públicos sobre o tema e a reforma da legislação aplicável (Lei n.º 5/2006, 
sobre Armas e Munições) são indicadores da importância social conferida a esta realidade.

Seminário com Norman Finkelstein
De 29 de Setembro  a 1 de Outubro esteve em Portugal o professor Norman Finkelstein. 
Polémico especialista na problemática do Médio-Oriente, Norman Finkelstein  deu conferências 
em Lisboa e no Porto e orientou um seminário em Coimbra. O Centro de Estudos Sociais  foi 
um dos promotores dos três eventos, tendo sido anfitrião do seminário na Universidade de 
Coimbra, intitulado: “Myths and Realities of the Israel-Palestinian Conflict”.

Conferência Internacional 
“Risco, Vulnerabilidade e Território”
A Conferência Internacional Risco, Vulnerabilidade e Território propôs 
uma abordagem multifacetada da análise da vulnerabilidade social e do 
risco associado a perigos naturais e tecnológicos. Uma perspectiva 
multidisciplinar contribuiu para apreender as experiências dos indivíduos e 
das comunidades afectadas por desastres e as estratégias de enfrentamento 
que desencadeiam, assim como a sua capacidade de recuperação e 
resiliência no contexto das relações sociais e políticas em que se situam.
Nesta Conferência Internacional, prestigiados investigadores nacionais e internacionais 
produziram uma profunda reflexão acerca da participação cívica e institucional no que diz 
respeito à prevenção e planeamento, à criação de atitudes e políticas proactivas capazes de 
fomentar a resiliência em caso de desastres naturais e tecnológicos.

Debates “Saberes em Diálogo”
No âmbito deste ciclo de seminários organizado pelo Núcleo de Estudos sobre Ciência, 
Tecnologia e Sociedade e coordenado por Ana Raquel Matos, Pedro Araújo e Susana Costa, 
teve lugar a segunda edição (18 de Junho) que permitiu debater a temática “Vítimas, Estado e 
Cidadania: Responsabilidades Cruzadas”. A terceira edição (28 de Outubro) desenvolveu-se em 
torno da temática “A ciência do crime: da recolha de provas à base de dados de perfis de DNA”.
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Dossier Temático

Colóquio Internacional 
Portugal entre desassossegos e 
desafios
Coimbra, 17 e 18 de Fevereiro de 2011

Coordenação Científica: Boaventura de Sousa Santos
Comissão organizadora: Adriana Bebiano, Claudino 
Ferreira, José Manuel Mendes, Kátia Cardoso, Lina 
Coelho, Madalena Duarte, Maria Paula Meneses, Mathias 
Thaler

O Colóquio Portugal entre Desassossegos e Desafios 
propõe-se discutir a actual condição do país a partir 
de um balanço reflexivo e prospectivo sobre as 
transformações que vêm marcando a situação interna de 
Portugal e a sua inserção internacional. As mudanças que 
têm vindo a desenrolar-se desde o 25 de Abril de 1974, 
sob o pano de fundo dos processos de democratização, 
descolonização, integração europeia e modernização 
socioeconómica, fazem-se sentir em dois planos 
combinados. Por um lado, no plano interno, a acelerada 
modernização económica e cultural do país tem-se feito 
acompanhar de alterações acentuadas nas condições e 
nos modos de vida dos indivíduos e dos grupos sociais. 
Desenham-se novos protagonismos, oportunidades e 
expectativas de vida, mas também novos padrões de 
desigualdade, segmentação e exclusão social. Por outro 
lado, no plano externo, sob os efeitos da aceleração dos 
processos de globalização, do fim da presença colonial 
e da adesão à União Europeia, o país foi traçando novos 
alinhamentos internacionais. Nesse quadro, emergem 
novos e heterogéneos modelos de relacionamento com 
os países de expressão portuguesa e as antigas colónias. 
A abordagem do Portugal contemporâneo tem de 
fazer-se, portanto, por referência às articulações que se 
tecem, de forma heterogénea e mutante, entre os dois 
planos acima referidos: o interno e o externo. 
É este o desafio a que o Colóquio pretende responder, 
mobilizando a massa crítica e o conhecimento resultante 
da pesquisa interdisciplinar acumulada ao longo dos 
últimos anos, dentro e fora do país, para reflectir sobre 
o presente de Portugal e as suas perspectivas de futuro, 
auscultando-o na pluralidade que o compõe.

