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Centro de Estudos Sociais
Centre for Social Studies
alternativas, emancipação,cidadania,
cidade, educação, classe, colonialidade,
interculturalidade, comunidade,
globalizações, conhecimento, contrato
social, risco, negritude,território,
cosmopolitismo, hospitalidade,
democracia, mestiçagem, hegemonia,
pachamama, pós-colonialismos,
racismo, povo, resistência, utopia,
universidade, sindicalismo, diáspora,
epistemologias do sul, identidades,
violência, tradução, direitos humanos,
ummah, ecologia de saberes, media,
suma kawsay, feminismos, movimentos
sociais, fronteira, memória, governação,
migrações, modernidade, trabalho,
religião, orçamento participativo,
património, sociedade.
www.ces.uc.pt
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Sobre o CES

About CES

Desde a fundação, em 1978, o seu objetivo
é realizar investigação para e com uma
sociedade inclusiva, inovadora e reflexiva,
promovendo abordagens críticas a alguns
dos desafios mais prementes das sociedades
contemporâneas. A sua ambição é continuar
a atrair investigadores/as e estudantes de
notável talento no domínio das ciências
sociais e das humanidades.

Since CES’ foundation in 1978, it aims
at doing research with and for an inclusive,
innovative and reflexive society by fostering
creative critical approaches to some of
the timeliest challenges of contemporary
societies. Its ambition is to continue to
attract generations of exceptionally talented
researchers and students in the domain of
the social sciences and the humanities.

O Centro de Estudos Sociais (CES) da
Universidade de Coimbra é uma instituição
científica dedicada à investigação e à
formação avançada nas ciências sociais
e nas humanidades, de uma perspetiva
inter- e transdisciplinar.
Em 2018, o CES conta com:
152 investigadores/as
68 investigadores/as em pós-doutoramento
65 investigadores/as juniores
31 funcionários/as
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The Centre for Social Studies (CES) of the
University of Coimbra is a scientific
institution focused on research and
advanced training in the social sciences
and the humanities from an inter- and
transdisciplinar perspective.
In 2018, CES has:
152 researchers
68 post-doctoral research fellows
65 junior researchers
31 staff employees

Investigação
Research
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A estratégia científica do CES é guiada pelo
propósito de democratizar o conhecimento,
revitalizar os direitos humanos e contribuir
para tornar a ciência um bem público. Cumprimos esta missão reformulando continuamente os nossos campos de investigação em
resposta às necessidades da sociedade. O
nosso trabalho abrange um espetro amplo
de atividades científicas e de extensão, de
âmbito nacional e internacional, com atenção especial ao diálogo Norte-Sul e Sul-Norte, contribuindo para o desenvolvimento,
divulgação e aplicação de ciência avançada
e para uma investigação e formação de
excelência.
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The core of CES’ scientific strategy is the goal
of democratizing knowledge, reenergizing
human rights and contributing to making
science a public good. We pursue this mission by continuously reshaping our research
fields in response to societal needs. Our
work encompasses a wide range of scientific
and outreach activities, at the national and
international level, with particular emphasis on the fostering of North-South and
South-North dialogues, contributing to the
development, dissemination and application
of cutting-edge science, and to advanced
research and training of excellence.
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Orientações estratégicas

Strategic orientations

• Promover epistemologias e metodologias
inovadoras, contribuindo para o desenvolvimento do pensamento crítico e para a construção de instrumentos de análise crítica da
sociedade;
• Estimular uma ecologia de saberes,
reconhecendo a diversidade cultural e
articulando o conhecimento científico com
conhecimento produzido pelos/as cidadãos/
as e pelos movimentos sociais;
• Reforçar a cooperação internacional em
diferentes regiões do mundo;
• Reforçar as relações com o Sul Global,
pondo em primeiro plano a partilha do
conhecimento, o reconhecimento mútuo e a
compreensão intercultural. No âmbito desta
estratégia, os países de língua portuguesa
têm uma importância fulcral para a promoção de diálogos Norte-Sul e Sul-Sul;
• Estimular a ciência na e para a sociedade,
alargando o envolvimento dos/as cidadãos/
as e da sociedade civil na cultura científica e
revitalizando os direitos humanos tendo em
vista os grupos sociais vítimas de opressão,
discriminação e exclusão;
• Promover programas de doutoramento temáticos e atividades de formação avançada;
• Promover a investigação sobre a cultura
e a arte e uma avaliação crítica do passado
como forma de impulsionar novos modos
de reflexão e auto-reflexão sobre a ciência,
o conhecimento e a sociedade;
• Apoiar a formulação de políticas públicas.
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• To foster innovative epistemologies and
methodologies, contributing to the development of critical thinking and to the development of tools of critical analysis of society;
• To stimulate an ecology of knowledges,
recognizing cultural diversity and articulating scientific knowledge with knowledge
produced by citizens and social movements;
• To strengthen international cooperation
with diverse organisations in different
regions of the world;
• To strengthen relations with the Global
South, focusing on shared knowledge, mutual recognition and intercultural understanding. Within this strategy, the Portuguese-speaking countries are key to foster
North-South and South-South dialogues;
• To stimulate science in society and for
society,
widening citizens’ and civil society’s engagement with scientific culture and revitalizing
human rights for social groups affected by
oppression, discrimination and exclusion;
• To promote thematic PhD Programmes
and advanced training activities at the cutting edge of the most pressing challenges
for science;
• To promote research on culture and arts
and a critical approach to the past as a
means of advancing new ways of reflection
and self-reflection on science, knowledge
and society;
• To support the elaboration of public policies.
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Núcleos

