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No dia 17 de fevereiro, na cerimónia de comemoração do 42º aniversário da
universidade
Professor Moisés Martins distinguido com o Prémio de Mérito Científico da
UMinho
O Professor Moisés de Lemos Martins, diretor do
Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade
(CECS), foi distinguido no dia 17 de fevereiro, com o
Prémio de Mérito Científico na cerimónia de
comemoração do 42º aniversário da Universidade do
Minho (10h00), que teve lugar no salão medieval do
Largo do Paço (Braga) e que contou com presença do ministro da Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior, Manuel Heitor. "O Prémio é uma distinção para as Ciências Sociais e
Humanas", afirma o professor catedrático e diretor do Centro de Estudos de
Comunicação e Sociedade.
Mais >

No dia 24 de fevereiro (14h30), na sala de atos do ICS
CECS reuniu em Assembleia
Os investigadores doutorados do CECS reuniram,
no passado dia 24 de fevereiro (15h00), no auditório
da Escola de Engenharia da UMinho, em
Assembleia. Tratouse de um encontro que teve
como ponto único da ordem de trabalhos a
apresentação do projeto estratégico do CECS até
2020 e a sua nova identidade gráfica. O CECS tem
71 investigadores doutorados, repartidos por três
grupos de investigação: Média e Jornalismo, Estudos Culturais e Organizações e
Dinâmicas Sociais.
Mais >

Professora Zara PintoCoelho é a nova coordenadora do Grupo de Investigação
em Estudos Culturais
A investigadora Zara PintoCoelho é a nova
coordenadora do Grupo de Investigação em
Estudos Culturais, tendo sido eleita pelos membros
doutorados no dia 24 de fevereiro (auditório de a
Escola de Engenharia, 15h00).
Zara PintoCoelho é professora associada do
Departamento de Ciências de Comunicação da
UMinho.
Mais >
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CECS contribuiu para o debate público sobre o futuro da FCT
A posição do CECS em relação ao futuro da FCT
está acessível na página do MCTES,
consubstanciada num contributo do centro,
assinada pelo seu diretor, Professor Moisés
Martins, para o debate público sobre o futuro da
ciência em Portugal e, em especial, sobre a
definição dos termos de atuação futura para a FCT,
lançado pela tutela no início dezembro de 2015.
Mais >

Romana Fonseca Alves de Andrade Xavier: nova doutora em Ciências da
Comunicação
Romana Fonseca Alves de Andrade Xavier
defendeu provas de Doutoramento em Ciências da
Comunicação, no dia 25 de fevereiro (14h30), na
sala de atos do ICS (UMinho). A tese, intitulada
“Participação estudantil no Facebook: processos,
modalidades e motivações” teve orientação de
Manuel Pinto (DCC/CECS, UMinho) e Francisca
Lima Pereira (IFECT, Rio Grande do Norte, Brasil).
Mais >

CECS/UMinho e Bosch Car Multimédia Portugal S.A. assinaram acordo no
quadro de um Doutoramento em Empresa (FCT)
Responsáveis do CECS/UMinho e da Bosch Car
Multimédia Portugal S.A. assinaram, no dia 5 de
fevereiro, na sala de atos do ICSUMinho (16h30),
um acordo no quadro de um Doutoramento em
Empresa, financiado pela FCT. O projeto, com a
duração de três anos, é levado a cabo pela
doutoranda Ana Paula Cruz, com orientação do
Professor Moisés de Lemos Martins, professor
catedrático do Departamento de Ciências da Comunicação (DCC) da UMinho e diretor
do CECS, sendo coorientado pela Professora Teresa Ruão, professora auxiliar do
DCC/UMinho e investigadora do CECS e pela Dra. Susana Machado (Bosch Car
Multimedia Portugal, Braga).
Mais >

Primeira sessão dos Seminários Doutorais de Ciências da Comunicação e Estudos
Culturais 2016
Reflexão crítica sobre a experiência académica e de vida de duas doutorandas
‘finalistas’
A reflexão crítica sobre a experiência académica e
de vida de duas doutorandas ‘finalistas’ foi o
motivo da primeira sessão de 2016 dos Seminários
de doutoramento, a qual se realizou no dia 26
(10h00), na Sala de Atos do Instituto de Ciências
Sociais da Universidade do Minho, em Braga. As
pivots da sessão foram Mariana Lameiras e Isabel
Macedo, investigadoras do CECS e atualmente na
reta final do seu percurso de doutoramento  de Ciências da Comunicação e de
Estudos Culturais, respetivamente. A iniciativa coube, como habitualmente, ao CECS e
ao Departamento de Ciências da Comunicação e foi organizada pelos cursos de
doutoramento de Ciências da Comunicação e de Estudos Culturais (sendo este último
uma parceria com a Universidade de Aveiro).
Os Seminários Doutorais prosseguem no dia 1 de abril, com intervenções previstas de
dois estudantes de pósdoutoramento, Maria José Brites e Manuel Gama, ambos
investigadores do CECS.
Mais >

Início do segundo semestre do Doutoramento FCT em Estudos da Comunicação:
Tecnologia, Cultura e Sociedade
Teve início, no dia 12 de fevereiro, na UMinho, o segundo semestre da terceira edição
do Doutoramento FCT em Estudos de Comunicação: Tecnologia, Cultura e Sociedade.
Numa iniciativa que decorreu na sala de atos do ICS, foi feita a apresentação do CECS
 Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade (que coordena o consórcio), com a
presença dos membros da direção. Teve, também, lugar uma reunião dos novos alunos
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com a direção do curso, que é liderado pela
investigadora Anabela Carvalho (CECS), para além
de uma palestra sobre "A Estética dos Media",
com a Professora Teresa Cruz (Universidade Nova
de Lisboa, Centro de Estudos de Comunicação e
Linguagens).
Mais 

No quadro das comemorações dos 25 anos da Licenciatura em Ciências da
Comunicação
Perfis profissionais de comunicação em debate
na Universidade do Minho 
 2 de março de 2016 (14h30), no Auditório do
Instituto de Educação, (UMinho  Braga)
Daniel Deusdado (RTP), Pedro Coelho (SIC), Luísa
Bessa (Casa da Música) e Manuel Pinto
(Universidade do Minho) vão discutir os desafios
que as mudanças no campo profissional colocam
hoje ao ensino da comunicação. Moderada pelo
jornalista Carlos Daniel (RTP), esta mesa redonda
é precedida por uma conferência de Ramón
Salaverría, professor da Universidad de Navarra (Espanha) e especialista em
jornalismo e meios digitais.

Novo prazo para envio de propostas: 15 de março de 2016
Revista “Comunicação e Sociedade”  Número especial sobre "Serviço Público
de Média e Participação"
O prazo para a chamada de artigos para o número
especial sobre "Serviço Público de Média e
Participação", da Revista “Comunicação e Sociedade”, foi alargado até ao dia 15 de
março de 2016. O volume, será editado por Luís António Santos (CECSUMinho) e
Nelia del Bianco (Faculdade de Comunicação, Universidade de Brasília, Brasil).
Mais >

Concurso para BI (Mestre)  projeto “iFACTORY: Novas Capacidades de
Industrialização”
Está aberto concurso para atribuição de uma Bolsa
de Investigação para Mestre no âmbito do projeto
“iFACTORY: Novas Capacidades de
Industrialização”, integrado no Programa
INNOVATIVE CAR HMI, que resulta do Consórcio entre a Universidade do Minho e a
Bosch Car Multimedia Portugal. As candidaturas deverão ser remetidas até ao dia 9 de
março de 2016. As atividades serão desenvolvidas no CECS – Centro de Estudos de
Comunicação e Sociedade, do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho,
sob orientação da Professora Teresa Ruão. A bolsa terá a duração de 12 meses, com
início previsto a 15 de março de 2016.
Mais >

No dia 18 de fevereiro (17h00), na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da
UPorto 
2ª ação do 2CNCLab "Tertúlia dialógica cooperação e cooperativismo”
Realizouse no dia 18 de fevereiro, a partir das
17h00, na Faculdade de Psicologia e Ciências da
Educação da Universidade do Porto a segunda
ação do 2CNCLab "Tertúlia dialógica cooperação e
cooperativismo”. A iniciativa foi promovida no
âmbito do projeto de investigação de pós
doutoramento de Manuel Gama, intitulado “Redes
de Cooperação Cultural Transnacionais: Portugal europeu, lusófono e iberoamericano”,
que está a ser desenvolvido, com o apoio da FCT (SFRH/BPD/101985/2014), no
CECSUMinho (Portugal), com orientação da Professora Helena Sousa, na FCCUSC
(Espanha) e na ECAUSP (Brasil).
Mais >

Promovido pela Câmara de Braga
Investigadora Ana Maria Silva orienta projeto de Mediação Intercultural na
Inclusão de Migrantes
A investigadora do CECS Ana Maria Silva vai orientar o projeto de Mediação
Intercultural na Inclusão de Migrantes levado a cabo pela Câmara de Braga. O principal
objetivo é a criação de uma bolsa de mediadores que promovam a inclusão e a coesão
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social, a autonomização dos migrantes e a sua
participação social e a promoção da comunicação
entre os diversos protagonistas da comunidade
local. Tratase de uma ação da responsabilidade do
Gabinete de Acção Social e do Serviço de Apoio
ao Emigrante e Imigrante do Município, que
consiste num programa de formação de
mediadores comunitários. Ana Maria Silva é a
coordenadora portuguesa do projeto europeu 'ArlekinFormação em Mediação para a
Inclusão Social através da Mobilidade Europeia'.
Mais >

Realizase de 2 a 9 de maio
Está de volta a "Semana 7 dias com os Média"
Terá lugar de 3 a 9 de maio a quarta edição da
"Semana 7 dias com os Média", operação cuja
organização pertence ao GILMGrupo Informal
sobre Literacia para os Média, a que o CECS está
associado, e que pretende contar com a
colaboração de um vasto leque de organizações, instituições, empresas e cidadãos
que assumem os meios de comunicação social, tradicionais e de nova geração, como
parte integrante do seu diaadia. Tal como em 2015, o desafio é colocado aos mais
diversificados intervenientes da sociedade, como bibliotecas, meios de comunicação
social, escolas de ensino básico e secundário, faculdades, grupos de alunos, centros
de investigação e formação, blogues, redes sociais, associações várias, universidades
de seniores, movimentos, igrejas, autarquias, entre outros.
Mais >

CECS coordena projeto de consultoria científica para o estudo da Festa da
Bugiada e Mouriscada de Sobrado (Valongo)
O CECS coordena o projeto de consultoria
científica para o estudo da Festa da Bugiada e
Mouriscada de Sobrado (Valongo), que se realiza
anualmente a 24 de Junho, e que tem como
parceiros a Casa do Bugio, a Câmara Municipal de
Valongo e a União de Freguesias de Campo e
Sobrado. Um dos objetivos é a inscrição do evento
no Inventário Nacional de Património Cultural Imaterial, criando as bases para um
eventual candidatura à lista do património cultural imaterial da UNESCO. A equipa,
constituída por oito investigadores, é liderada pela investigadora Rita Ribeiro.
Mais >

