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Revista "Comunicação e Sociedade" indexada na ERIH PLUS...
Editada desde 1999 pelo CECS, a revista
"Comunicação e Sociedade" acaba de ser indexada
no índice de referenciação norueguês ERIH PLUS
(The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences), uma
iniciativa que resulta de uma parceira entre o Norwegian Centre for Research Data
(NSD) e a European Science Foundation (ESF). A revista está agora disponível na
coleção de temas de estudos culturais, de género, média e tecnologia, sociologia e
investigação interdisciplinar nas Ciências Sociais. A ERIH PLUS foi criada em 2008
para apoiar a divulgação científica dos investigadores europeus das ciências sociais e
humanidades, reunindo as principais publicações da área. Com a integração da
Comunicação e Sociedade em várias redes internacionais de revistas científicas
pretendese alargar o âmbito das publicações da C&S a contextos estratégicos para a
disseminação da produção científica dinamizada pelo CECS.
Mais >

... e também disponível no CEDAL
A revista "Comunicação e Sociedade" está, também
disponível na base de dados CEDAL  Centro de
Documentación para America Latina , uma
iniciativa do ILCE (Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa). Este
recurso, em atividade desde abril de 2008, reúne investigação especializada em
tecnologia, comunicação e educação.
Mais >

CECS subscreve Declaração de Buenos Aires em defesa da posição dos
Provedores de Média
Assinada a 20 de abril, na Argentina, por ocasião do
IV Seminário Iberoamericano de
Defensores/Ouvidores/Provedores de Média, a
Declaração de Buenos Aires tem um duplo objetivo:
sensibilizar as entidades competentes e os
governos para a importância da figura do Provedor
dos Média e promover o alargamento da função a
todos os órgãos de comunicação audiovisual como medida de promoção do direito a
informação de qualidade. O documento foi subscrito por 11 países da região ibero
americana e resulta do trabalho desenvolvido no âmbito deste seminário, de que o
CECS é promotor desde 2012.
Mais >

Fátima Cristina Senra Barbosa: nova doutora em Sociologia
Fátima Cristina Senra Barbosa defendeu, no dia 21 de abril (14h30), no auditório B2
(CPII) da UMinho, provas de Doutoramento em Sociologia. A tese, intitulada “'Cuidarei,
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enquanto puder': a Qualidade de Vida e a
(in)satisfação das necessidades dos cuidadores
informais com 50 e mais anos", tem orientação de
Alice Delerue Matos (ICS/CECSUMinho) e de
Claude Michel Loriaux.
Mais >

Ana Patrícia Soares da Silveira: nova doutora em Ciências da Comunicação
Ana Patrícia Soares da Silveira defendeu, no dia 8
de abril (14h00), na sala de atos do ICSUMinho,
provas de Doutoramento em Ciências da
Comunicação. A tese, intitulada “Crianças e
notícias: construindo sentidos sobre a atualidade e
o mundo”, tem orientação de Sara Pereira e Manuel
Pinto (DCC/CECSUMinho).
Mais >

Luzia de Oliveira Pinheiro: nova doutora em Ciências da Comunicação
Luzia de Oliveira Pinheiro defendeu, no dia 4 de abril (14h00), na sala de atos do ICS
UMinho, provas de Doutoramento em Ciências da Comunicação. A tese, intitulada
"Cyberbulling e Cyberstalking", tem orientação de Moisés de Lemos Martins
(DCC/CECSUMinho) e José Pinheiro Neves (CECSUMinho).
Mais >

No dia 29 de abril, na sala de atos do ICS (10h00)
Investigadoras Emília Araújo e Filipa Subtil na 3ª sessão dos Seminários
Doutorais de Ciências da Comunicação e Estudos Culturais 2016
A terceira sessão dos Seminários Doutorais
realizase no dia 29 de abril (10h00), na sala de
atos do Instituto de Ciências Sociais da
Universidade do Minho. Esta sessão conta com a
intervenção inicial da Doutora Filipa Subtil, docente
da Escola Superior de Comunicação Social, do
Instituto Politécnico de de Lisboa, e da Doutora Emília Araújo, docente do
Departamento de Sociologia do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do
Minho/CECS. A iniciativa cabe ao CECS e ao Departamento de Ciências da
Comunicação e é organizada pelos cursos de doutoramento de Ciências da
Comunicação e de Estudos Culturais (sendo este último uma parceria com a
Universidade de Aveiro). A entrada é livre.
Mais >