Programa
I – Sessões Plenárias
 1. Heranças e Pertenças: Portugal depois do império?
 2. Negociações e Fronteiras: lugares do pós-colonial
 3.  Painel de Encerramento: o futuro das ciências sociais 

e das humanidades

II - Sessões Temáticas Semi-plenárias
 1. Materialidades, Patrimónios e Memórias
 2. Cidades, Riscos e Oportunidades
 3. Do Atlântico ao Índico
 4. Reinventar a Economia e Viver Bem

III -  Sessões Temáticas de Comunicações

Abertura a propostas de comunicações a partir de 
18 de Outubro de 2010, em www.ces.uc.pt

ORADORES/AS CONVIDADOS
	 •		Ana Vale (Direito, Programa da Iniciativa 

Comunitária EQUAL em Portugal)
	 •		Boaventura de Sousa Santos (Sociologia, CES / 

FEUC)
	 •		Filipe Duarte Santos (Física, Faculdade de Ciências 

da Universidade de Lisboa)
	 •		Francisco Bethencourt (História, King’s College)
	 •		Hermes Costa (Sociologia, CES / FEUC)
	 •		José Maria Castro Caldas (Economia, CES)
	 •		Fernando Dantas (CES América Latina)
	 •		Marta Araújo (Sociologia, CES)
	 •		Omar Ribeiro Thomaz (Antropologia, UNICAMP / 

CEBRAP)
	 •		Paula Lopes (Relações Internacionais, CES / FEUC)
	 •		Paulina Chiziane (Romancista moçambicana)
	 •		Paulo Peixoto (Sociologia, CES / FEUC)
	 •		Peter Ronald de Souza (Ciências Políticas, Indian 

Institute of Advanced Study / CES Ásia, em 
processo de constituição)

	 •		Susana Durão (Antropologia, ICS)
	 •		Tatiana Moura (Relações Internacionais, CES)
	 •		Francisco Noa (CES Aquino de Bragança)
	 •		Ungulani Ba Ka Khosa (Historiador e escritor 

moçambicano)
	 •		Walter Rossa (Arquitectura, CES / FCTUC)
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Encontro Ciência 2010

Montra da ciência em Portugal decorreu entre 
4 e 7 de Julho, no Centro de Congressos de 
Lisboa, a quarta edição do Encontro Nacional 
com a Ciência. Trata-se de um certame que 
tem por principal objectivo demonstrar os 
avanços e ganhos científicos nacionais, sem 
descurar o olhar sobre o que se passa no 
exterior, sendo para tal convidados vários 
peritos que desenvolvem a sua actividade no 
estrangeiro. Nas instalações do Centro de 
Congressos de Lisboa puderam ser observados 
433 posters de doutorandos e estudantes 
universitários, 19 dos quais da autoria de 
doutorandos e bolseiros de integração na 
investigação do CES.

O CES, membro fundador do evento, enquanto 
parte do Conselho de Laboratórios Associados – 
entidade organizadora do encontro em parceria 
com a Fundação para a Ciência e a Tecnologia –, 
participou nesta edição sobretudo em sessões 
organizadas em colaboração com o ICS. Intervieram 
como oradores 5 investigadores do CES: João 
Rodrigues interveio no painel “Crise, Economia 
e Inovação Social”; Claudino Ferreira e Giovanni 
Alegretti apresentaram comunicações sobre o 
tema “Cidades, Identidades e Participação”; Laura 
Centemeri e Rita Serra participaram no painel “A 
Ciência na Construção da Cidadania”, em que Tiago 
Santos Pereira foi moderador; e João Arriscado 
Nunes foi orador na sessão dedicada ao tema 
“Informação Biomédica: produção e distribuição de 
conteúdos e análise do impacto”.