Research Groups

O CES está organizado em núcleos de
investigação – unidades descentralizadas
que englobam um conjunto de investigadores/as interessados/as em áreas ou temas
relacionados entre si.
CCArq | Núcleo de Estudos sobre Cidades,
Culturas e Arquitetura
www.ces.uc.pt/nucleos/cca
O CCARQ desenvolve investigação sobre
a dinâmica histórica e contemporânea
na inter-relação das cidades, culturas e
arquitetura. A abordagem é uma de análise
e mobilização de investigação sobre as dimensões culturais e arquitetónicas urbanas,
bem como o desenvolvimento de discursos
situados sobre arquitetura, o espaço urbano
e as dimensões culturais da vida urbana.
O trabalho deste núcleo tem como enfoque
o mapeamento cultural e metodologias
de investigação artística, arquitetónica
e sociológica com input comunitário.
Linhas de Investigação
Cultura, património e dimensões simbólicas
do planeamento urbano; Arquitetura,
regeneração urbana e identidade; Políticas
culturais, cidadania inclusiva e governação
da cidade; Espaços públicos, culturas
e participação urbana; e Artes, modos
de vida e experiência urbana.
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CES is organized in various research groups
– decentralized units comprising a group
of researchers who are interested in closely
related areas or topics.
CCArq | Cities, Cultures, and Architecture
Research Group
www.ces.uc.pt/nucleos/cca
CCARQ investigates both historic and
contemporary dynamics in the interrelation
of cities, cultures, and architecture. It aims
to advance approaches to investigating
and mobilizing research on the cultural and
architectural dimensions of cities, and to
develop situated discourses on architecture,
urban space, and the cultural dimensions of
urban life. In its work, particular attention is
paid to cultural mapping, artistic, architectural, sociological, and community-engaged
research methodologies.
Research lines
Cultural, Heritage and Symbolic Dimensions
of Urban Planning and Public Buildings/
Facilities; Architecture, Urban Regeneration
and Identity; Cultural Policies, Inclusive
Citizenship and City Governance; Public
Spaces, Cultures and Participative Cities;
Arts, Ways of Life and the Urban Experience.
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NECES | Núcleo de Estudos sobre Ciência,
Economia e Sociedade
www.ces.uc.pt/nucleos/neces

NECES | Research Group on Science,
Economy and Society
www.ces.uc.pt/nucleos/neces

O NECES reúne Investigadores/as interessados/as no estudo da ciência, da economia e
nos processos da sua construção nas sociedades contemporâneas. Aposta numa colaboração estreita entre a investigação e a formação
pós-graduada, através de Programas de Doutoramento e de cursos de formação avançada, proporcionando um espaço de discussão,
cooperação e colaborações criativas entre
investigadores/as e estudantes que desenvolvem investigação avançada sobre as relações
entre Ciência, Economia e Sociedade.
Os projetos de investigação em curso
mostram a atualidade e relevância dos
temas desenvolvidos: conhecimento, arte,
ciência cidadã, participação, cidadania ativa,
genética forense, controlo social, vigilância, saúde, democracia, direitos humanos,
financiarização, ambiente, risco, desenvolvimento sustentável, crise, ciência e direito,
entre outros.

NECES gathers researchers interested in
studying science, economy and their development in contemporary societies. Focusing
on a strict collaboration between research
and post-graduate training, it develops
Doctoral Programmes and advanced training
courses which provide a space for discussion, cooperation and creative partnerships
amongst researchers and students developing advanced research on the relations
between science, economy and society.
Current research projects demonstrate the
modernity and relevance of topics developed: knowledge, art, science, citizen, participation, active citizenship, forensic genetics,
social control, vigilance, health, democracy,
human rights, financialization, environment,
risk, sustainable development, crisis, science
and law, among others.

Linhas de Investigação
Crises, (in)sustentabilidades e dinâmicas
do capitalismo; Economia Política, Política
Económica e Constituição Política da
Economia; Estudos de Ciência e Tecnologia;
Risco, territórios e governação.
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Research lines
Crises, (Un)Sustainability and dynamics of
capitalism; Political economy, economic
policy and economic polity; Risk, territories and
governance; Science and technology studies.
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DECIDe | Núcleo de Estudos sobre
Democracia, Cidadania e Direito
www.ces.uc.pt/nucleos/decide

DECIDe | Research Group on Democracy,
Citizenship and Law
www.ces.uc.pt/nucleos/decide

A democracia, a cidadania, o direito e a justiça
são as principais temáticas do DECIDe. As
atividades de investigação, ensino e extensão
centram-se em: processos inovadores de
participação e deliberação democráticas; política local e orçamentos participativos; (pós)
colonialismo, produção de conhecimento e
memória social; redefinição dos direitos humanos e gramáticas de dignidade humana;
luta contra o racismo institucional; pensamento descolonial; direitos LGBT e mudança
sociopolítica; política de diversidade religiosa;
acesso ao direito, funcionamento e reforma
dos tribunais de justiça; e teorias de justiça
e novo constitucionalismo.