Projeto do CECS desenvolve estratégia de sensibilização para a
multiculturalidade na Universidade do Minho
O projeto de desenvolvimento de uma estratégia de
sensibilização para a multiculturalidade na
Universidade do Minho surge no seguimento de um
desafio lançado ao CECS pela PróReitoria para a
Internacionalização do Ensino com o propósito de
desenvolver uma estratégia de comunicação que
conduza a uma melhor integração dos estudantes
internacionais nos campi da Universidade do
Minho. A ação inserese, deste modo, numa
estratégia mais vasta de promoção da
multiculturalidade na UMinho, desígnio da atual Reitoria. Com uma duração de um ano
e meio, o projeto tem adstrita uma equipa composta por cinco investigadores, que é
coordenada pela investigadora Sara Balonas.
Mais >

No âmbito do projeto europeu EMel  'EMedia Education Lab'
Formação em Educação para os Média
No âmbito do projeto europeu EMel  'EMedia
Education Lab' (projeto assente no CECS, sob
coordenação da investigadora Sara Pereira), estão
a ser dinamizados, na Universidade do Minho, dois
cenários de formação: "Compreender o mundo atual" e "Usos dos media e audiências
no ambiente digital". Ambos são destinados a professores e a professores
bibliotecários, sendo que o primeiro decorreu em fevereiro, prolongandose até março e
o segundo está previsto para os meses de abril e maio.
Mais >
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Realizase de 7 a 9 de setembro, na UMinho (Braga)
3ª conferência da IRAHSSE: "Teaching time and space in History and Social
Sciences"
Realizase de 7 a 9 de setembro, na UMinho
(Braga), a 3ª conferência da IRAHSSE: "Teaching
time and space in History and Social Sciences", em cuja comissão organizadora estão
associados investigadores do CECS. O evento, que decorrerá sob o tema "Teaching
time and space in History and Social Sciences", é organizado pela International
Research Association for History and Social Sciences Education (IRAHSSE), tem por
objetivo refletir sobre a dimensão epistemológica dos conceitos de tempo e espaço em
história e ciências sociais da educação.
Mais >

Depósitos mensais do CECS no RepositoriUM
Nesta nova seção da newsletter, pode encontrar as
ligações do resumo mensal dos depósitos do
Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade
(CECS) no RepositoriUM.
Mais >

Notícias do CECS nos média

Mais >

Atividades dos investigadores do CECS
Em todas as edições da newsletter são listadas as atividades dos investigadores do
CECS. Neste número destacamos as atividades dos seguintes investigadores: Ana
Macedo, Anabela Carvalho, Inês Amaral, Jenny Sousa, Luzia Pinheiro, Maria José
Brites, Paula Lopes e Rosa Cabecinhas.
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Tendo em conta que o antigo site do CECS já não está disponível para 
consulta, aqui apresentamos, com outra extensão, algumas das notícias 

anteriormente referidas na Newsletter. 
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Professor Moisés Martins distinguido com o Prémio de
Mérito Científico da UMinho
O Professor Moisés de Lemos Martins, diretor do Centro de Estudos de
Comunicação e Sociedade (CECS), foi distinguido no dia 17 de fevereiro, com o
Prémio de Mérito Científico na cerimónia de comemoração do 42º aniversário da
Universidade do Minho (10h00), que teve lugar no salão medieval do Largo do
Paço (Braga) e que contou com presença do ministro da Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior, Manuel Heitor. "O Prémio é uma distinção para as Ciências
Sociais e Humanas", afirma o professor catedrático e diretor do Centro de
Estudos de Comunicação e Sociedade.
A cerimónia, onde foi também atribuído o grau honoris causa a Gene Grossman,
professor da Universidade de Princeton (EUA), contou com as intervenções do
reitor da UMinho, António M. Cunha, do presidente da Associação Académica
da UMinho, Bruno Alcaide, do presidente do Conselho Geral da UMinho, Álvaro
Laborinho Lúcio, e do ministro da Educação, Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior.

Moisés de Lemos Martins: pequena nota biográfica
Moisés de Lemos Martins nasceu em 1953, em Vila Cova da Lixa, Felgueiras. É
Professor Catedrático do Departamento de Ciências da Comunicação da
Universidade do Minho e Diretor do Centro de Estudos de Comunicação e
Sociedade (CECS), que fundou em 2001. Licenciouse em Sociologia, na
Universidade de Ciências Humanas de Estrasburgo, tendo concluído o
doutoramento, em 1984, nesta mesma Universidade. É Diretor da revista
Comunicação e Sociedade, e também da Revista Lusófona de Estudos
Culturais. Foi cofundador da Sopcom, da Lusocom e da Confibercom,
associações científicas a que presidiu. É um investigador com grande
expressão internacional, sobretudo nos espaços lusófono e iberoamericano.
Tem publicado, no âmbito da Sociologia da Cultura, Semiótica Social, Sociologia
da Comunicação e Comunicação Intercultural. É autor de vasta obra científica,
com dezenas de livros publicados ou editados, de que se destacam: Lusofonia
e Interculturalidade – Promessa e Travessia (2015); Crise no Castelo da Cultura
– Das Estrelas para os Ecrãs (2011); L’Imaginaire des Médias (2011); A
Linguagem, a Verdade e o Poder – Ensaio de Semiótica Social (2002); Para
uma Inversa Navegação – O Discurso da Identidade (1996); O Olho de Deus no
Discurso Salazarista (1990).

Entrevista ao Professor Doutor Moisés Martins (Jornal Nós, jornal online
da UMinho)
"Prémio de Mérito Científico da UMinho para Moisés de Lemos Martins"
http://www.nos.uminho.pt/Article.aspx?id=2191

Vídeo evocativo da atribuição do prémio de Mérito Científico
https://www.youtube.com/watch?v=7rwOq1YzqGg
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CECS reuniu em Assembleia
Os investigadores doutorados do CECS reuniram, no passado dia 24 de
fevereiro (15h00), no auditório da Escola de Engenharia (UMInhoBraga), em
Assembleia. Tratouse de um encontro que teve como ponto único da ordem de
trabalhos a apresentação do projeto estratégico do CECS até 2020 e a sua nova
identidade gráfica. O CECS tem 71 investigadores doutorados, repartidos por
três grupos de investigação: Média e Jornalismo, Estudos Culturais e
Organizações e Dinâmicas Sociais.
Após a realização da Assembleia do CECS, os investigadores do centro, a
propósito da distinção do professor Moisés Martins com o prémio de Mérito
Científico da UMinho, deramlhe uma prenda, ao que se seguiu um convívio.

Imprimir Partilhar Voltar

— Início
— Ensino
— Investigação
— Departamento

Departamento de
Ciências da Comunicação

Universidade do Minho
Campus de Gualtar
4710057 Braga  Portugal

T + 351 253 60 42 14
F + 351 253 60 46 97
E seccicom@ics.uminho.pt
W www.comunicacao.uminho.pt

Centro de Estudos 
de Comunicação e Sociedade

Universidade do Minho
Campus de Gualtar
4710057 Braga  Portugal

T + 351 253 60 46 95
F + 351 253 60 46 97
E cecs@ics.uminho.pt
W www.comunicacao.uminho.pt/cecs/

Instituto de 
Ciências Sociais

Universidade do Minho
Campus de Gualtar
4710057 Braga  Portugal

T + 351 253 60 42 80
F + 351 253 60 46 97
E sec@ics.uminho.pt
W www.ics.uminho.pt

© Universidade do Minho,
Todos os direitos reservados

Apoio do projecto LASICS (FCT)

http://www.comunicacao.uminho.pt/
http://www.comunicacao.uminho.pt/
http://www.comunicacao.uminho.pt/ensino/
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/
http://www.comunicacao.uminho.pt/dcc/
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/lingua.asp?linguaID=40&linguaAuxID=EN
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=2&categoryID=611
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=2&categoryID=671
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=2&categoryID=612
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/publicacoes.asp?startAt=2&categoryID=1028
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=2&categoryID=936
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=2&categoryID=1080
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=2&categoryID=613
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=2&categoryID=614
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/publicacoes.asp?startAt=2&categoryID=1149
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=2&categoryID=615
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=2&categoryID=680
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=2&categoryID=616
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=2&categoryID=617
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=2&categoryID=682
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=2&categoryID=915
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/publicacoes.asp?startAt=2&categoryID=949
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=2&categoryID=956
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=2&categoryID=953
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/publicacoes.asp?startAt=2&categoryID=1141
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=2&categoryID=1135
http://www.comunicacao.uminho.pt/upload/imgs/newsletter2016/72_ass_1.jpg
javascript:;
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/publicacoes.asp?startAt=2&categoryID=1137&newsID=5479&imgID=6160
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/publicacoes.asp?startAt=2&categoryID=1137&newsID=5479&imgID=6159
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/publicacoes.asp?startAt=2&categoryID=1137&newsID=5479&imgID=6158
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/publicacoes.asp?startAt=2&categoryID=1137&newsID=5479&imgID=6157
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/publicacoes.asp?startAt=2&categoryID=1137&newsID=5479&imgID=6156
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/index.asp
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=3&categoryID=682
javascript:history.back(-1);
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/print_popup.asp?startAt=2&categoryID=1137&newsID=5479
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&username=xa-4c3446b42a7edf39
javascript:history.back(-1);
http://www.comunicacao.uminho.pt/
http://www.comunicacao.uminho.pt/ensino/
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/
http://www.comunicacao.uminho.pt/dcc/
mailto:sec-cicom@ics.uminho.pt
http://www.comunicacao.uminho.pt/
mailto:cecs@ics.uminho.pt
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/cecs/
mailto:sec@ics.uminho.pt
http://www.ics.uminho.pt/
http://www.lasics.uminho.pt/


Ciências da Comunicação Início  |  Ensino  |  Investigação
 |  Departamento

PT / EN

Sobre o CECS

Grupos de Investigação

Investigadores

Investigadores Visitantes

Observatórios

Laboratórios

Projetos

Publicações

Patentes

Parcerias

Internacionalização

PósGraduações

Destaques

Eventos

Comissão Externa
Permanente de
Aconselhamento Científico
(CEPAC)

Newsletter

Clipping

Revistas Open Access

Depósitos mensais no
RepositoriUM

Semana do Acesso Aberto
2015

Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade

1

Home Investigadores Grupo Estudos Culturais Investigadores Doutorados

Voltar

Maria Zara Simões Pinto Coelho

Zara Pinto Coelho é Professora Associada no Departamento de Ciências da
Comunicação da Universidade do Minho, e em 2012 foi eleita para a direção da
linha de investigação “Linguagem e Interação social” do Centro de Estudos de
Comunicação e Sociedade (CECS). Fez um mestrado em Comunicação Social
na Universidade Nova de Lisboa e o doutoramento em Semiótica da
Comunicação na Universidade do Minho. Nos últimos anos, tem ensinado nos
campos dos estudos do discurso e da imagem visual, da pragmática da
comunicação, da semiótica social e da sociologia da comunicação. Na
investigação de doutoramento fez uma análise crítica discursiva das ideologias
divulgadas nas campanhas de prevenção das drogas, e desde então a sua
investigação temse centrado na análise do poder, ideologia e identidade em
vários tipos de discursos e em imagens publicitárias. Os seus interesses de
investigação atuais incluem o discurso noticioso sobre saúde, os discursos de
género e da sexualidade em revistas femininas e os discursos das políticas
ambientais.

