CALL FOR PANELS AND PAPERS

“DINÂMICA E RESILIÊNCIA EM SISTEMAS SÓCIO-AMBIENTAIS”
III ENCONTRO DA REDE PORTUGUESA DE HISTÓRIA AMBIENTAL – REPORT(H)A
UNIVERSIDADE DE ÉVORA, 28 A 30 DE MARÇO DE 2019

O Centro de Investigação em Ciência Política (CICP) e o Centro Interdisciplinar de
História, Culturas e Sociedades (CIDEHUS) da Universidade de Évora organizam em
conjunto o III Encontro da Rede Portuguesa de História Ambiental, que se realizará
na cidade de Évora, entre 28 e 30 de Março de 2019.
O encontro adopta, numa perspectiva agregadora, o título “Dinâmica e Resiliência em
Sistemas Sócio-ambientais”. Acolhe sessões/painéis, comunicações e “posters” com
propostas que se situam na intercepção entre o meio ambiente e as sociedades
humanas e não-humanas, inscritas na história do clima e da biodiversidade. Interessase, numa perspectiva multidisciplinar, pelo modo como as sociedades humanas
resistiram e se adaptaram às mudanças ambientais na longa duração (desertificação,
florestação/desflorestação/reflorestação), a desastres (fogos, fomes e epidemias), à
degradação ambiental (poluição), às alterações ambientais provocadas pelas dinâmicas
sociais (migrações de animais e plantas, alterações nos modos de uso dos solos, das
águas e dos mares, transições energéticas, gestão de resíduos urbanos e industriais,
novas paisagens culturais) e, também, como desenvolveram formas de gestão de
recursos e de riscos. Nessa perspectiva, interessam igualmente contribuições sobre a
construção do conhecimento e as representações humanas do mundo natural, os
conflitos de apropriação e os movimentos pela justiça ambiental.
A organização acolhe igualmente outras temáticas e propostas no âmbito da história
ambiental.
SESSÕES E MESAS-REDONDAS
As propostas de sessões e de mesas-redondas devem apresentar um título e resumo
(até 500 palavras) em português e inglês. Cada proposta deverá conter entre 3 e 4
comunicações ou 4 participantes numa mesa-redonda. As comunicações propostas
devem vir acompanhadas também de um título e resumo naquelas duas línguas. Estas
propostas devem ser enviadas pelo organizador da sessão, até ao dia 15 de Outubro
de 2018, e incluir nomes, afiliações, CV resumido e contactos e-mail de todos os
participantes.

COMUNICAÇÕES
As propostas de comunicação individual devem apresentar título e resumo (até 500
palavras) em português e inglês. A submissão deve ser feita até ao dia 15 de Novembro
de 2018, acompanhado do CV resumido do proponente.
De forma a tornar o encontro mais produtivo e a discussão mais rica, a organização
recomenda que a versão provisória das comunicações seja entregue até 15 de
Fevereiro de 2018. Essa versão será distribuída, através da nossa plataforma, a todos
os participantes.
POSTERS
A organização do III Encontro REPORT(H)A aceita propostas de submissão de posters
informativos sobre projectos de investigação em curso, até ao dia 15 de Novembro de
2018. A proposta deve ser acompanhada do título do projecto, membros da equipa,
filiação institucional e CV resumido dos proponentes. Durante o encontro haverá um
espaço para apresentação de posters.

COMISSÃO ORGANIZADORA
Paulo E. Guimarães – CICP, Centro de Investigação em Ciência Política, Universidade
de Évora (PT)
Sónia Bombico – CIDEHUS, Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades,
Universidade de Évora (PT)
Armando Quintas - CIDEHUS, Centro Interdisciplinar de História, Culturas e
Sociedades, Universidade de Évora (PT)

COMISSÃO CIENTÍFICA
Ana Cardoso Matos – CIDEHUS (Centro Interdisciplinar de História, Culturas e
Sociedades) - Universidade de Évora (PT)
Ana Cristina Roque – CH (Centro de História) - Universidade de Lisboa (PT)
Antonio Ortegas - Universidade de Granada (ES)
Arnaldo Sousa Melo - LAB2PT, Departamento de História, ICS - Instituto de Ciências
Sociais) - Universidade do Minho (PT)
Cristina Brito — CHAM (Centro de Humanidades) - Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas da Universidade Nova de Lisboa (PT)
Cristina Joanaz de Melo, IHC (Instituto de História Contemporânea) - Universidade de
Lisboa (PT)
Fernando Reboredo - Faculdade de Ciências e Tecnologia - Universidade Nova de
Lisboa (PT)

Hélder Adegar Fonseca – CICP (Centro de Investigação em Ciência Política) –
Universidade de Évora (PT)
Inês Amorim – CITCEM (Centro de Investigação Transdisciplinar “Cultura, Espaço e
Memória”) - Faculdade de Letras da Universidade do Porto (PT)
José Manuel Lopes Cordeiro – CICS.NOVA.UMinho, Instituto de Ciências Sociais da
Universidade do Minho (PT)
José Manuel Mascarenhas – CIDEHUS (Centro Interdisciplinar de História, Culturas e
Sociedades) - Universidade de Évora (PT)
Juan Diego Pérez Cebada - Universidade do Huelva (ES)
Maria de Fátima Nunes - IHC (Instituto de História Contemporânea) - Universidade de
Évora (PT)
Stefania Barca – CES (Centro de Estudos Sociais) - Universidade de Coimbra (PT)
Yussuf Adam - Universidade Eduardo Mondlane, Maputo (MZ)

CALENDÁRIO
15 de Outubro de 2018: submissão de propostas de sessões e mesas-redondas
15 de Novembro de 2018: submissão de propostas de comunicações individuais e
posters
15 de Dezembro de 2018: comunicação de aceitação de propostas
15 de Dezembro de 2018– 15 de Janeiro de 2019: inscrições
15 de Janeiro de 2019: programa provisório
15 de Fevereiro de 2019: prazo limite de entrega da versão provisória das comunicações
LÍNGUAS OFICIAIS
Português, Espanhol e Inglês.

CONTACTOS
As propostas deverão ser enviadas para encontroreportha2019@gmail.com

INSTITUIÇÕES ORGANIZADORAS

CICP – Centro de Investigação em Ciência
Política | UÉvora