Democracy, citizenship, law and justice are
our core themes. Research, training and
outreach activities focus on: innovative
processes of democratic participation and
deliberation; local politics and participatory
budgeting; (post-)colonialism, knowledge
production and social memory; the redefinition of human rights and grammars of
human dignity; the fight against institutional racism; decolonial thinking; LGBT rights
and socio-political change; the politics of religious diversity; access to law, the functioning
and reform of the courts of justice; theories
of justice and new constitutionalism.

Linhas de Investigação
Direitos humanos, violências e cidadania;
Estado, administração da justiça e políticas
públicas; Democratização, participação
política e acesso aos direitos e às justiças
numa perspetiva comparada; (Anti-)
racismo, cidadania e processos políticos;
Memórias, construções identitárias e
reconhecimento; Consumo, endividamento
e sobreendividamento das famílias.
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Research lines
Human rights, violence(s) and citizenship;
State, justice administration and public
policy; Democratisation, political participation, and access to rights and justice through
a comparative perspective; (Anti-)racism,
citizenship, and political processes; Memory, identity constructions and recognition;
Consumers’ indebtedness and overindebtedness.
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NHUMEP | Núcleo de Estudos sobre
Humanidades, Migrações e Estudos
para a Paz
www.ces.uc.pt/nucleos/nhumep

NHUMEP | Research Group on
Humanities, Migration and Peace Studies
www.ces.uc.pt/nucleos/nhumep

O NHUMEP reúne várias linhas de investigação e projetos que colocam em diálogo
aberto as humanidades e as ciências sociais.
Investigadores/as oriundos/as de várias
disciplinas – sociologia, antropologia, direito,
história, estudos literários e culturais,
linguística, relações internacionais, estudos
sobre a paz, estudos de género ou estudos
de pós--colonialismo – confluem na reflexão e na análise de temas com particular
relevância na sociedade contemporânea. A
interdisciplinaridade permite uma investigação inovadora com base em teorias e
análises comparativas de diversos contextos
geográficos, históricos, sociais e culturais,
e considerando as implicações globais dos
fenómenos locais.
Linhas de Investigação
Discursos, identidades e representações;
Imigração e emigração: dinâmicas sociais
e políticas; História, memória, diásporas
e pós-colonialismos; Poéticas, tradução e
estudos comparados; Paz, intervencionismo
e governação global; Violência, guerras e
culturas pós-conflito.
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NHUMEP pursues several lines of research
and develops projects that promote an open
and active dialogue between the humanities
and the social sciences. It brings together
researchers from various disciplines – sociology, anthropology, law, history, literary and
cultural studies, linguistics, international
relations, peace studies, gender studies or
postcolonial studies – who reflect upon and
analyze issues of particular relevance for
contemporary society. Crossing disciplines
allows for innovative research drawing
on theories and comparative analysis of
different geographical, historical, social and
cultural contexts, taking into account the
global implications of local phenomena.
Research lines
Discourses, identities, and representations;
Immigration and Emigration: social dynamics and policies; History, memory, diasporas
and post-colonialisms; Poetics, translation
and comparative studies; Peace, interventionism and global governance; Violence,
war, and post-conflict cultures.
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POSTRADE | Núcleo de Estudos
sobre Políticas Sociais,
Trabalho e Desigualdades
www.ces.uc.pt/nucleos/postrade

POSTRADE | Research Group on Social
Policies, Labor and Inequalities
www.ces.uc.pt/nucleos/postrade

O POSTRADE tem como principal objetivo
promover o desenvolvimento de leituras
críticas e de novas perspetivas sobre problemas que afetam as sociedades atuais, entre
os quais: a sustentabilidade do Estado social,
o papel do mercado e da sociedade civil na
proteção social, a fragmentação dos mercados de trabalho, a evolução demográfica, a
mudança ambiental global, a qualidade de
vida e a igualdade de oportunidades. Para
isso, a investigação está organizada em
torno de temas agregadores que implicam o
reconhecimento de direitos básicos de acesso a uma cidadania plena: as políticas sociais
para a cidadania, os processos de produção
das desigualdades sociais, os riscos psicossociais, a vulnerabilidade social e as novas
configurações nas relações laborais.
Linhas de Investigação
Políticas sociais para a cidadania; Riscos
Sociais e Vulnerabilidade Social: ação
coletiva, redes e formas organizativas;
Classes e Desigualdades Sociais; Relações
de Trabalho e Sindicalismo.
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POSTRADE aims primarily at promoting
the development of critical reading and
new perspectives over problems that affect
current societies, such as: welfare state
sustainability, the role of the market and
the civil society on social protection, labour
market dissolution, quality of life and equal
opportunities. The research is therefore
organised around aggregating topics that
imply the recognition of the basic rights for a
full citizenship: social policies for citizenship,
social inequality creation processes, psychosocial risks, social vulnerability and the new
configurations in work relationships.
Research lines
Social policies for citizenship; Social
risks and vulnerability; Colective action
networks and organizations; Classes
and social inequalities; Labour relations
and trade unionism.
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Observatórios

Observatories

Observatório sobre Crises e Alternativas
O CES, com a colaboração do Instituto para
os Estudos Laborais da Organização Internacional do Trabalho (INST/OIT), decidiu criar o
Observatório sobre Crises e Alternativas com
o objetivo de acompanhar o desenvolvimento da(s) crise(s) nas suas várias dimensões
e manifestações em Portugal, tornando
mais precisos a sua caracterização e o seu
diagnóstico. Este observatório procurará
acompanhar as políticas, quer quanto aos
objetivos e meios mobilizados, quer quanto
aos resultados expectáveis ou observáveis, e
contribuir para a identificação de respostas e
para o alargamento do leque de alternativas
em consideração no debate público.