Email: zara@ics.uminho.pt 

Imprimir Partilhar Voltar

— Início
— Ensino
— Investigação
— Departamento

Departamento de
Ciências da Comunicação

Universidade do Minho
Campus de Gualtar
4710057 Braga  Portugal

T + 351 253 60 42 14
F + 351 253 60 46 97
E seccicom@ics.uminho.pt
W www.comunicacao.uminho.pt

Centro de Estudos 
de Comunicação e Sociedade

Universidade do Minho
Campus de Gualtar
4710057 Braga  Portugal

T + 351 253 60 46 95
F + 351 253 60 46 97
E cecs@ics.uminho.pt
W www.comunicacao.uminho.pt/cecs/

Instituto de 
Ciências Sociais

Universidade do Minho
Campus de Gualtar
4710057 Braga  Portugal

T + 351 253 60 42 80
F + 351 253 60 46 97
E sec@ics.uminho.pt
W www.ics.uminho.pt

© Universidade do Minho,
Todos os direitos reservados

Apoio do projecto LASICS (FCT)

http://www.comunicacao.uminho.pt/
http://www.comunicacao.uminho.pt/
http://www.comunicacao.uminho.pt/ensino/
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/
http://www.comunicacao.uminho.pt/dcc/
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/lingua.asp?linguaID=40&linguaAuxID=EN
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=2&categoryID=611
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=2&categoryID=671
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=2&categoryID=612
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/publicacoes.asp?startAt=2&categoryID=1028
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=2&categoryID=936
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=2&categoryID=1080
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=2&categoryID=613
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=2&categoryID=614
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/publicacoes.asp?startAt=2&categoryID=1149
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=2&categoryID=615
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=2&categoryID=680
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=2&categoryID=616
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=2&categoryID=617
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=2&categoryID=682
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=2&categoryID=915
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/publicacoes.asp?startAt=2&categoryID=949
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=2&categoryID=956
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=2&categoryID=953
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/publicacoes.asp?startAt=2&categoryID=1141
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=2&categoryID=1135
http://www.comunicacao.uminho.pt/upload/imgs/cecs/fotografia_zara_coelho_sepia.jpg
javascript:;
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/index.asp
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/content.asp?startAt=3&categoryID=612
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/publicacoes.asp?startAt=3&categoryID=1096
javascript:history.back(-1);
mailto:%20zara@ics.uminho.pt
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/print_popup.asp?startAt=2&categoryID=1101&newsID=4398
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&username=xa-4c3446b42a7edf39
javascript:history.back(-1);
http://www.comunicacao.uminho.pt/
http://www.comunicacao.uminho.pt/ensino/
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/
http://www.comunicacao.uminho.pt/dcc/
mailto:sec-cicom@ics.uminho.pt
http://www.comunicacao.uminho.pt/
mailto:cecs@ics.uminho.pt
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/cecs/
mailto:sec@ics.uminho.pt
http://www.ics.uminho.pt/
http://www.lasics.uminho.pt/


2016-02-04 às 08:00

CONTRIBUTOS PARA O FUTURO DA FCT

Debate público sobre o futuro da Fundação para a Ciência e a Tecnologia

O Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior promoveu, desde o início de dezembro de 2015, um intenso debate público
sobre o futuro da ciência em Portugal e, em especial, sobre a definição dos termos de atuação futura para a Fundação para a Ciência
e a Tecnologia.

Este processo, que agora está concluído, enquadrou-se num amplo trabalho de auscultação e discussão com diferentes entidades,
tendo o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior reunido com os Conselhos Científicos da FCT, com estruturas
representativas das Instituições de Ensino Superior e dos Laboratórios de Estado, com organizações sindicais, com estruturas
representativas de estudantes e de bolseiros de investigação científica.

Em paralelo com essas iniciativas, foi constituído um Grupo de Reflexão, constituído por 38 investigadores de reconhecido mérito
científico, de diferentes áreas de formação e proveniência geográfica.

A dinâmica da discussão ocorrida, bem como o elevado número de contributos recebidos que, por sua vez, agregam a visão de
centenas de investigadores, permitiram identificar com clareza o sentimento coletivo da comunidade científica relativamente aos
aspetos que estavam em discussão e onde figuravam como prioridades:

- a reafirmação da FCT como o organismo central no sistema científico e tecnológico nacional, com responsabilidade na gestão e
implementação das políticas públicas de C&T;

- o envolvimento da comunidade científica na definição e construção social das politicas públicas, nomeadamente a política científica;

- a recuperação da confiança da comunidade científica e da sociedade em geral nos processos de avaliação e atribuição de
financiamento às atividades de I&D;

- o reforço da autonomia das instituições científicas e a garantia da sua correta avaliação e da estabilidade do seu financiamento;

- a garantia do reforço da atividade científica e a articulação entre as políticas de desenvolvimento dos sistemas científico e de ensino
superior.

Em anexo consta a lista de contributos recebidos no âmbito do debate público ocorrido e entre os quais se inclui o Relatório Final do
Grupo de Reflexão sobre o Futuro da FCT.

Contributos recebidos no âmbito do debate público sobre o futuro da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) até 3 de

fevereiro de 2016

 

1. Contributos submetidos pelos Conselhos Científicos da FCT

a) Conselho Científico das Ciências Exatas e da Engenharia

b) Conselho Científico das Ciências Naturais e do Ambiente

c) Conselho Científico das Ciências Sociais e Humanidades

Anexo 1

Anexo 2

DOCUMENTOS

http://www.portugal.gov.pt/media/18476519/ref-fct-1a-cccexatasengenharia.pdf
http://www.portugal.gov.pt/media/18476522/ref-fct-1b-ccnatambiente.pdf
http://www.portugal.gov.pt/media/18476525/ref-fct-1c-cccshumanidades.pdf
http://www.portugal.gov.pt/media/18476528/ref-fct-1c-cccsochumanidadesanexo-1.pdf


Anexo 2
Anexo 3
Anexo 4
Anexo 5
Anexo 6.1
Anexo 6.2

d) Conselho Científico das Ciências da Vida e da Saúde

2. Contributos submetidos pelas estruturas representativas das Instituições de Ensino Superior e dos Laboratórios de Estado

a) Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas

b) Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos

c) Fórum dos Conselhos Científicos dos Laboratórios do Estado

3. Contributos submetidos pelas estruturas representativas de estudantes, de bolseiros de investigação científica e de

investigadores e bolseiros doutorados em ciência e tecnologia

a) ANICT – Associação Nacional de Investigadores em Ciência e Tecnologia

b) ABIC - Associação de Bolseiros de Investigação Científica

c) Associações de Estudantes

4. Contributos submetidos pelas organizações sindicais

a) FNE - Federação Nacional da Educação

b) SNESUP - SNESup - Sindicato Nacional do Ensino Superior

5. Relatório Final do Grupo de Reflexão sobre o Futuro da FCT

6. Contributos submetidos pelos membros do Grupo de Reflexão

a) Adelino Canário

b) Ana Colaço, após consulta a investigadores da sua área científica

c) António Candeias, em representação do Laboratório Hercules

d) António Firmino da Costa, após consulta com unidades de I&D do ISCTE-IUL

e) António Manuel Martins

f) Arlindo Oliveira

g) Boaventura Sousa Santos, em representação do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra

Anexo

h) Carlos Salema

i) Eduardo Rosa

j) Hélder Maiato

Anexo 1
Anexo 2

k) Isabel Capeloa Gil, após consulta aos investigadores e unidades de investigação da Universidade Católica Portuguesa

l) João Laranjinha, após consulta a investigadores da sua área científica

m) João Rocha

n) João Teixeira Lopes, após consulta aos membros da Associação Portuguesa de Sociologia

o) João Veloso

p) José Reis

q) Karin Wall, após consulta aos membros de órgãos de gestão do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa

r) Lígia Amâncio

s) Maria Mota e Mónica Bettencourt Dias, em representação do Instituto Gulbenkian de Ciência, Instituto de Medicina Molecular,
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http://www.portugal.gov.pt/media/18476540/ref-fct-1c-cccsochumanidadesanexo-5.pdf
http://www.portugal.gov.pt/media/18476543/ref-fct-1c-cccsochumanidadesanexo-6-1.pdf
http://www.portugal.gov.pt/media/18476546/ref-fct-1c-cccsochumanidadesanexo-6-2.pdf
http://www.portugal.gov.pt/media/18476549/ref-fct-1d-cccvidasaude.pdf
http://www.portugal.gov.pt/media/18476552/ref-fct-2a-crup.pdf
http://www.portugal.gov.pt/media/18476555/ref-fct-2b-ccisp.pdf
http://www.portugal.gov.pt/media/18476558/ref-fct-2c-fcclabestado.pdf
http://www.portugal.gov.pt/media/18476561/ref-fct-3a-aninvcienciatecnologia.pdf
http://www.portugal.gov.pt/media/18482183/ref-fct-3b-assbolseirosinvcientifica.pdf
http://www.portugal.gov.pt/media/18484289/ref-fct-3c-associacoesestudantes.pdf
http://www.portugal.gov.pt/media/18491098/ref-fct-4b-fne.pdf
http://www.portugal.gov.pt/media/18491095/ref-fct-4a-snesup.pdf
http://www.portugal.gov.pt/media/18476450/ref-fct-4-relfinalgruporeflexao.pdf
http://www.portugal.gov.pt/media/18477089/ref-fct-5a-adelinocanario.pdf
http://www.portugal.gov.pt/media/18477092/ref-fct-5b-anacolaco.pdf
http://www.portugal.gov.pt/media/18477095/ref-fct-5c-antoniocandeias.pdf
http://www.portugal.gov.pt/media/18477098/ref-fct-5d-antoniofirminocosta.pdf
http://www.portugal.gov.pt/media/18477101/ref-fct-5e-antoniomanuelmartins.pdf
http://www.portugal.gov.pt/media/18477065/ref-fct-5f-arlindooliveira.pdf
http://www.portugal.gov.pt/media/18477071/ref-fct-5g-boaventurasousasantos.pdf
http://www.portugal.gov.pt/media/18477068/ref-fct-5g-boaventurasousasantos-anexo.pdf
http://www.portugal.gov.pt/media/18477074/ref-fct-5h-carlossalema.pdf
http://www.portugal.gov.pt/media/18477077/ref-fct-5i-eduardorosa.pdf
http://www.portugal.gov.pt/media/18477086/ref-fct-5j-heldermaiato.pdf
http://www.portugal.gov.pt/media/18477080/ref-fct-5j-heldermaiato-anexo-1.pdf
http://www.portugal.gov.pt/media/18477083/ref-fct-5j-heldermaiato-anexo-2.pdf
http://www.portugal.gov.pt/media/18477872/ref-fct-5k-isabelcapeloagil.pdf
http://www.portugal.gov.pt/media/18477875/ref-fct-5l-joaolaranjinha.pdf
http://www.portugal.gov.pt/media/18477833/ref-fct-5m-joaorocha.pdf
http://www.portugal.gov.pt/media/18477836/ref-fct-5n-joaoteixeiralopes.pdf
http://www.portugal.gov.pt/media/18477839/ref-fct-5o-joaoveloso.pdf
http://www.portugal.gov.pt/media/18477842/ref-fct-5p-josereis.pdf
http://www.portugal.gov.pt/media/18477845/ref-fct-5q-karinwall.pdf
http://www.portugal.gov.pt/media/18477848/ref-fct-5r-ligiaamancio.pdf