Ao todo estiveram envolvidas no evento mais de 
150 unidades de investigação, tendo estado em foco 
áreas como a saúde, tecnologias de informação, 
nanotecnologia, ambiente e ciências sociais. 
Segundo o director do CES, a presença de ciências 

humanas num evento dedicado sobremaneira a 
ciências exactas e naturais justifica-se plenamente. 
“Aqui nestes encontros nós sabemos que estamos 
em minoria, mas somos um grupo que se tem vindo 
a afirmar, que tem vindo a aumentar o seu número 
de painéis e de participações”, assegura Boaventura 
de Sousa Santos. Acrescenta o director do CES 
que num período de crise é fundamental relevar 
o papel das ciências sociais:”As ciências sociais 
podem ajudar a mostrar quais as escolhas nacionais, 
as atitudes e as percepções dos cidadãos”, diz. 
Boaventura de Sousa Santos salienta ainda o lado 
complementar das ciências sociais face às ciências 
naturais: ”Nas ciências ditas exactas, quando elas 
se aplicam à transformação social, aos temas da 
biogenética, da biotecnologia, da nanotecnologia, é 
muito importante conhecer a interacção que esses 
campos têm com as ciências sociais porque há 
impactos na sociedade que devem ser analisados”, 
afirma.

Os trabalhos decorreram a um ritmo de 5 a 7 
sessões paralelas. Esta quarta edição do Encontro 
Nacional de Ciência contou na sessão inaugural com 
as presenças do primeiro-ministro, José Sócrates, e 
do ministro da Ciência e Tecnologia, Mariano Gago, 
e foi palco de uma enriquecedora troca de ideias 
sobre projectos científicos em curso ou sobre os 
seus resultados.

Destaque-se o relevo cada vez maior do tecido 
empresarial no sector científico. Em Portugal 
regista-se um crescimento do investimento privado 
em ciência, o que ficou patente nesta quarta edição 
do Encontro Nacional de Ciência com a adesão de 
60 empresas. Foi também de realçar o considerável 
número de jovens entre as mais de 2.700 pessoas 
inscritas nas cerca de 100 sessões do evento.
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Ciclo anual Jovens Cientistas Sociais 

Seminários de terça-feira
Núcleo de Estudos de Democracia, 
Cidadania Multicultural e 
Participação
Coordenação: Mathias Thaler & Silvia 
Rodríguez Maeso

Programa para o 1º semestre 2010-2011

26 de Outubro 
Teresa Toldy (UFP / CES)
Título: Feminismos ao serviço de quem?
Comentários: Isabel Caldeira (FLUC/CES)

16 de Novembro
Alana Lentin (University of Sussex)
Título: Racial Neoliberalism and the Crises of 
Multiculturalism
Comentários: Marta Araújo (CES)

18 Janeiro
Ruy Blanes (ICS-UL / LSE)
Título: Sobre a racionalidade do 
conhecimento religioso: exemplos do 
profetismo africano
Comentários: Clemens Zobel (CES)

8 de Fevereiro
Michele Grigolo (CES)
Título: Local Human Rights policies and 
practices
Comentários: Silvia Rodríguez Maeso (CES)

Desde 2005, o CES tem organizado 
um Ciclo Anual de Conferências, 
dando a conhecer o trabalho 
de investigação, nacional e 
internacional, de jovens cientistas 
no domínio das ciências sociais. 
Na origem deste ciclo esteve a 
vontade de promover o diálogo 
com o trabalho produzido noutras 
instituições, apoiado numa matriz 
claramente interdisciplinar. Para tal, 
temos contado com o contributo de 
alguns dos mais promissores jovens 
cientistas sociais, assim como de 
outros actores e saberes, dado que 
têm participado nestes encontros 
pessoas de outras instituições 
académicas, de outros áreas 
académicas e de várias organizações 
da sociedade civil.