Observatory on Crisis and Alternatives
CES, in collaboration with the Institute
for Labour Studies of the International
Labour Organization (INST/ILO), decided
to create the Observatory on Crisis and
Alternatives in order to monitor the development of the crises in its multiple dimensions
and manifestations in Portugal, making
its characterization and diagnostic more precise. The Observatory will seek to monitor
policies, in relation to their aims and means
employed, as well as to the expected or
observed results, and to contribute to the
identification of responses to the increasing
set of alternatives considered
in the public debate.

Observatório Permanente da Justiça (OPJ)
Vocacionado para o acompanhamento
e análise do desempenho dos tribunais
e de outras instituições e atividades com
ele relacionadas, polícias, prisões, serviços
de reinserção social, etc. O OPJ tem como
objetivos principais analisar e dar a conhecer
o sistema judicial nas suas várias vertentes
funcionais, efetuar estudos de apoio
ao desenvolvimento das políticas públicas
para o setor da justiça e propostas de reforma e proceder à avaliação e monitorização
das reformas introduzidas.

Permanent Observatory for Justice (OPJ)
The task of this Observatory is to monitor
and analyse the performance of the courts
and other related institutions and activities,
the police, prisons, rehabilitation services,
etc. The main goals of OPJ are to analyze
and unveil the judicial system in its multiple
functional facets, to elaborate studies to
support the development of public policies
and reforms of justice and to evaluate
and monitor ongoing reforms.
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Observatório da Participação, da Inovação e dos Poderes Locais (PEOPLES’)
O PEOPLES’ representa um espaço de encontro e intercâmbio sobre temas relacionados
com a participação dos/as habitantes na
construção das políticas públicas e dos
projetos para o território, e com as inovações
que marcam a transformação dos níveis de
governo mais próximos dos/as cidadãos/
ãs. Integra uma ampla videoteca virtual de
textos, reflexões teóricas e metodológicas,
pesquisas, ensaios críticos, debates, imagens
e sons que dão conta da pluralidade de práticas inovadoras existentes em todo o mundo.

Observatory on Participation, Innovation
and Local Government (PEOPLES’)
PEOPLES’ represents a place of encounter
and exchange about issues related to the
population’s participation in the elaboration
of public policies and territory projects, and
the innovations marking the transformation
of government levels closer to citizens. This
observatory includes a large virtual video
collection of texts, theoretical and methodological reflections, critical essays, debates,
images and sounds showing the plurality of
innovative practices in the whole world.

Observatório do Risco (OSIRIS)
Constitui uma entidade proactiva na identificação dos contextos sociais e económicos
em que se estabelecem os domínios de
admissibilidade ao risco, interessada na
análise da eficiência das estratégias públicas
e privadas de mitigação, e atenta ao aparecimento
e consolidação de novos atores e grupos.
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Observatory of Risk (OSIRIS)
This is a proactive body identifying the social
and economic contexts in which areas of
awareness of risk are to be found, with an
interest in analysing the efficacy of public
and private strategies for mitigation, and
heedful of the emergence and consolidation
of new players and groups.
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Observatório da Religião
no Espaço Público (POLICREDOS)
Tem como objetivo principal a investigação
da problemática da (re)emergência da religião
na Europa à luz de perspetivas interdisciplinares, assim como alargar a discussão, numa
perspetiva comparada, ao espaço mediterrânico, comparando práticas e instituições
políticas e religiosas.

Observatory on Religion in
Public Space (POLICREDOS)
Its main research objective lies in probing
the (re)emergence of religion in Europe from
an interdisciplinary perspective. Its principal
aim is to enliven the discussion by comparing religious and political practices and
institutions in the Mediterraneanbasin.

14

Publicações
Publications
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O CES edita várias publicações, que têm
como objetivo difundir estudos académicos
originais e relevantes, produzidos nacional
e internacionalmente.

CES publishes several titles, which aim at the
promotion of original and relevant academic
studies, both nationally and internationally
produced.

A Revista Crítica de Ciências Sociais é uma
edição quadrimestral. Publica artigos
originais que apresentem resultados de
investigação avançada e de reflexão teórica
inovadora em todas as áreas das ciências sociais e das humanidades. Privilegia trabalhos
com potencial transdisciplinar e que concorram para a discussão teórica, a reflexão
epistemológica e o conhecimento crítico da
realidade contemporânea à escala global.
Acolhendo contributos relativos a todos os
contextos geográficos, concede atenção
particular a trabalhos que contribuam para
a reflexão sobre o Sul Global. Os textos
são submetidos a um rigoroso processo de
arbitragem científica em regime de duplo
anonimato.