Gosto
 

s) Maria Mota e Mónica Bettencourt Dias, em representação do Instituto Gulbenkian de Ciência, Instituto de Medicina Molecular,
Instituto de Tecnologia Química e Tecnológica e Centro de Estudos de Doenças Crónicas da Faculdade de Ciências Médicas da
Universidade Nova de Lisboa

t) Miguel Castanho

u) Nuno Nunes

v) Olívia da Silva, em representação dos docentes e investigadores da Escola Superior de Música, Artes e Espectáculo (ESMAE) do
Instituto Politécnico do Porto

w) Pedro Guedes de Oliveira, após consulta a investigadores da sua área científica

x) Rui Ramos, após consulta de membros de 9 unidades de investigação na área de Arquitetura, Urbanismo e Ordenamento do
Território

y) Vítor Serrão, após consulta aos investigadores do seu centro e área científica

z) Carlos Fiolhais

7. Outros contributos

a) Centro de Investigação em Psicologia da Universidade do Minho

b) CIMA – Centro de Investigação Marinha e Ambiental

c) André Godinho Luz, em representação da empresa Glexyz

d) Margarida Mendes Lopes

e) António Manuel Martins, transmitindo a mensagem de um grupo de jovens não identificado

f) Moisés de Lemos Martins

g) João Brandão

h) Nuno Vale

i) António Marques

j) Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical

k) Instituto de Estudos Medievais

l) Centro em Rede de Investigação em Antropologia

m) João Alves Dias

n) CETAPS

o) Instituto de Arqueologia e Paleociências

p) Faculdade de Ciências Sociais e Humanas – UNL

q) Pedro Aires de Oliveira

r) CIC.Digital - Pólo FCSH

s) Região Autónoma dos Açores - Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia

t) Filipe Araújo e Jaime C. Branco

u) C.S.Guerreiro, Z.Hartz, L. Sambo, M.C. Conceição, G. Dessault, G. Russo, M.Viveiros e P. Ferrinho

Tags: ciência, investigação, tecnologia
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Romana Fonseca Alves de Andrade Xavier: nova doutora em
Ciências da Comunicação
Romana Fonseca Alves de Andrade Xavier defendeu provas de Doutoramento
em Ciências da Comunicação, no dia 25 de fevereiro (14h30), na sala de atos do
ICS (UMinho). A tese, intitulada “Participação estudantil no Facebook:
processos, modalidades e motivações” teve orientação de Manuel Pinto
(Departamento de Ciências da Comunicação/CECS, UMinho) e Francisca Lima
Pereira (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do
Norte, Brasil).

O júri, que foi presidido por Helena Sousa, presidente do ICS, em representação
do reitor da UMinho, foi constituído por Sara Pereira, professora associada do
Departamento de Ciências da Comunicação/ (DCC)CECS (UMinho), Elsa Costa
e Silva, professora auxiliar do DCC/CECS (UMinho), Inês Amaral, professora
auxiliar da Universidade Autónoma de Lisboa/CECS, Maria José Brites,
professora auxiliar da Universidade Lusófona do Porto/CECS, para além dos
orientadores.
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CECS/UMinho e Bosch Car Multimédia Portugal S.A.
assinaram acordo no quadro de um Doutoramento em
Empresa (FCT)
Responsáveis do CECS/UMinho e da Bosch Car Multimédia Portugal S.A.
assinaram, no dia 5 de fevereiro, na sala de atos do ICSUMinho (16h30), um
acordo no quadro de um Doutoramento em Empresa, financiado pela FCT. O
projeto, levado a cabo pela doutoranda Ana Paula Cruz, tem orientação do
Professor Moisés de Lemos Martins, professor catedrático do Departamento de
Ciências da Comunicação (DCC) da UMinho e diretor do CECS, sendo
coorientado pela Professora Teresa Ruão, professora auxiliar do DCC/UMinho e
investigadora do CECS e pela Dra. Susana Machado (Bosch Car Multimedia
Portugal, Braga), tendo a duração prevista de três anos. Tratase de um
doutoramento em Ciências da Comunicação (Semiótica), seguindo uma
metodologia de investigaçãoacção, tendente a implementar processos de
melhoria ao nível da gestão de pessoas e liderança, bem como de processos de
comunicação e envolvimento para suportar o crescimento previsto para Braga
para os próximos anos.
O ato de formalização deste acordo contou, para além da doutoranda, com a
presença do diretor do CECS, Professor Moisés de Lemos Martins, da
presidente do ICS, Professora Helena Sousa, do Administrador Comercial da
Bosch Car Multimedia Portugal SA, Doutor Lutz Welling, e das coorientadoras.
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Primeira sessão dos Seminários Doutorais de Ciências da
Comunicação e Estudos Culturais 2016
A reflexão crítica sobre a experiência académica e de vida de duas doutorandas
‘finalistas’ foi o motivo da primeira sessão de 2016 dos Seminários de
doutoramento, a qual se realizou no dia 26 (10h00), na Sala de Atos do Instituto
de Ciências Sociais da Universidade do Minho, em Braga. As pivots da sessão
foram Mariana Lameiras e Isabel Macedo, investigadoras do Centro de Estudos
de Comunicação e Sociedade (CECS) e atualmente na reta final do seu
percurso de doutoramento  de Ciências da Comunicação e de Estudos
Culturais, respetivamente. A iniciativa coube, como habitualmente, ao CECS e
ao Departamento de Ciências da Comunicação e foi organizada pelos cursos de
doutoramento de Ciências da Comunicação e de Estudos Culturais (sendo este
último uma parceria com a Universidade de Aveiro).

Memória Social, Relações Interculturais e Cinema Português: Reflexões
sobre um Percurso Teórico e Metodológico
Isabel Macedo, CECS/UMinho
A nossa investigação tem como objetivo estudar as representações sociais
sobre populações migrantes e minorias étnicas, veiculadas pelos documentários
produzidos em Portugal. 
Neste seminário realizaremos uma breve reflexão sobre as nossas opções
metodológicas, em particular sobre as técnicas de investigação selecionadas,
tendo em atenção quer as suas potencialidades e limitações, quer as questões
suscitadas pela sua aplicação no terreno. 
No processo de desenvolvimento do nosso estudo, houve avanços e recuos,
proporcionados pelo contacto com outras áreas disciplinares, olhares que ora
diferem do nosso, ora o complementam. Procuraremos discutir o modo como
fomos construindo o nosso modelo de análise. Argumentamos que um percurso
de investigação em Estudos Culturais, construído num espaço de deslocamento
 entre e dentro de várias áreas disciplinares  complexifica, mas também
enriquece o olhar do cientista social.

O percurso do Doutoramento: Partilha de desafios e retratos de uma
experiência pessoal
Mariana Lameiras, CECS/UMinho
Se antes de iniciar o Doutoramento, as investigações sobre esta experiência
que assinalam controvérsias, efeitos negativos e inseguranças, pareciam
irreais, retóricas e longínquas, posteriormente (quase) tudo se confirmou. Esta
apresentação centrase na reflexão e discussão em torno de três pilares
fundamentais: 1) Desafios teóricoconceptuais (nomeadamente, a ‘gula livresca’,
a seleção bibliográfica, o posicionamento epistemológico e as ideologias
subjacentes ao posicionamento dos autores estudados); 2) Desafios
metodológicos (a formulação da pergunta de partida, bem como a adequação e
a concretização do método e da utilização de softwares de apoio à análise dos
dados, abordando a premência de opções confortáveis e a necessidade de
reflexão sobre questões éticas); 3) Desafios pessoais (em termos individuais e
relacionais, familiares, de gestão das emoções e da relação com o(s)
orientador(es). Ao invés de nos focarmos no resultado, debruçamonos sobre o
percurso do Doutoramento e intentamos reflectir sobre os principais desafios e
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Início do segundo semestre do doutoramento em Estudos da
Comunicação
Teve início, no dia 12 de fevereiro, na UMinho, o segundo semestre da terceira
edição do Doutoramento FCT em Estudos de Comunicação: Tecnologia, Cultura
e Sociedade. Numa iniciativa que decorreu na sala de atos do ICS, foi feita a
apresentação do CECS  Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade (que
coordena o consórcio), com a presença dos membros da direção. Teve,
também, lugar uma reunião dos novos alunos com a direção do curso, que é
liderado pela investigadora Anabela Carvalho (CECS), para além de uma
palestra sobre "A Estética dos Media", com a Professora Teresa Cruz
(Universidade Nova de Lisboa, Centro de Estudos de Comunicação e
Linguagens).
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[Chamada publicada em Português e em Inglês – ver adiante] 
 
Chamada de artigos: Revista “Comunicação e Sociedade”, número especial  
 
Tema: Serviço Público de Média e Participação 

 
Editores:  

Luís António Santos (lsantos@ics.uminho.pt) - Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade 
(CECS), Universidade do Minho, Portugal  
Nelia del Bianco (neliadelbianco@gmail.com) - Faculdade de Comunicação, Universidade de 
Brasília, Brasil 
 
 

Apresentação do tema:  

Com uma tradição de várias décadas, decorrente do próprio paradigma de desenvolvimento dos 

meios audiovisuais na Europa, o Serviço Público de Média está longe de ser coisa do passado ou 

deste continente exclusivamente. No contexto de experiências muito diversas, o sistema de 

comunicação pública tem sido objeto de intensos debates, centrados tanto na sua missão e 

pertinência como nos modelos de financiamento que lhe estão subjacentes. Historicamente 

conotado com a ideia de um “bem público”, com obrigações ao nível da acessibilidade dos 

cidadãos, da diversidade de conteúdos e da promoção de valores culturais, o serviço público de 

rádio e de televisão ultrapassa hoje claramente o espectro da radiodifusão. Extensível ao espaço 

das plataformas digitais, o conceito arrasta-se para a Internet, abrindo-se cada vez mais a novos 

formatos e novos canais de interação.   

 

O novo quadro tecnológico, assente na diversificação de suportes de recepção, reclama o 

desenvolvimento de políticas de comunicação mais orientadas para o envolvimento das 

audiências. Neste cenário, a missão de Serviço Público de Média parece ser indissociável dos 

mecanismos de fomento à participação do público, tanto na própria dinâmica dos meios como 

também, através deles, na gestão da vida coletiva. Participação e cidadania são, assim, duas 

chaves inevitáveis para reequacionar o papel dos meios de comunicação de Serviço Público, num 

tempo que não se define mais pela necessidade de garantir o mínimo, mas sobretudo de 

constituir a alternativa de referência. 