Até 7 de setembro
Doutoramento em Ciências da Comunicação com candidaturas abertas
Estão abertas até 7 de setembro as candidaturas
para o Doutoramento de Ciências da Comunicação
da Universidade do Minho, a que o CECS está
associado. São três as fases possíveis para
submissão de candidaturas: a primeira fase, que decorreu até 15 de abril (prazo
aconselhado a candidatos estrangeiros, tendo em conta o período necessário para
procederem à emissão de visto); a segunda fase, que decorre até 20 de junho ; e, a
terceira fase, que se prolonga até 7 de setembro.
Mais >
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Até 20 de junho
Candidaturas à 4ª edição do Programa Doutoral "Estudos de Comunicação:
Tecnologia, Cultura e Sociedade"
Estão abertas as candidaturas à quarta edição do
Programa Doutoral "Estudos de Comunicação:
Tecnologia, Cultura e Sociedade". São 30 vagas
que incluem a atribuição, de forma competitiva e
através de concurso, de cinco Bolsas de
Doutoramento FCT (três nacionais e duas mistas).
O programa doutoral resulta de uma parceria entre
seis unidades de investigação: CECS – Centro de
Estudos de Comunicação e Sociedade, Instituto de
Ciências Sociais  Universidade do Minho
(instituição coordenadora);  CIES – Centro de
Investigação e Estudos de Sociologia, ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa;
LabCom – Laboratório de Comunicação Online, Faculdade de Artes e Letras 
Universidade Da Beira Interior; CIMJ – Centro de Investigação Média e Jornalismo –
Universidade Nova de Lisboa; CECL – Centro de Estudos de Comunicação e
Linguagens – Universidade Nova de Lisboa; CICANT – Centro de Investigação em
Comunicação Aplicada, Cultura e Novas Tecnologias  Universidade Lusófona de
Humanidades e Tecnologia. As candidaturas deverão ser feitas online até ao dia 20 de
junho de 2016.
Mais >

Nos dias 30 de abril e 1 de maio, em Melgaço
Escola de Primavera dos Mestrados em Comunicação, Arte e Cultura e em
Sociologia
Realizase nos dias 30 de abril e 1 de maio, em
Melgaço, a Escola de Primavera dos Mestrados
em Comunicação, Arte e Cultura e em Sociologia,
a cuja organização está associado o CECS.
Esta iniciativa integra um encontro sobre "Cinema
e Identidade", que se realiza no salão nobre da
Câmara de Melgaço, no dia 30 de abril (21h00),
com moderação de Álvaro Domingos, sendo
oradores Rui Ramos (A associação "Ao Norte", o
cinema e a região), Carlos Viana ('Filmes do Homem', Festival Internacional do Filme
Documentário) e Angelina Esteves (O cinema na política cultural do Município de
Melgaço), para além de várias visitas a locais de interesse histórico e turístico do
concelho de Melgaço.
Mais >