Revista Crítica de Ciências Sociais (RCCS)
publishes three times a year the results
of advanced research in all fields of the
social and human sciences. It favours works
with a transdisciplinary approach which
contribute to theoretical discussion, epistemological thinking, and critical knowledge
about contemporary reality on a global
scale. RCCS accepts submissions about all
geographical contexts, giving special attention to studies which specially contribute to
theoretical and epistemological innovation
coming from the global South. Papers are
subjected to double-blind peer review.

A e-cadernos ces é uma publicação semestral, que visa promover a divulgação de
investigação avançada produzida no âmbito
das ciências sociais e humanas, privilegiando
perspetivas críticas e inter-/transdisciplinares. Publicada em versão eletrónica, a
e-cadernos ces privilegia artigos originais,
resultantes de conferências, seminários e
workshops, assim como textos de pesquisas efetuadas no âmbito de programas
de formação avançada e de projetos de
investigação científica. Todos os números
são temáticos e organizados com recurso a
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e-cadernos ces is biannual online journal
which aims at the promotion of advanced
research produced within the social
sciences and humanities, privileging critical
and inter/transdisciplinary perspectives.
Published online, e-cadernos ces privileges
original papers, resulting from conferences,
seminars and workshops, as well as research
articles carried out within advanced training
programmes and scientific research
projects. e-cadernos ces publishes only
thematic issues, and all issues have an
open call for papers. Papers are subjected
to double-blind peer review.
The journal is currently indexed in DOAJ,
ERIH Plus, EBSCO, Qualis-CAPES and Latindex.
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convite à apresentação de artigos. Os textos
são submetidos a um rigoroso processo de
arbitragem científica em regime de duplo
anonimato.
A revista encontra-se atualmente indexada
nas bases DOAJ, ERIH Plus, EBSCO,
Qualis-CAPES e Latindex.

The CES/Almedina Collection seeks to mirror
the interdisciplinary focus which is the
hallmark of the research carried out at CES
as well as the diversity of themes centred
on the social and human sciences. This
partnership’s scope is enhanced by the
collaboration of the prestigious publisher
Editora Almedina and the scientific output
created by CES.

A Coleção CES/Almedina procura espelhar a
interdisciplinaridade que marca a investigação realizada no CES, bem como uma diversidade de temáticas centradas nas ciências
sociais e humanas. Esta parceria visa potenciar as vantagens que resultam do encontro
entre o prestígio da Editora Almedina e a
produção científica realizada no CES.
O CES edita, ainda, outras publicações periódicas como: a Cescontexto, uma publicação
online de resultados de investigação e de
eventos científicos realizados pelo CES;
a Oficina do CES, uma publicação online
dedicada à divulgação de textos originais
resultantes de investigação em curso; e a
Cabo dos Trabalhos, uma revista eletrónica
dos Programas de Doutoramento do CES em
parceria com a Universidade de Coimbra.
No âmbito do Observatório das Crises e das
Alternativas, publicam-se os Cadernos do
Observatório, que divulgam resultados da
investigação em curso, e o Barómetro das
Crises, que visa a intervenção, empiricamente sustentada, no debate público.
www.ces.uc.pt/pt/publicacoes
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CES also publishes other periodical publications such as: Cescontexto, an online publication with the results of research activities
and scientific events developed by CES;
Oficina do CES, an online publication which
aims at the promotion of work in progress;
and Cabo dos Trabalhos, an electronic journal
from the doctoral programmes of the Centre
for Social Studies in partnership with the
University of Coimbra.
Cadernos do Observatório are published
within Observatório das Crises e das Alternativas and release current research results.
There is also Barómetro das Crises, which
focuses on empirically sustained intervention in public debate.
www.ces.uc.pt/en/publicacoes

Doutoramentos
Doctoral
Programmes
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O CES acolhe um conjunto diversificado de
Programas de Doutoramento da Universidade
de Coimbra, sendo reconhecido como instituição de acolhimento de excelência, nomeadamente no contexto de candidaturas a bolsas
de doutoramento financiadas pela Fundação
para a Ciência e Tecnologia (FCT).
Os/As estudantes usufruem do enquadramento institucional enquanto alunos/as da
Universidade de Coimbra, beneficiando, em
simultâneo, do acolhimento no CES que lhes
proporciona um ambiente académico interdisciplinar, dinâmico e internacionalizado. O
CES desenvolve investigação de excelência
nas áreas das Ciências Sociais e Humanas,
que assenta em três dimensões centrais:
ciência cidadã, abordagem reflexiva, e análise
crítica comprometida com a visibilização de
relações assimétricas de poder, como no caso
das relações Norte|Sul. Os/As investigadores/
as possuem uma vasta experiência em diferentes áreas e espaços geográficos, podendo
providenciar supervisão científica adequada ao
desenvolvimento de projetos de estudantes de
doutoramento em diferentes partes do mundo.
Todos os programas incluem um primeiro ano
curricular, um acompanhamento da evolução
científica dos/as estudantes através de seminários de investigação, e o acesso privilegiado
a convidados/as de renome internacional nas
respetivas áreas temáticas. Os/As estudantes
beneficiam ainda de um conjunto de recursos
de apoio às suas atividades, entre os quais se
salienta a Biblioteca Norte|Sul.