 



Organizado no âmbito do projeto “Políticas de comunicação, radiodifusão pública e cidadania: 

subsídios para o desenvolvimento sociocultural em Portugal e no Brasil”, financiado pela FCT 

(Portugal) e pela CAPES (Brasil), este número especial da revista Comunicação & Sociedade é 

dedicado à problematização do conceito de Serviço Público de Média e aos novos desafios criados 

pela constante inovação tecnológica, especialmente no que concerne à comunicação participativa. 

Compreendida como uma obrigação inerente à função dos órgãos de Serviço Público, a promoção 

da participação é hoje encarada como um pressuposto do desenvolvimento social e cultural e, 

concomitantemente, da emancipação das comunidades.  

 

Editado em parceria pelo Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do 

Minho e pela Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília, as entidades promotoras 

deste projeto, este número especial convida à submissão de propostas de textos originais que se 

enquadrem nos seguintes domínios: redefinição do Serviço Público de Média em contexto digital; 

novos formatos de participação dos públicos; regulação e financiamento da missão de Serviço 

Público; tecnologia e inovação; perceções e representações do Serviço Público de Média e das 

suas ofertas digitais; Serviço Público e desenvolvimento das comunidades; Serviço Público e 

identidade; Serviço Público e literacia mediática.  

 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Comunicação & Sociedade é uma revista indexada arbitrada por pares e opera num processo de 
dupla revisão cega: http://revistacomsoc.pt/index.php/comsoc/about 
 
Os trabalhos submetidos devem obedecer a um princípio de originalidade, não podendo ter sido 
publicados na íntegra ou em parte noutras revistas ou obras científicas. Os originais serão 
distribuídos por revisores (dois para cada trabalho) que os avaliarão de acordo com a qualidade 
académica, originalidade e relevância para os objetivos e âmbito da temática desta edição da 
revista.  
 
Comunicação & Sociedade é uma revista bilingue, que publica todos os textos em Português e em 
Inglês, embora no momento da submissão e até comunicação de aceitação para publicação os 
autores possam submeter os seus trabalhos em apenas uma destas línguas. A revista aceita 
textos que resultem de trabalhos de investigação fundamental e/ou aplicada, ensaios e recensões 
de obras académicas dedicadas ao tema do número em questão.  
 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 
Submissão: 
Os originais deverão ser enviados em formato Word para cecs@ics.uminho.pt com conhecimento 
(cc) para os coordenadores do número: Luís António Santos (lsantos@ics.uminho.pt) e Nelia del 



Bianco (neliadelbianco@gmail.com). No ASSUNTO da mensagem, os autores deverão escrever: 
Comunicação e Sociedade – número especial.  
 
 
Regras editoriais: 
As normas de citação deverão ser consultadas no Manual de Publicações do CECS, disponível em 
http://www.comunicacao.uminho.pt/upload/docs/cecs/manual_de_publicacao_v1.pdf] 
 
 
Línguas:  
Português e Inglês. A tradução para a segunda língua é da responsabilidade dos autores, podendo 
a sua entrega ser feita apenas após a confirmação de aceitação para publicação.  
 
 
Datas importantes: 
Data limite de submissão: 29 de fevereiro de 2016 15 de março de 2016 
Comunicação de aceitação: 15 de abril de 2016 
Data limite para envio da versão traduzida: 15 de junho de 2016  

Prevê-se que este número seja publicado em setembro de 2016. 
 
 
  



 
 
Call for papers – Comunicação & Sociedade, special issue 

 

Theme: Public Service Broadcasting and Participation   

 

Volume editors:  

Luís António Santos (lsantos@ics.uminho.pt) - Communication and Society Research Centre  
(CECS), University of Minho, Portugal  
Nelia del Bianco (neliadelbianco@gmail.com) - Communication Faculty, University of Brasília, 
Brazil 
 
 

Introduction: 

Emerging from a long tradition which helped to shape the European audiovisual landscape, Public 

Service Media (PSM) is far from being both a surpassed and geographically limited reality. Indeed 

the diversity of worldwide experiences and its centrality has maintained an ongoing intense debate 

on its mission, relevance, and financing strategies. Historically attached to the notion of ‘public 

good’ and to specific commitments in areas like citizenship participation, content diversity, and 

cultural values promotion, PSM’s scope of action now far extends beyond the traditional 

boundaries of radio and television broadcasting. The political proposal and concept have been 

transported to new digital platforms expanding into new formats and interaction channels. 

The development of communication policies and strategies focused on audience participation and 

involvement is particularly challenging for PSM in the current technologically diversified media 

environment. Its mission is however increasingly attached to the promotion of participation 

mechanisms in its internal management, production outputs, and also societal role. Participation 

and Citizenship became key to PSM in mediatic settings where being a reference became more 

relevant than being the minimum standard. 

Promoted under the scope of an FCT (Portugal) and CAPES (Brazil) financed project, 

“Communication policies, Public Broadcasting and Citizenship: contributions to socio-cultural 

development in Portugal and Brazil”, this Special Issue of Comunicação & Sociedade is focused on  

discussing Public Service Media’s current challenges, particularly those related to participatory 

initiatives. Perceived as a PSM obligation the promotion of participation is seen as a pre-requist for 

social and cultural development and community emancipation. 



 

Jointly edited by the Communication and Society Research Centre of University of Minho and by 

the Communication Faculty of University of Brasília, this Special Issue asks for submission 

proposals of original texts centred on the following topics: the redefinition of Public Service Media 

in a digital context; new public participation formats; financing and regulation of the Public Service 

mission; technology and innovation; perceptions and representations of Public Service Media and 

its digital production; Public Service Media and community development; Public Service Media and 

media literacy. 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

Comunicação & Sociedade is an indexed double blind peer-review journal: 
http://revistacomsoc.pt/index.php/comsoc/about 
 
Submissions, which must be original, will be reviewed according to academic originality, solidity, 
and specific topic relevance. 
 
Comunicação & Sociedade is a bi-lingual journal, publishing all papers in Portuguese and English. 
Submissions can however be made in either language (translation will be requested only of 
accepted papers). 
The journal will accept academic work resulting from fundamental and/or applied research, 
essays, and reviews of relevant publications for the proposed theme. 
 
 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 
Submission guidelines: 
 
Original papers must be sent in Word format to cecs@ics.uminho.pt and to the volume 
coordinators: Luís António Santos (lsantos@ics.uminho.pt) e Nelia del Bianco 
(neliadelbianco@gmail.com). In the email subject, authors should write “Comunicação & 
Sociedade – special issue”.  
 
 
Editorial rules: 
The style guidelines are set in the Publications Handbook available here:  
http://www.comunicacao.uminho.pt/upload/docs/cecs/manual_de_publicacao_v1.pdf] 
 
 
Languages:  
Portuguese and English. After acceptance and final edition of the paper authors are expected to 
provide the translation into the second language. 



  
 
Deadlines: 
Submission deadline: February 29, 2016 March 15, 2016 
Notification of acceptance: April 15, 2016 
Deadline for translation submission: June 15, 2016  

This special issue is meant to be published in September 2016. 
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Voltar

2ª ação do 2CNCLab "Tertúlia dialógica cooperação e
cooperativismo”
Realizouse no dia 18 de fevereiro, a partir das 17h00, na Faculdade de
Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto a segunda ação
do 2CNCLab "Tertúlia dialógica cooperação e cooperativismo". A iniciativa foi
promovida no âmbito do projeto de investigação de pósdoutoramento de Manuel
Gama, intitulado "Redes de Cooperação Cultural Transnacionais: Portugal
europeu, lusófono e iberoamericano", que está a ser desenvolvido, com o apoio
da FCT (SFRH/BPD/101985/2014), no CECSUMinho (Portugal), com orientação
da Professora Helena Sousa, na FCCUSC (Espanha) e na ECAUSP (Brasil).

O Instituto Paulo Freire de Portugal e o Centro de Investigação e Intervenção
Educativas da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da
Universidade do Porto decidiram associarse ao 2CNCLab explorando sinergias
já desenvolvidas com Manuel Gama, através da sua participação em iniciativas
desenvolvidas por estas organizações, no âmbito da explicitação e
experimentação da modalidade de ‘tertúlia dialógica'. Para além da nova
oportunidade de ‘ensaiar' a tertúlia dialógica, a proposta inserese nos objetivos
quer do Instituto quer do Centro de fazerem parte do movimento de construção
de redes de cooperação cultural crítica. 

Mais informações:
https://culturalcooperationnetworks.wordpress.com/2ndactionfebruary18th
oportoportugal/
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Investigadora Ana Maria Silva orienta projeto de Mediação
Intercultural na Inclusão de Migrantes
A investigadora do CECS Ana Maria Silva vai orientar o projeto de Mediação
Intercultural na Inclusão de Migrantes levado a cabo pela Câmara de Braga. O
principal objetivo é a criação de uma bolsa de mediadores que promovam a
inclusão e a coesão social, a autonomização dos migrantes e a sua participação
social e a promoção da comunicação entre os diversos protago nistas da
comunidade local. Tratase de uma ação da responsabilidade do Gabinete de
Acção Social e do Serviço de Apoio ao Emigrante e Imigrante do Município, que
consiste num programa de formação de mediadores comunitários.
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O

Apresentação

Está de volta a Operação SETE DIAS COM OS MEDIA! 

De 3 a 9 de maio de 2016 terá lugar a quarta edição desta operação que, esperamos, irá de novo contar com a colaboração de um vasto
leque de organizações, ins꿷tuições, empresas e cidadãos que veem os meios de comunicação social, tradicionais e de nova geração, como
parte integrante do seu dia‐a‐dia.

Tal como em 2015, o desafio é colocado aos mais diversificados intervenientes da sociedade, como bibliotecas, meios de comunicação
social, escolas de ensino básico e secundário, faculdades, grupos de alunos, centros de inves꿷gação e formação, blogues, redes sociais,
associações várias, universidades de seniores, movimentos, igrejas, autarquias, entre outros.

Numa era em que, apoiados nas tecnologias de informação e comunicação, cada vez mais cidadãos acedem à palavra e à voz no espaço
público, as questões da liberdade – e da consequente responsabilidade – colocam‐se ainda com mais premência, como desafio à
qualidade da vida pública, na sociedade global. Daí o início da Operação SETE DIAS COM OS MEDIA a 3 de maio, DIA MUNDIAL DA
LIBERDADE DE IMPRENSA

Eis alguns dos muitos tópicos que poderão estar na base de inicia꿷vas e projetos a desenvolver por quem se quiser associar: o modo
como os media influenciam e até configuram a vida quo꿷diana e a cultura; as disparidades de recursos para fazer frente e 꿷rar par꿷do
das oportunidades e contornar os riscos dos velhos e novos media; os desafios que hoje se colocam à liberdade de expressão e de
publicação, com as novas e sofis꿷cadas formas de controlo e de vigilância; as responsabilidades da cidadania perante a comunicação
mediá꿷ca.