No dia 6 de maio, no quadro do PDEC, numa organização do CECS
Mosteiro de São Martinho de Tibães: Visita guiada ao museu e cerca, aulas
abertas e confraternização junto ao lago
No próximo dia 6 de maio, a partir das 14h30, terá
lugar uma visita guiada ao museu e à cerca do
Mosteiro de São Martinho de Tibães, onde
decorrerão aulas abertas e uma confraternização
junto ao lago. As aulas abertas estarão a cargo dos
docentes e investigadores do CECS, Albertino
Gonçalves, que será acompanhado por Paulo
Oliveira, técnico local, sob o tema 'O espaço fala  O Coro Alto e o Escadório das
Virtudes do Mosteiro de Tibães', e por Paula Bessa, com uma intervenção intitulada 'Do
Reino e de fora dele para a Casa de Deus: o caso de igrejas paroquiais do sotavento
algarvio e das suas aquisições de produtos na Europa e noutros continentes (c. 1500
1565)'. Está previsto ainda um passeio na cerca e uma merenda intercultural junto ao
lago, pelo que os interessados na atividade serão convidados a trazer merenda para
partilhar. Prevêse que a partida do ICS, no Campus de Gualtar, decorra às 14h00. A
entrada é livre, mas sujeita a inscrição: http://tinyurl.com/hckubw3. A iniciativa deste
evento pertence ao Programa Doutoral em Estudos Culturais (PDEC, Universidades do
Minho e de Aveiro), a que o estão associados o CECS, o Mosteiro de Tibães e os
Mestrados Comunicação, Arte e Cultura e Património e Património e Turismo Cultural
do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho.
[foto: http://www.mosteirodetibaes.org/]
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
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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 >

No dia 31 de maio, 15h00 (sala de atos do ICS)
Sessão de projeção de "Deixemme ao menos subir às palmeiras..."(1972), de
Joaquim Lopes Barbosa
O CECS, em parceria com o Programa Doutoral em
Estudos Culturais (Universidades do Minho e
Aveiro) apresenta, a 31 de maio, às 15h00, na sala
de atos do ICS, o filme "Deixemme ao menos
subir às palmeiras..." (1972), de Joaquim Lopes
Barbosa. A película foi proibida pelo regime do
Estado Novo e, como tal, antes do 25 abril de 1974
nunca teve estreia comercial. Depois disso,
raramente foi projetada, tendo permanecido praticamente desconhecida do público e
sido pouco referenciada na história do cinema. A apresentação será feita pela
investigadora Maria do Carmo Piçarra (CECS). Após a projeção seguirseá um debate
com a participação das investigadoras Sheila Khan (CICS) e Ana Francisca Azevedo
(Lab2PT). A entrada é livre.
Mais >

No dia 1 de junho, 17h00, (sala de atos do ICS)
Seminário sobre "A prática etnográfica na cultura e comunicação: vantagens,
dilemas e desafios"
 com as presenças de Isabel Travancas e Carla Cerqueira
Realizase no dia 1 de junho (17h00), na sala de
atos do ICSUMInho, um seminário sobre "A
prática etnográfica na cultura e comunicação:
vantagens, dilemas e desafios", que contará com
as presenças de Isabel Travancas ("Antropologia
da comunicação: etnografias de produção e de
receção jornalística") e de Carla Cerqueira ("Contribuições da etnografia para o estudo
das ONG de cidadania e igualdade de género"). É organizado por Carla Cerqueira, no
quadro do CECS, em parceria com o Doutoramento em Ciências da Comunicação e o
Doutoramento em Estudos Culturais.
Mais >

Realizase no ICS (UMinho), nos dias 13 e 14 de outubro
Congresso de Cibercultura com chamada para comunicações até 22 de maio de
2016
Está aberto desde hoje e até 22 de maio de 2016 o
período para a receção de comunicações a
apresentar no Congresso de Cibercultura: Circum
navegações em redes transculturais de
conhecimento, arquivos e pensamento, que decorrerá no Instituto de Ciências Sociais
da Universidade do Minho, em Braga, entre 13 e 14 de outubro de 2016. Esta reunião
científica decorre de uma parceria entre o Centro de Estudos de Comunicação e
Sociedade (CECS) da Universidade do Minho e o Instituto de Letras e Ciências
Humanas (ILCH) da Universidade do Minho, uma iniciativa que integra as
comemorações dos 40 anos do ILCH.
Mais >