CES holds a diversified range of doctoral programmes at the University of Coimbra and is
recognized as a host institution
of excellence, namely within the context of
Doctoral Studentships financed by Fundação
para a Ciência e Tecnologia (FCT).
PhD students are integrated within the institutional framework of the University
of Coimbra as students as well as being
hosted by CES, which provides an internationalized, dynamic and interdisciplinary
academic environment. CES develops
research of excellence in the field of Social
Sciences and Humanities, based on three
core dimensions: citizen science, a reflexive
approach and compromised critical analysis,
by exposing asymmetric power relations,
as is the case with north-south relations. The
researchers are widely experienced in several fields and geographic areas, and therefore
they can provide adequate
scientific supervision during the development of projects by doctoral students in
various parts of the world.
Every programme includes a first curricular
year, the supervision of the student’s scientific evolution through research seminars,
and a privileged access to internationally
renowned guests in the respective areas
of research. The students also benefit from
a number of resources to support their activities, namely the North|South Library.

www.ces.uc.pt/doutoramentos
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Cidades e Culturas Urbanas
www.ces.uc.pt/doutoramentos/cidades
Democracia no Século XXI
www.ces.uc.pt/doutoramentos/democracia
Discursos: Cultura, História e Sociedade
www.ces.uc.pt/doutoramentos/discursos
Economia Política: Doutoramento
Interdisciplinar
www. ces.uc.pt/doutoramentos/
economiapolitica
Estudos Feministas
www.ces.uc.pt/doutoramentos/
estudosfeministas
Governação, Conhecimento e Inovação
www.ces.uc.pt/doutoramentos/gci
Human Rights in Contemporary Societies
www.ces.uc.pt/doutoramentos/humanrights
International Politics and Conflict Resolution
www.ces.uc.pt/doutoramentos/polint
Patrimónios de Influência Portuguesa
www.ces.uc.pt/doutoramentos/patrimonios
Pós-Colonialismos e Cidadania Global
www.ces.uc.pt/doutoramentos/
poscolonialismos
Relações de Trabalho, Desigualdades Sociais
e Sindicalismo
www.ces.uc.pt/doutoramentos/trabalho
Território, Risco e Políticas Públicas
www.ces.uc.pt/doutoramentos/territorio

Cities and Urban Cultures
www.ces.uc.pt/doutoramentos/cidades
Democracy in the Twenty-first Century
www.ces.uc.pt/doutoramentos/democracia
Discourses: Culture, History and Society
www.ces.uc.pt/doutoramentos/discursos
Political Economy: Interdisciplinary PhD
www. ces.uc.pt/doutoramentos/
economiapolitica
Feminist Studies
www.ces.uc.pt/doutoramentos/
estudosfeministas
Governance, Knowledge and Innovation
www.ces.uc.pt/doutoramentos/gci
Human Rights in Contemporary Societies
www.ces.uc.pt/doutoramentos/humanrights
International Politics and
Conflict Resolution
www.ces.uc.pt/doutoramentos/polint
Heritages of Portuguese Influence
www.ces.uc.pt/doutoramentos/patrimonios
Post-Colonialisms and Global Citizenship
www.ces.uc.pt/doutoramentos/
poscolonialismos
Labour Relations, Social Inequalities
and Trade Unionism
www.ces.uc.pt/doutoramentos/trabalho
Territory, Risk and Public Policies
www.ces.uc.pt/doutoramentos/territorio
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Extensão
e Formação
Training &
Outreach
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Em 2018, o CES organizou 416 eventos
públicos, incluindo eventos em parceria com
outras instituições científicas e académicas e
com diversos quadrantes da sociedade civil.
Estes eventos foram realizados em diversos
locais, não só em Portugal, mas também
noutros países. A participação nesses eventos científicos ao longo de 2018 foi elevada,
chegando a ultrapassar as 17 mil pessoas.
O CES beneficia, a nível nacional e internacional, de um conjunto vasto de redes e de
protocolos que permitem potenciar colaborações com outras instituições e agentes,
públicos e privados, produtores de conhecimento e atividades de disseminação dos
resultados da investigação científica.
O CES continua profundamente empenhado em promover a cultura científica na
sociedade, expandindo e diversificando a
sua oferta de atividades de extensão. Assim,
mais de 4600 do total de 17293 participantes
em eventos científicos do CES integraram-se
nas iniciativas do “CES vai à Escola”, que
representam um corolário das atividades em
conjunto com os estágios Ciência Viva, que
acolheram alunas no CES, proporcionando-lhes a possibilidade de experienciar uma
semana como cientistas das ciências sociais
e humanas, integrados/as em projetos de
investigação em curso.

In 2018, CES organized 416 public events,
including those in association with other
scientific and academic institutions or in
partnership with various quadrants of civil
society. They were held in a large variety of
locations, not only throughout Portugal but
also in other countries. Participation in these
scientific events was high throughout 2018,
reaching more than 17,000 people.
CES benefits from a vast range of national
and international networks and protocols,
which promote collaborations with other
public and private institutions and agents,
producers of knowledge and dissemination
activities for the scientific research results.
CES remains deeply committed to promoting scientific culture in society by expanding
and diversifying its offer of outreach activities. Thus, over 4,600 of the total number of
17,293 CES scientific event participants were
registered under CES vai à Escola [CES Goes
to School] initiatives. They represent a corollary of the outreach activities in conjunction
with the Ciência Viva Summer Internships,
which welcomed students to CES, providing
them with the chance to experience a week
as social and humanities scientists, integrated into ongoing research projects.
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Investigação em Pós-Doutoramento
O CES aceita, em permanência, candidaturas
de investigadores/as nacionais e estrangeiros/as a acolhimento científico para investigação em pós-doutoramento de forma a
consolidar e internacionalizar as suas atividades estruturais (investigação, formação
avançada e disseminação cientifica).