O convite a integrar o projeto não implica a obrigatoriedade de desenvolver a꿷vidades em todos os dias do período indicado. Cada
en꿷dade par꿷cipará de acordo com os recursos humanos e materiais de que dispõe.

Preencha o formulário disponível em REGISTO indicando a a꿷vidade que pretende organizar.

 

Par꿷cipe!

A operação nacional
"7 dias com os
Media" é uma
iniciativa aberta a
todas as pessoas e
entidades que a ela
queiram associar-se
desenvolvendo os
seus projetos.
Participe!

FAQ

Contactos

Atividades Associadas

Um Dia com os Media

Sete Dias com os Media 2013

Sete Dias com os Media 2014

Sete Dias com os Media 2015

Ligações
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Voltar

Estudo da Festa da Bugiada e Mouriscada de Sobrado
(Valongo)
O Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade coordena o projecto de
consultoria científica para o estudo da Festa da Bugiada e Mouriscada de
Sobrado, em Valongo, que se realiza anualmente a 24 de Junho. O projecto, que
tem como parceiros a Casa do Bugio, a Câmara Municipal de Valongo e a União
de Freguesias de Campo e Sobrado, desenvolvese em três eixos 
investigação, intervenção e divulgação , e pretende realizar o registo, descrição
e análise exaustiva da festa, enquadrandoa nas tradicionais festividades de
máscaras e de "mouros e cristãos". Por tratarse de uma festa de enorme
riqueza simbólica, no plano ritual, performativo e estético, e que representa um
forte elemento identitário na comunidade de Sobrado, um dos objectivos é a sua
inscrição no Inventário Nacional de Património Cultural Imaterial, criando as
bases para um eventual candidatura à lista do património cultural imaterial da
UNESCO.
O projecto, coordenado por Rita Ribeiro, conta com a participação de uma
equipa de oito investigadores das áreas da sociologia, antropologia e
comunicação, membros do CECS e do CRIAUMinho. Para o primeiro ano de
actividade, o projecto dispõe de um orçamento de 29.100 euros.
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 e-Media Education Lab: 
um laboratório online para o 

desenvolvimento de competências de 
literacia mediática de professores em 

serviço e em formação inicial.

Um Projeto Europeu 
cofinanciado pela UE para 
desenvolver um centro de recursos 
online inovador para formar 
professores em Educação para os
Media.

www.e-mediaeducationlab.eu

CONSÓRC IO  e-M ELoBJETIVOS  PR INC IPA IS

Média Animation asbl (BE)
Coordenadora do projeto
www.media-animation.be

Institut des Hautes Études 
de Communications Sociales
IHECS (BE)
www.ihecs.be

Tampereen Yliopisto – UTA (FIN)
www.uta.fi

Centre de Liaison de 
l’Enseignement et des Médias 
d’Information – CLEMI (FR)
www.clemi.org

Università degli Studi 
Firenze – UNIFI (IT)
www.unifi.it

Universidade do Minho (PT)
www.uminho.pt

UCL – Institute of Education (UK)
www.ioe.ac.uk

O  Projeto Europeu e-MEL pretende:

•  Mapear as competências de literacia para os media 
dos professores, para identificar necessidades e 
soluções;

•  Implementar uma metodologia participativa cen-
trada nos utilizadores, envolvendo a formação de 
professores ao longo de todo o processo;

•  Desenvolver métodos e cenários inovadores de 
formação que permitam aos professores o desen-
volvimento de competências de literacia mediática;

•  Criar um ambiente online (e-lab) para formadores 
em literacia para os media, tendo em vista imple-
mentar e experimentar estratégias de formação 
inovadoras;

•  Disponibilizar um ambiente online como um re-
curso educativo aberto, que permita a qualquer 
formador explorá-lo e enriquecê-lo com as suas 
práticas pedagógicas em literacia mediática;

•  Ampliar o impacto do projeto através de uma 
ampla disseminação deste ambiente online em 
literacia mediática.

Projeto Europeu cofinanciado
pela União Europeia no quadro
do programa Erasmus +



PARA  PARTIC IPAR  NESTE  PROJETO

Manifestação de interesse para:
e-mel@ics.uminho.pt

ContactoV ISaO  GERAL  DO  PROJETO

A Educação para os Media tornou-se uma com-
petência-chave na sociedade atual, pretendendo 
desenvolver a consciência crítica em relação aos 
media, bem como a criatividade dos jovens. A imple-
mentação desta área no ensino obrigatório é muito 
diferente entre os países, os sistemas de ensino e 
os agrupamentos de escola. 
Em parte, esta situação explica-se pela falta de 
suporte e de formação de professores em literacia 
para os media..
É por este motivo que o projeto e-Media Education 
Lab (e-Mel) pretende desenvolver estratégias ino-
vadoras de formação para professores, ao nível da 
formação contínua e inicial. 
Numa primeira fase, este projeto consiste num 
laboratório europeu de experimentação e colabo-
ração (e-lab). Após a sua finalização e avaliação, 
constituir-se-á como um centro de recursos e um 
espaço metodológico, aberto a todos,  com o objetivo 
de desenvolver e de reforçar as competências de 
literacia mediática dos professores. 

É educador ou professor do ensino básico ou se-
cundário? Então é o público-alvo deste projeto!
Mais de 120 atuais ou futuros professores vão ex-
perimentar este laboratório online de educação 
para os media através da participação num dos 20 
cenários de formação desenvolvidos nos países 
parceiros do projeto. 

CENÁRIOS DE FORMAÇÃO  EM PORTUGAL
CENÁRIO DE FORMAÇÃO 1 
Tema: Compreender o mundo atual
Objetivos: Compreender os bastidores das notícias 
sobre o mundo atual; enriquecer a prática pedagógica 
apoiados na atualidade; enriquecer a qualidade dos 
meios de comunicação escolares.
Público-alvo: Educadores e professores do ensino 
básico.
Duração: 25h (6h presenciais e restantes online)

CENÁRIO DE FORMAÇÃO 2
Tema: Usos dos media e audiências no ambiente digital
Objetivos: Analisar a relação das audiências com 
os media; compreender o acesso e usos dos media, 
em especial das gerações mais jovens; aprofundar 
aos novos media, especialmente as redes sociais.
Público-alvo: Professores do 3º ciclo e do secundário
Duração: 25h (6h presenciais e restantes online) 

Os conteúdos desta publicação são 
da inteira responsabilidade de Média 
Animation, Bélgica, e da Universidade 
do Minho, e não podem, de modo 
algum, ser tomados como refletindo
as perspetivas da Comissão Europeia

Anne-Claire Orban
Coordenadora europeia do projeto
Média Animation asbl
ac.orban@media-animation.be

Sara Pereira
Coordenadora nacional do projeto
Universidade do Minho - CECS
sarapereira@ics.uminho.pt

www.e-mel.org

www.e-mediaeducationlab.eu

       #emelproject
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FEVEREIRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Cenário de Formação 1

Presencial/Online

EMEL 

4h/P

EMEL 

3h/ON

EMEL 

3h/ON

EMEL 

3h/ON

MARÇO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Cenário de Formação 1

Presencial/Online

EMEL 

3h/ON

EMEL 

3h/ON

EMEL 

3h/ON

EMEL 

3h/ON
Fer. Páscoa

ABRIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Cenário de Formação 2

Presencial/Online

EMEL 

4h/P

EMEL 

3h/ON

EMEL 

3h/ON

EMEL 

3h/ON

EMEL 

3h/ON

MAIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Cenário de Formação 2

Presencial/Online

EMEL 

3h/ON

EMEL 

3h/ON

EMEL 

3h/P

LEGENDA: CENÁRIO DE FORMAÇÃO 1 (25h): Compreender o mundo atual

CENÁRIO DE FORMAÇÃO 2 (25h): Usos dos media e audiências no ambiente digital 

INFORMAÇÕES 

ÚTEIS:

(1) As sessões presenciais ocorrem na Universidade do Minho, no Campus de Gualtar, em Braga. O projeto suporta as despesas de deslocação dos professores.

(2) Cada Cenário de Formação admite a inscrição de 15 professores, no máximo. A inscrição deve ser feita até finais de dezembro através do link: http://goo.gl/forms/6cX28yIOAD

(4) Esta formação será submetida para acreditação pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua (CCPFC). Os professores inscritos serão informados da decisão assim que esta for comunicada pelo CCPFC.

(3) Será emitido um certificado de participação menionando a colaboração no âmbito do Projeto Europeu E-Mel.

CALENDÁRIO DA FORMAÇÃO NO ÂMBITO DO PROJETO EUROPEU E-MEL
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About Braga
Braga is considered the third

most important city in the

country after Lisbon (capital)

and Oporto. It is the main city

of the Minho region and it is

surrounded by the Spanish

Galicia in the North and by

the Douro river (the world's

oldest wine region - home to

the production of Port Wine)

in the South. The closest

international airport is in

Oporto, some 45Km from

Braga city centre (40 minutes

drive via highway). There is a

bus that makes the

connection between the

airport and Braga. The closest

Spanish international airport

is Vigo at 100km also

connected by highway. Lisbon

airport is 350 km from Braga.

About IRAHSSE
Mission de l'Association

Internationale de Recherche

en Didactique de l’Histoire et

des Sciences Sociales

(AIRDHSS) [irahsse.org]:

promouvoir la recherche

dans les didactiques de

l’histoire et des sciences

sociales, pour susciter la

ré�exion et le débat, former

les générations à une

conscience historique
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DDEEPPÓÓSSIITTOOSS  MMEENNSSAAIISS  DDOO  CCEECCSS  NNOO  RREEPPOOSSIITTÓÓRRIIUUMM    

janeiro-fevereiro 2016    

Esta lista sistematiza os documentos validados pelos Serviços de Documentação da Universidade do 

Minho (SDUM) na comunidade do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade entre os meses de janeiro e 

fevereiro de 2016. Pretende-se que os investigadores do centro e a restante comunidade em geral possam 

consultar os vários registos da atividade do CECS para os mais variados fins, de investigação, docência ou 

acompanhamento da nossa produção científica. 