Seminário Internacional 
“Desinstitucionalização da Doença Mental”
Vai realizar-se em Lisboa, no dia 26 de Outubro, o Seminário Internacional 
“A desinstitucionalização da doença mental e os cuidados na comunidade: 
famílias, redes sociais e serviços”, destinado a apresentar e debater os 
resultados de um estudo realizado no Centro de Estudos Sociais de 
Coimbra com o apoio da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, sobre o 
mesmo tema.
O estudo, levado a cabo por uma equipa de investigadores/as coordenada 
pelo sociólogo Pedro Hespanha, analisa o impacto da desinstitucionalização 
nos cuidados de saúde mental e avalia a capacidade de resposta das famílias, 
das redes sociais, das organizações locais e dos serviços, num período em 
que está em curso um plano nacional de saúde mental que visa precisamente 
promover a descentralização dos serviços e diminuir a institucionalização. 
Para comentar os resultados foram convidados especialistas nacionais e 
internacionais com experiências diversas na matéria.

Ciclo de cinema “Fé?”
Ciclo de cinema organizado pelo Observatório para a Política da Diversidade 
Cultural e Religiosa na Europa do Sul (POLICREDOS), do Centro de Estudos 
Sociais da Universidade de Coimbra, em que serão apresentadas diversas 
visões sobre a fé (ou as fés) na sua relação com algumas das questões 
incontornáveis no estudo das sociedades contemporâneas: o poder, a 
sexualidade, a política, as identidades culturais. Os filmes serão comentados 
por investigadores do CES, após os quais será aberto o debate ao público. 
O ciclo decorre entre 4 de Outubro e 6 de Dezembro de 2010, às 21.30h, 
no Teatro da Cerca de São Bernardo.



Doutoramentos e Formação Avançada

Cursos de FormaçãoDoutoramentos abertos 2010/2011

Pós-doutoramentos
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	 •		Cidades e Culturas Urbanas (2ª edição)

	 •		Direito, Justiça e Cidadania no Séc. XXI (3ª edição)

	 •		Linguagens e Heterodoxias: História, Poética e Práticas Sociais (1ª edição). 
Aula Magistral: “Humanidades e Heterodoxias”, António Sousa Ribeiro (CES/
FLUC) (30 de Setembro)

	 •		Patrimónios de Influência Portuguesa (1ª edição)

	 •		Política Internacional e Resolução de Conflitos (4ª edição) Aula magistral: 
“Beyond Local Ownership and Participation in the Architecture of International 
Peacebuilding”, Oliver Richmond (Universidade de St. Andrews, Reino Unido) 
(17 de Setembro).

	 •		Relações de Trabalho, Desigualdades Sociais e Sindicalismo (2ª edição)

	 •		Território, Risco e Políticas Públicas (1ª edição)

Concepção, Gestão e Avaliação de 
Orçamentos Participativos - Módulo 
GESTÃO
Organização: Centro de Estudos e Formação 
Autárquica, Centro de Estudos Sociais da 
Universidade de Coimbra e Associação In 
Loco
14 e 15 de Outubro de 2010, CIUL - 
Centro de Informação Urbana de Lisboa, 
Picoas Plaza, Rua Tomás Ribeiro, 65

A construção do olhar documental
Concepção e organização: Berta Teixeira
Supervisão: João Arriscado Nunes 
Coordenação: Núcleo de Estudos sobre 
Ciência, Tecnologia e Sociedade
20 de Outubro a 16 de Novembro de 
2010, Sala de Seminários do CES, 2º 
Piso, Coimbra 

Desafios ao Direito do Trabalho – Os Novos 
Códigos em Acção (4.º curso)
Coordenação: António Casimiro Ferreira 
(CES/UC), José Eusébio de Almeida (ASJP) e 
Luís Azevedo Mendes (ASJP)
5, 6, 12 e 13 de Novembro de 2010, 
Sala de Seminários do CES (2º Piso), 
Coimbra

A Justiça nas relações familiares e na tutela 
das crianças e jovens (3º curso)
Coordenação: Paulo Guerra (ASJP) e 
Madalena Duarte (CES/OJP da Universidade 
de Coimbra)
22 e 23 de Outubro e 29 e 30 de 
Outubro de 2010, Sala de Seminários do 
CES (2º Piso), Coimbra