Post-Doctoral Research
CES permanently accepts postdoctoral applications from national and foreign researchers in the effort to consolidate
and internationalize its structural activities
(research, advanced training, out-reach
activities and scientific dissemination).

O CES vai à Escola – CVE
Uma das apostas do CES consiste na difusão
da cultura científica. Empenha-se, por isso,
na promoção de espaços de contacto entre
os/as seus/suas investigadores/as e a
comunidade. Nesse sentido, o CES convida
as escolas a participar no projeto “O CES vai
à Escola”. A iniciativa desenvolve-se, desde
janeiro de 2014, em parceria com o Ciência
Viva, atestando a importância do trabalho
que “O CES vai à Escola” tem vindo a desenvolver.
A atividade, que decorre entre novembro
e junho de cada ano letivo, é vocacionada
para alunos/as de vários ciclos de ensino
(2º e 3º ciclos do ensino básico e ensino
secundário). Através dela pretende-se contribuir para a divulgação do conhecimento
produzido em diferentes áreas das Ciências
Sociais e das Humanidades, através da partilha do trabalho de investigação desenvolvido na nossa instituição e da promoção do
debate em seu torno. Durante o ano de 2018,
o CVE atingiu o notável número de 4638
estudantes em 91 sessões apresentadas em
escolas por investigadores/as do CES.
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CES Goes to School – CVE
CES vai à escola (CES Goes to School) constitutes one of the CES’ strategies for the dissemination of scientific culture, thus striving
to foster contacts between its researchers
and the wider community.
To this extent, CES invites schools to participate in the “CES Goes to School” project.
The initiative has been developing since
January 2014 in partnership with Ciência
Viva [Living Science], and correspondingly
validating the importance of the work
undertaken by “CES Goes to School”.
This programme, which takes place between
November and June of each school year,
is dedicated to students of various levels
of education (2nd and 3rd cycles
of basic and secondary education). As such,
it aims to contribute to the dissemination of
knowledge produced in the different areas
of social sciences and humanities, through
sharing the research work developed at our
institution and promoting debate around
it. During 2018, CVE reached a noteworthy
numberof 4,638 students in 91 sessions
presented at schools by CES researchers.
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UNIFOJ – Unidade de Formação Jurídica
e Judiciária
A UNIFOJ – Unidade de Formação Jurídica e
Judiciária, criada em 2012 em pareceria com
a Associação Sindical dos Juízes Portugueses
e o Sindicato dos Magistrados do Ministério
Público – têm promovido múltiplos cursos
de formação nas áreas do direito e da justiça. Em 2014, foi criada a e-UNIFOJ, Unidade
de Formação Jurídica e Judiciária de Ensino
à Distância vocacionada para a oferta formativa a outros públicos do espaço da CPLP.
Durante 2018, a UNIFOJ organizou 52 cursos
de formação avançada presenciais ou de
ensino à distância, atingindo mais de 1250
participantes. A maioria destas ações de formação foi organizada em cooperação como
outras entidades profissionais, públicas ou
privadas, judiciais e não judiciais, de forma
a envolver profissionais jurídicos e judiciais,
técnicos e outros públicos interessados.

UNIFOJ - Unidade de Formação Jurídica e
Judiciária (Judicial and Legal Training Unit)
UNIFOJ – Judicial and Legal Training Unit,
created in 2012 in partnership with Associação
Sindical dos Juízes Portugueses (Portuguese
Judge Union Association) and the Sindicato
dos Magistrados do Ministério Público (Public
Prosecution Magistrate Sindicate) – has promoted various training courses in the areas of
law and justice. In 2014, e-UNIFOJ, the distance
learning judicial and legal training unit was
created, aimed at offering training to other
audiences in the CPLP space (community
of Portuguese-speaking audiences). During
2018, UNIJOF carried out 52 advanced training
courses on-site or distance learning, getting
through to over 1250 participants. The majority
of these was organized in cooperation with
other entities, including professional, public
and private, judicial and non-judicial entities, in
order to develop legal and judicial professionals, technicians and other individuals with an
interest in the subject.