 

Total de documentos depositados durante este período: 141 



 

MMAAPPAA  RREESSUUMMOO  DDOOSS  DDEEPPÓÓSSIITTOOSS  PPOORR  CCOOLLEEÇÇÃÃOO  
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A radiodifusão no Brasil e em Portugal e a invasão dos brasucas: uma nova linguagem 

Carvalho, Paulo Cezar Lepetri de;  

Orientação de Moisés de Lemos Martins e José Manuel Paquete de Oliveira 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40498 

            

As universidades e a participação pública em ciência. Perceções e práticas de cientistas, 

profissionais de comunicação e cidadãos em Portugal e Espanha 

Oliveira, Liliana Tavares de;  

Orientação de Anabela Carvalho e Ana Cuevas Badallo 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40547 

 

De Santa Marinha de Gontinhães a Vila Praia de Âncora (1624-1924): demografia, 

sociedade e família 

Rego, Maria Aurora Botão Pereira do 

Orientação de Carlota Santos e Maria Norberta Amorim 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/23728 

 

A população da vila de Chaves entre 1780 e 1880 

Faustino, José Alfredo Paulo 

Orientação de Carlota Santos e Maria Norberta Amorim 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/35661 

 

Os filhos das feiras e o campo de negócios agreste  

Sá, Márcio  

Orientação de Carlos Veiga e Albertino Gonçalves 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/35680 

 

 

  

 

CCEECCSS  ––  TTeesseess  ddee  ddoouuttoorraammeennttoo  ((55))  



 

 

 

Chaves: história e património edificado: roteiro pedagógico pela cidade de Chaves: a 

cidade como recurso didático  

Bispo, Pedro Nuno Dias  

Orientação de Paula Bessa 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/36294 

 

A transfiguração da cultura popular pelas novas tecnologias: o concelho do Sabugal em 

tempos de mudança  

Fonseca, Amália Gonçalves 

Orientação de Jean-Martin Rabot 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/35436 

 

A crise económica e a metáfora da baleia branca: representações sociais e estratégias 

de poupança  

Coelho, Maria Odete da Costa Carvalho 

Orientação de Jean-Martin Rabot 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/29135 

 

Moda e contracultura: a relação entre a moda e os processos de identificação e 

diferenciação no funk carioca  

Moreira, Beatriz Lobo 

Orientação de Jean-Martin Rabot 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/30406 

 

Rock in Portugal: repercussões do género musical na juventude portuguesa (1960 vs. 

2014)  

Martins, Ana Cláudia Pimenta da Silva 

Orientação de Jean-Martin Rabot 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/30400 

 

 

CCEECCSS  ––  DDiisssseerrttaaççõõeess  ddee  mmeessttrraaddoo  ((3300))  



 

As práticas culturais dos imigrantes na Biblioteca Municipal de Valongo 

Rocha, Maria do Céu Nogueira da 

Orientação de Jean-Martin Rabot 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/34291 

 

A virtualização da arte pelas redes sociais: transfiguração imagética ou duplicidade 

ideológica?  

Mendes, Fernando Miguel Alves 

Orientação de Jean-Martin Rabot 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/36502 

 

A população de Priscos entre os Séculos XVI e XX: estudo demográfico  

Fernandes, Milene dos Anjos 

Orientação de Carlota Santos 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/36441 

 

O Ensino e a Aprendizagem dos Alunos do 1º Ciclo com Necessidades Educativas 

Especiais. Percepções e Expectativas dos Professores e dos Encarregados de Educação  

Helena Isabel Lopes Gonçalves Baptista 

Orientação de Ana Maria Silva 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/19074 

 

Insucesso E Abandono Escolar: Percepções De Alunos, Pais E Professores  

Palmira Maria Abreu Rafael 

Orientação de Ana Maria Silva 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/19039 

 

Cidadania, imigração e nacionalidade na União Europeia 

Ferreira, Ana Raquel Alves 

Orientação de Rita Ribeiro 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/38513 

 



 

Edifícios híbridos: casos de reconversão de uso e proposta para a Fábrica Grande de 

Freamunde  

Neto, Joana Silva Brochado 

Orientação de Rita Ribeiro 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/34313 

 

Marcadores identitários brasileiros aplicados aos acessórios de moda 

Goulart, Jamile  

Orientação de Hélder Carvalho e de Rita Ribeiro 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/33991 

 

Modernidade e tradição na cultura mirandesa: as danças de Pauliteiros de Miranda no 

contexto contemporâneo  

Ferreira, Ana Veiga 

Orientação de Rita Ribeiro e de João Lopes Teixeira  

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/34218 

 

Destinos sociais: desigualdades escolares e critérios de formação de turmas  

Silva, Fabrícia Isabel Sousa 

Orientação de Rita Ribeiro 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/34292 

 

Imigração da Europa de Leste no Minho: um estudo sociológico  

Ribeiro, Rui Alexandre Barreira 

Orientação de Rita Ribeiro 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/34264 

 

A percepção da identidade europeia entre os jovens qualificados da nova vaga de 

emigração  

Gomes, Carla Alexandra Oliveira 

Orientação de Rita Ribeiro 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/31733 



 

O Programa Capitais Europeias da Cultura e a formação da identidade europeia: estudo 

de caso sobre Guimarães 2012 

Silva, Cristina Isabel Oliveira da 

Orientação de Rita Ribeiro 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/30580 

 

Destinos sociais: desigualdades escolares e critérios de formação de turmas  

Silva, Fabrícia Isabel Sousa 

Orientação de Rita Ribeiro 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/34292 

 

Cultura, edição, ação: a especificidade da edição num programa cultural (Canal 180) 

Dias, Mónica Elisa Ribeiro  

Orientação de Alberto Sá 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/23258 

 

A comunicação estratégica no ensino superior: um estudo de caso sobre a Universidade 

Católica - Braga 

Carvalho, Catarina Esmeralda Ramos de 

Orientação de Helena Pires 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/23340 

 

Criatividade publicitária com orçamento reduzido 

Silva, Ana Cristina Carvalho da  

Orientação de Helena Pires 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/23341 

 

A comunicação estratégica na indústria farmacêutica: Bial, um estudo de caso 

Bornes, Ana Márcia Sequeira 

Orientação de Teresa Ruão 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/23383 

 



 

Quem tem boca vai à net: como a recomendação online transformou o setor de hotelaria 

e o caso Braga POP Hostel 

Silva, Mateus de Melo Pontes  

Orientação de Alberto Sá 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/30451 

 

Portugal em direto: uma experiência de estágio e de serviço público 

Barbosa, Cristina Filipa Macedo 

Orientação de Madalena Oliveira 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/28268 

 

A relevância da criatividade de um curriculum vitae na procura de emprego em 

publicidade 

Pereira, Vasco Aurélio Fernandes 

Orientação de Ana Melo e de Moisés de Lemos Martins 

 http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/23401 

 

Os dois diretos: contributos da Comunicação nas aptidões dos assistentes de 

programas, entre o direto televisivo e o direto das redes sociais 

Ferreira, Isabel de Fátima Velho 

Orientação de Alberto Sá 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/23395 

 

A responsabilidade social nas empresas - instituições 

Rêgo, Cláudia Raquel Costa 

Orientação de Helena Sousa 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/23393 

 

 

 

 

 



 

Relação entre fontes políticas e jornalismo: o caso dos semanários moçambicanos 

Domingo e Savana 

Nakatembo, Bernardo Mariano  

Orientação de Manuel Pinto 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/23388 

 

O papel do Facebook no contacto directo com o público: o Canal 180 

Cunha, Ana Cláudia Carvalho da  

Orientação de Zara Pinto-Coelho 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/23387 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Análise da atuação dos sujeitos portugueses e brasileiros no Facebook 

Moraes, Naiara Back de; Mota-Ribeiro, Silvana 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/39214 

 

Literacia, media e cidadania - Livro de atas do 3º Congresso 

Pereira, Sara; Toscano, Margarida 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/39209 

 

As representações de género nas revistas portuguesas de informação generalista: em 

busca de uma cidadania inclusiva 

Cerqueira, Carla; Magalhães, Sara; Cabecinhas, Rosa; Nogueira, Conceição 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/39528 

 

Perspectivas sobre info-exclusão no ciberespaço lusófono 

Macedo, Lurdes; Cabecinhas, Rosa; Macedo, Isabel Moreira 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/39535 

 

Literacia, media e cidadania: actas do 1º congresso nacional 

Pereira, Sara (org.) 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/39529 

 

Infância protegida? A Imagem mediática das crianças aos olhos do provedor 

Oliveira, Madalena; Pereira, Sara; Ramos, Rui Lima; Martins, Paula Cristina 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/39538 

 

O lugar das redes sociais na escola – as perspectivas dos profesores 

Pereira, Luís; Pereira, Sara 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/39536 

 

 

 

CCEECCSS  --  AAttaass  eemm  ccoonnggrreessssooss//sseemmiinnáárriiooss  ((2255))  



 

Funções assumidas pela publicidade na sociedade da informação 

Freitas, Renata Suely de; Ruão, Teresa 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/39540 

 

Perspectivas de pais e filhos sobre os videojogos - da investigação aos processos de 

mediação parental 

Pereira, Luís; Pereira, Sara; Pinto, Manuel 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/39627 

 

A colonização do sul pelo norte. A crise financeira na imprensa internacional 

Rabot, Jean-Martin; Oliveira, Mafalda 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/39649 

 

Comedy shows: humour, crisis and the resilience of radio 

Oliveira, Madalena 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/39981 

 

E-participation in portuguese local governments: a sociological approach 

Neves, José Pinheiro; Felizes, Joel 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/6239 

 

A criminalidade e as ciências sociais 

Martins, Moisés de Lemos 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40392 

 

Crime e castigo - práticas e discursos 

Martins, Moisés de Lemos 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40391 

 

As imigrantes brasileiras no jornalismo impresso regional 

Ribeiro, Maíra; Cerqueira, Carla  

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40275 



 

Direito, indústria e sociedade: os diferentes olhares sobre a comunicação autoral no 

cinema 

Coelho, Inês Rebanda; Zagalo, Nelson; Venâncio, Pedro Dias 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40273 

 

Mediação de ciência entre o texto e o audiovisual: uma proposta metodológica 

Pinto, Luís; Zagalo, Nelson 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40272 

 

Epistemologia qualitativa, uma alternativa teórica-metodológica para os estudos de 

comunicação organizacional 

Neves, Ronaldo; Ruão, Teresa 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40271 

 

Comunicação estratégica em contexto intercultural: desafios da utilização de um estudo 

de caso 

Vieira, Pedro A.; Sousa, Helena; Balonas, Sara 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40270 

 

O Advergame como ferramenta publicitária: um estudo exploratório 

Oliveira, Sandra; Zagalo, Nelson; Melo, Ana Duarte 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40269 

 

As relações de confiança como estratégia das relações públicas 

Pinheiro, Cibelli; Ruão, Teresa 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40268 

 

A construção publicitária da herança da marca Burberry: uma proposta de análise 

Meira, Ana; Gama, Maria Gabriela; Pinto-Coelho, Zara 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40264 

 



 

Comunicação, culturas e estratégias. IV Jornadas doutorais comunicação e Estudos 

Culturais 

Pinto-Coelho, Zara; Zagalo, Nelson; Ruão, Teresa 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40262 

 

Comunicação, culturas e estratégias 

Pinto-Coelho, Zara; Zagalo, Nelson; Ruão, Teresa 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40260 

 

O Movimento de transição e a experiência subjetiva de ócio 

Vargas, Tatiana; Carvalho, Anabela; Martins, José Clerton de Oliveira 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40258 

 

 

 

  



 

 

 

Estereótipos sociais, processos cognitivos e normas sociais 

Cabecinhas, Rosa 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/39422 

 

A infância como construção social  

Pinto, Manuel 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40377 

 

Challenges and confusion in media regulation: a four-country comparison 

Nieminem, Hannu; D'Arma, Alessandro; Padovani, Claudio; Sousa, Helena 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40231 

 