Secularismo: Teoria e Prática em Diálogo
Coordenação: Mathias Thaler (CES)  e Teresa 
Toldy (CES)
19 de Novembro e 20 de Novembro 
de 2010, Sala de seminários do CES (2º 
piso),Coimbra

Passados
Economia dos bens comuns
Organização: CES / Le Monde Diplomatique 
(edição portuguesa) 
Coordenação: José Castro Caldas e Ana 
Cordeiro Santos
3 de Julho de 2010, CES Lisboa, Picoas 
Plaza

Biografar
Organização: Núcleo de Estudos Culturais 
Comparados e Núcleo de Estudos das 
Migrações 
Coordenação: Clara Keating e Elsa Lechner
2 e 3 de Julho de 2010, Sala de 
Seminários do CES, Coimbra

Jessica Falconi
Doutoramento na Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, Nápoles, Itália 
Projecto Pós-doc: Categorias em viagem: para uma cartografia dos Estudos das 
Literaturas Africanas de Língua Portuguesa

Mihaela Mihai
Doutoramento na University of Toronto, Canadá Projecto Pós-doc: Representing 
Negative Emotions? Affective Challenges to Democratic Institutions

Maria Isaura Rodrigues Pinto
Doutoramento na Universidade Federal Fluminense, Brasil Projecto Pós-doc: 
Culturas em Dialogo: um estudo comparativo entre o cordel do brasil e o cordel 
de Portugal

Raquel Melo
Doutoramento na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Brasil Projecto 
Pós-doc: O papel das operações de paz da ONU na construção de estados pós-
conflito: Implicações para a consolidação da paz nos cenários domésticos e para a 
segurança internacional

Susana Costa
Doutoramento na FEUC, Portugal
Projecto Pós-doc: O ADN e a investigação criminal - uma análise sociológica 
comparativa da sua evolução e impactos em Portugal e no Reino Unido

Tatiana Moura
Doutoramento na FEUC, Portugal
Projecto Pós-doc: Luto privado, lutas públicas. Sobreviver à perda em cenários de 
violência armada urbana



8

‘14

CESemCENA é uma publicação do Centro de Estudos 
Sociais da Faculdade de Economia da Universidade de 
Coimbra, Laboratório Associado. Direitos reservados©

Director | Boaventura de Sousa Santos

Coordenação | Brassalano Graça, Patrícia Branco e  
Silvia Maeso 

N.º 14 Tiragem 1250 exemplares

Execução Gráfica | DallDesign
Apoios |

ficha técnica

Financiamento comparticipado pelo Fundo Social Europeu e por fundos 
nacionais do MCTES - através do POPH - QREN - Tipologia 4,2

8

‘14

Publicações
Revista Crítica de Ciências Sociais
Número 88

Memória, identidade e representação
António Sousa Ribeiro

Política del testimonio y reconocimiento
Silvia Rodríguez Maeso

O detido-desaparecido
Gabriel Gati

Memorias de las desapariciones
Emilio Crenzel

Escribiendo memorias de la dictadura
Susana Kaiser

Memória na justiça
Cecília Macdowell Santos

Julgamentos penais em períodos de transição
Mihaela Mihai

A acção colectiva de mulheres familiares de vítimas de violência
Tatiana Moura, Rita Santos e Bárbara Soares

Violência e anticolonialismo nas oposições ao Estado Novo
Miguel Cardina

e-CES Publicações

Número 7
Identidades, cidadanias e Estado: Estratégias políticas e governamentalidade 

Oficinas do CES 
www.ces.uc.pt/publicacoes/oficina/

352 -  Questioning the Connection between Access to Law and Justice and 
Courthouse Architecture      
Patrícia Branco

351 -  Redes de cidades e inovação social     
Paulo Peixoto

Cabo dos Trabalhos n.º4
Reúne um conjunto de textos que decorrem de comunicações apresentadas 
no Primeiro Colóquio de Estudantes de Doutoramento do Centro de Estudos 
Sociais,”Coimbra C: Escalas e Transbordos”, realizado nos dias 1 e 2 de Outubro 
de 2009.
http://cabodostrabalhos.ces.uc.pt/

www.ces.uc.pt/e-cadernos