CES Summer Schools
O CES realiza anualmente um conjunto de
Summer Schools frequentadas por centenas
de participantes. As CES Summer Schools
refletem a abordagem do CES, valorizando a
transdisciplinaridade, o pluralismo epistémico, as perspetivas Norte|Sul, assim como
uma intensa relação entre prática e teoria
que conduza à produção de conhecimento
com vista à formulação de políticas públicas.
O CES reúne académicos/as, especialistas,
técnicos/as e ativistas, acolhendo estudantes, profissionais e outros públicos, numa
lógica de aprendizagem contínua.
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CES Summer Schools
CES annually carries out several Summer
Schools which are attended by hundreds of
participants. CES Summer Schools reflect the
approach at CES, valuing transdisciplinarity,
epistemic plurality, North/South perspectives and an intense relationship between
practice and theory leading to the production
of knowledge with a view to formulating
public policies. CES gathers academics, specialists, technicians and activists, welcoming
students, professionals and other audiences
in a logic of continuous learning.
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Impacto não-académico
Uma das principais preocupações das entidades financiadoras de ciência e tecnologia
tem sido a avaliação do impacto da investigação nas entidades públicas, organizações
da sociedade civil e empresas privadas.
O “impacto não-académico”, como ideia central, em sentido amplo e inclusivo, refere-se,
em termos gerais e abstratos, à produção
de resultados de investigação que tragam
benefícios para a sociedade.
O CES tem uma longa tradição de implementação de ciência responsável e envolvimento
de públicos diferentes e dinâmicos.
O CES está comprometido com a ideia de
contribuir para uma sociedade mais justa,
inclusiva e democrática.
O CES desenvolveu vários estudos que
produzem impactos reais sobre as políticas públicas, de âmbito local e nacional,
envolvendo as comunidades locais e os
grupos sociais no desenvolvimento da sua
investigação, promovendo a consciência da
importância da investigação nas ciências
sociais e humanas em Portugal. O nosso
impacto éentendido como tendo um papel
ativo na construção de uma sociedade
providência, aberta à participação, envolvimento e diversidade.
O CES implementou mais de 65 projetos,
nacionais e internacionais, desde 2010, cujos
resultados podem ser avaliados sob critérios
de impacto não-académico.

Non-academic impact
One of the main concerns of the entities
funding science and technology has been
the research impact assessment within
public entities, civil society organizations
and private companies.
“Non-academic impact” as a central concept,
in a broad and inclusive sense, refers,
in general and abstract terms, to the production of research results that bring benefits
to society.
CES has a long-standing tradition of implementing responsible science and engaging
different and dynamic audiences.
CES is committed to fostering a fairer, more
inclusive and democratic society.
CES has conducted several studies with
repercussions in the local and national
public policies, involving local communities
and social groups in the development of its
research and promoting awareness of the
importance of research in the Social and
Human Sciences in Portugal. Our impact
is acknowledged as having an active role
in the construction of a welfare society
that is open to participation, involvement
and diversity.
Since 2010, CES has implemented over 65
national and international projects, results
of which can be assessed under the criteria
of non-academic impact.
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A Biblioteca Norte|Sul constitui a materialização prática do princípio da ecologia de
saberes, através da recolha e disponibilização de monografias e publicações periódicas
normalmente pouco representadas em
bibliotecas do Norte. O seu eixo de atuação
fundamental são as relações Norte-Sul
e Sul-Norte, procurando dar visibilidade
a produção científica relevante na área
das ciências sociais e das humanidades
que, provinda de regiões não-centrais do
mundo, é, por via de regra, subalternizada ou
mesmo silenciada. Comporta uma variedade
temática ampla, que inclui, nomeadamente:
povos indígenas; lutas contra-hegemónicas;
identidades e etnicidades; direitos humanos
e outros princípios de dignidade humana;
questões económicas, organizacionais e
empresariais; desenvolvimento democrático
sustentável; conhecimentos alternativos e
biodiversidade; alternativas à globalização
neoliberal; justiça social e inclusão social;
estudos feministas e questões de diferença
sexual; modos não-canónicos de produção
artística.
A Biblioteca Norte|Sul está aberta aos/às
investigadores/as do CES, aos/às estudantes da UC e a investigadores/as de outras
instituições académicas e científicas. Organiza com regularidade ações de formação
e extensão sobre práticas de publicação,
métodos de pesquisa, organização de bases
de dados, etc., dirigidas ao universo dos/as
investigadores/as e estudantes de doutoramento do CES, mas também a um público
mais amplo.

The North|South Library represents a
concrete materialization of the principle
of an ecology of knowledges, collecting
and making available monographs and
periodic publications that are normally
underrepresented in libraries in the North.
Its fundamental line of development lies
on North-South and South-North relations;
it aims at providing visibility to relevant
scientific production in the field of the social
sciences and the humanities which, since
it originates in non-central regions of the
world, is often undervalued or even silenced.
The Library covers a wide range of subjects,
such as: indigenous peoples; counterhegemonic struggles; identities and ethnicities;
human rights and other principles of human
dignity; economic, organizational and business issues; sustainable democratic development; alternative knowledges and biodiversity; alternatives to neoliberal globalization;
social justice and social inclusion; feminist
studies and gender issues; non-canonical
modes of artistic production.
The North|South Library is open to CES researchers, to UC students and to researchers
from other academic and scientific institutions. It organizes regularly training and
outreach actions on publication practices,
research methods, organization of databases,
etc.; these actions are open to researchers and
students at CES, but also to a wider public.
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CES | Sofia
Colégio da Graça
Rua da Sofia nº 136-138
3000-389 Coimbra
Portugal
T +351 239 853 649
www.ces.uc.pt
ces@ces.uc.pt
CES | Lisboa
Picoas Plaza
Rua Viriato, 13 Lj 117/118
1050-227 Lisboa
Portugal
T +351 216 012 848
www.ces.uc.pt/ces-lisboa
ceslx@ces.uc.pt
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CES | Alta
Colégio de S. Jerónimo
Apartado 3087
3000-995 Coimbra
Portugal
T +351 239 855 570
www.ces.uc.pt
ces@ces.uc.pt