Rádio em Portugal e no Brasil: trajetória e cenários 

Oliveira, Madalena; Prata Nair 

http://hdl.handle.net/1822/39717 

 

Representações sociais da história nacional: estudos comparativos em contexto lusófono 

Cabecinhas, Rosa 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/39713 

 

A lusofonia enquanto experiência estética: considerações em torno da existência de um 

cânone lusófono 

Venâncio, José Carlos 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/39709 

 

Apresentação: Lusofonias - reinvenção de comunidades e combate linguístico-cultural 

Martins, Moisés de Lemos 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/39703 

 

 

 

CCEECCSS  ––  LLiivvrrooss  ee  ccaappííttuullooss  ddee  lliivvrrooss  ((4466))  



 

Média digitais e lusofonia 

Martins, Moisés de Lemos 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/39698 

 

 

Da necessidade de desconstrução do "equívoco lusocêntrico" 

Macedo, Lurdes 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/39707 

 

Os media e a crise dos refugiados: Agenda de actividades 

Pinto, Manuel; Pereira, Sara; Brites, Maria José (org.) 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/39697 

 

Lusofonia e interculturalidade - promessa e travessia 

Martins, Moisés de Lemos 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/39693 

 

Maternidade e parentalidade: reconfigurações e conflitos ideológicos 

Pereira, Cristina; Pinto-Coelho, Zara 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40165 

 

Representações e práticas de género 

Pinto-Coelho, Zara; Martins, Moisés de Lemos; Baptista, Maria Manuel; Maia, Sara 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40156 

 

Nota de apresentação [Rádio em Portugal e no Brasil: trajetória e cenários] 

Oliveira, Madalena; Prata, Nair 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40155 

 

Rádio e internet: o desafio pode ser começar de novo 

Santos, Luís António 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40154 



 

Som em frequência moderada: cartografia dos estudos de rádio em Portugal 

Oliveira, Madalena 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40153 

 

Postcolonial co-ordinary literature and the Web 2.0/3.0: "Thinking Back" within 

transmediatic knowledge 

Andrade, Pedro 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/39995 

 

Ressonâncias e dissonâncias: a rádio na frequência da Internet 

Oliveira, Madalena 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40135 

 

O equívoco da Portugalidade 

Sousa, Vítor de 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40123 

 

Os mitos de origem no Salazarismo - o passado como se fora presente 

Martins, Moisés de Lemos 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40121 

 

Tecnologia e configurações do humano na era digital: Contribuições para uma nova 

sociologia da técnica 

Costa, Manuel Silva; Neves, José Pinheiro (Org.) 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40118 

 

O humano e as novas tecnologias digitais: perigos e potencialidades 

Costa, Manuel Silva; Neves, José Pinheiro  

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40116 

 

 

 



 

Portuguese internet radio from 2006 to 2009: technical readiness and openness to 

interaction 

Portela, Pedro 

http://hdl.handle.net/1822/40110 

 

Jovens e culturas cívicas: por entre formas de consumo noticioso e de participação 

Brites, Maria José 

http://hdl.handle.net/1822/39998 

 

Prefácio [a "Publicidade sem código de barras"] 

Cabecinhas, Rosa 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40212 

 

Perplexidades e incertezas da regulação dos media na Europa 

Lameiras, Mariana; Sousa, Helena 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40208 

 

A imagem do monstro nas sociedade pós-modernas 

Rabot, Jean-Martin 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40201 

 

Nomadismo perceptivo na web 

Neves, José Pinheiro 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40194 

 

Uso dos media e envolvimento com as alterações climáticas 

Lázaro, Alexandra; Cabecinhas, Rosa; Carvalho, Anabela 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40193 

 

De passagem. Nos rastos de um percurso imaginário 

Pires, Helena 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40191 



 

Como nunca ninguém viu: o olhar na publicidade 

Gonçalves, Albertino 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40190 

 

A televisão no quotidiano das crianças 

Pinto, Manuel 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40229 

 

Representações sociais sobre alterações climáticas 

Cabecinhas, Rosa; Carvalho, Anabela; Lázaro, Alexandra 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40187 

 

A reconstrução mediática das alterações climáticas 

Carvalho, Anabela; Pereira, Eulália; Rodrigues, Ana Teresa; Silveira, Ana Patrícia 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40183 

 

Estratégias comunicativas dos actores sociais 

Carvalho, Anabela; Pereira, Eulália 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40182 

 

Entre a ciência e a política: a emergência das alterações climáticas como uma questão 

pública 

Carvalho, Anabela 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40176 

 

Discursos de actores sociais sobre alterações climáticas 

Carvalho, Anabela 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40181 

 

Prefácio: Declinar a vibração da vida 

Martins, Moisés de Lemos 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40502 



 

Da transparência 

Zagalo, Nelson 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40501 

 

A experiência perceptiva nos ecrãs. Novas perspectivas interdisciplinares 

Neves, José Pinheiro 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40500 

 

A paisagem (urbana) no cinema. Um último plano de leitura 

Pires, Helena 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40499 

 

Jornalismo, literatura e a poesia dos dias 

Oliveira, Madalena 

http://hdl.handle.net/1822/40497 

 

Prefácio: das estrelas para os ecrãs 

Martins, Moisés de Lemos 

http://hdl.handle.net/1822/40492 

 

Jornalismo e literatura: Aventuras da memória 

Moura, Dione; Geraldes, Elen; Pereira, Fábio; Oliveira, Madalena; Leal, Zélia (org.) 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40491 

 

A informação desportiva da TV dirige-se aos sentidos ou ao pensamento? 

Lopes, Felisbela 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40490 

 

Educar os media a pretexto do Mundial de futebol 

Pereira, Sara 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40489 

 



 

Níveis de literacia mediática: Estudo exploratório com jovens do 12º ano 

Pereira, Sara; Pinto, Manuel; Moura, Pedro 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40488 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Economia Política dos Media: Relatório do programa, conteúdo e métodos de ensino 

Sousa, Helena 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40167 

 

 

 

  

 

CCEECCSS  --  PPrroovvaass  ddee  AAggrreeggaaççããoo  ((11))  



 

 

 

 

O Panorama Audiovisual Português. O passado recente e o futuro próximo 

Lopes, Felisbela 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/39646 

 

Economia da cibercultura: A exclusão digital (Digital Divide) 

Andrade, Pedro 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40389 

 

Economia da cibercultura: Globalização e tecnocapitalismo 

Andrade, Pedro 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40352 

 

Espacialidade e temporalidades da cibercultura I: Controlo e vigilância na Mediapolis 

Andrade, Pedro 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40350 

 

Metodologia de investigação em cibercultura II: Métodos em hiperme ́dia / hibrimédia 

Andrade, Pedro 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40349 

 

Análise/interpretação de textos/imagens/redes sociais, etc.: Através das redes 

sociológicas tricotómicas 

Andrade, Pedro 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40533 

 

Lazeres e saberes: Blogs e redes sociais 

Andrade, Pedro 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40532 

 

 

CCEECCSS  ––  PPuubblliiccaaççõõeess  ppeeddaaggóóggiiccaass  ((1188))  



 

Lazeres e saberes: Jogos digitais 

Andrade, Pedro 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40531 

 

Artes dos novos media 

Andrade, Pedro 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40530 

 

Cibercultura e sub-culturas: Cyberpunk e literatura 

Andrade, Pedro 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40529 

 

Metodologia da investigação em cibercultura I: Design da pesquisa 

Andrade, Pedro 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40347 

 

Cibercultura e Sub-culturas: Este ́tica Digital 

Andrade, Pedro 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40528 

 

Espacialidades e temporalidades da cibercultura II: Po ́s-Panoptismos 

Andrade, Pedro 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40351 

 

Corpo e pós-corpo: Etnias, género, sexualidades e feminismo 

Andrade, Pedro 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40527 

 

Novos poderes: Hackers, ciberguerras e ciberterrorismo 

Andrade, Pedro 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40526 

 



 

Novos poderes: Cidadania / ativismo digitais e tactical media 

Andrade, Pedro 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40525 

 

Novos poderes no ciberespaço e cibertempo 

Andrade, Pedro 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40524 

 

Economia da cibercultura: Converga ̂ncia e remediac ̧ão 

Andrade, Pedro 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40503 

 

 

  



 

 

 

 

Avaliação de competências de literacia mediática : o caso portugués 

Lopes, Paula; Pereira, Sara; Moura, Pedro; Carvalho, Amália 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/39414 

 

Recursos para la alfabetización mediática: investigación y propuestas para niños 

Pereira, Sara; Pinto, Manuel; Pereira, Luís 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/39625 

 

A busca da comunicação na sociedade multi-ecrãs: perspectiva ecológica 

Pinto, Manuel 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40370 

 

O novo ecossistema comunicacional e a socialização de crianças e jovens no espaço 

cultural da lusofonia: contributos da literatura infantojuvenil 

Macedo, Lurdes 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/39624 

 

«L’amour pour principe…». L’actualité d’Auguste Comte 

Rabot, Jean-Martin 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40284 

 

 

 

  

 

CCEECCSS  --  AArrttiiggooss  eemm  rreevviissttaass  iinntteerrnnaacciioonnaaiiss  ((55))  



 

 

 

 

A perda da hegemonia da classe política nos plateaux informativos 

Lopes, Felisbela; Loureiro, Luís Miguel Nunes da Silva; Vieira, Phillipe Carlos Mota 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/39221 

 

Qu’est-ce le cosmopolitisme? Ulrich Beck (2006) 

Macedo, Lurdes 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/39222 

 

Jornalismo e formação em mudança: modelos e construções na análise do caso 

portugués 

Marinho, Sandra 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/39990 

 

Mobilidade da rádio na era digital: interatividade, participação e partilha de conteúdos 

nas emissoras ibéricas 

Piñeiro-Otero, Teresa; Ribeiro, Fábio 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/39992 

 

Radio mobility in the digital era: interactivity, participation and content share possibilities 

in Iberian broadcasters 

Piñeiro-Otero, Teresa; Ribeiro, Fábio 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/39986 

 

Formação em jornalismo: o essencial e o acessório 

Pinto, Manuel 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/39984 

 

 

 

CCEECCSS  --  AArrttiiggooss  eemm  rreevviissttaass  nnaacciioonnaaiiss  ((1111))  



 

Recensão de Lee, E. (2005). How internet radio can change the world: an activist’s 

handbook. Nova Iorque : iUniverse, Inc. 

Ribeiro, Fábio 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/39996 

 

A peaceful pyramid? Hierarchy and anonymity in newspaper comment sections 

Gonçalves, João 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40279 

 

Quantity or quality? The professionalization of social media communication in Portugal 

and Germany: a comparison 

Oliveira, Evandro 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40277 

 

Questões de género nas revistas generalistas de informação em Portugal: cruzamentos 

temáticos na Sábado e Visão 

Cerqueira, Carla; Magalhães, Sara I.; Cabecinhas, Rosa 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40276 

 

Rubricas humorísticas das rádios portuguesas como desconstrução da atualidade 

Pereira, Luís; Ribeiro, Fábio 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40383 