Prazo para envio de resumos prolongado até 30 de maio
Seminário Internacional e Interdisciplinar "Viver em|a mobilidade: Rumo a Novas
Culturas de Tempo, Espaço e Distância" (1011/11/2016)
Foi prolongado até 30 de maio o prazo para o envio
de resumos para o Seminário Internacional e
Interdisciplinar "Viver em|a mobilidade: Rumo a
Novas Culturas de Tempo, Espaço e Distância",
que se realiza no Instituto de Ciências Sociais, na
Universidade do Minho (Braga), nos dias 10 e 11 de
novembro de 2016. Os resumos das comunicações
devem ser submetidos online, com indicação do
nome e afiliação institucional do autor ou autores, tendo um máximo de 300 palavras e
quatro palavraschave. Tratase de uma organização conjunta do CECSUMInho, do
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CIESIUL, do CEPESEUÉvora e do LABCOM.IFPUBI.
Mais >

No dia 16 de novembro de 2016
Congresso internacional "Redes de Cooperação Cultural Transnacionais: Um
olhar sobre a realidade lusófona"
Realizase no dia 16 de novembro, no Instituto de
Ciências Sociais (UMinhoBraga), o Congresso
internacional "Redes de Cooperação Cultural
Transnacionais: Um olhar sobre a realidade
lusófona". O evento visa promover a reflexão e
intervenção no domínio da gestão de redes
culturais, nomeadamente no que concerne a
aspetos relacionados com as Políticas Culturais, a Cooperação Cultural, a
Comunicação Intercultural, a Comunicação Estratégica e Organizacional a Capacitação
dos profissionais do setor cultural e criativo e a Mobilidade e Internacionalização.
Mais >

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 >

Curta estância de investigação de três professores da Universidade do País Basco
no CECS
Os professores Koldo Meso Ayerdi, Jesús Ángel
Pérez Dasilva e Terese Mendiguren Galdospin, da
Universidade do País Basco (Euskal Herriko
Unibertsitatea), estiveram numa breve estância de
investigação, no CECS (Universidade do Minho,
Braga), nos dias 27 e 28 de abril, onde deram aulas
a alunos da pósgraduação a que está associado o centro de investigação.
Mais >

Em Mirandela (6 de abril), em Valência, Espanha (15 de abril) e em Madrid (22 de abril)
2CNCLab com mais três ações concretizadas
O 2CNCLab, liderado pelo investigador do CECS
Manuel Gama, teve mais três ações concretizadas
durante o mês de abril. Em Mirandela, no dia 6,
realizouse a quinta ação, assente no seminário "A
Máscara em TrásosMontes: rituais do solstício de
inverno"; em Valência, Espanha, no dia 15, teve
lugar a sexta iniciativa, com a realização da tertúlia
dialógica "Comunicación, poder y contrapoder en la sociedad red"; e, no dia 22, em
Madrid, na sétima ação, concretizouse o seminário “Experiências Ibéricas de Redes
Culturais e Criativas”.

Nos dias 21 e 22 de abril, no ICS
Projeto internacional eMel: equipa reuniu na UMinho
Reuniu nos dias 21 e 22 de abril, no ICS da
UMinho, a equipa do Projeto internacional eMelE
Media Education Lab: an online laboratory for the
development of media literacy skills for teachers in
initial and ongoing training (Programa ERASMUS+
). Envolve vários países e instituições, como a
Média Animation, Bélgica (Coordenador geral), a
Haute École Galilée, o Institut des Hautes Etudes
des Communications Sociales, Bélgica, o CECS
UMinho, Portugal, a Università degli Studi di Firenze, Itália, a Tampereen Yliopisto,
Finlândia, o Institute of Education, University of London, Inglaterra, e o Centre de
Liaison de l'Enseignement et des Medias d'Information, França. A equipa portuguesa é
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coordenada pela investigadora do CECS Sara Pereira, integrando o investigador,
também do CECS, Manuel Pinto.
Mais >

No dia 19 de abril, parceria do CECS, da CM Famalicão e da rede CLDS Famalicão 3G
Seminário "Na Rede. Como Comunicamos?"
O CECS, em parceria com a Câmara de Famalicão
e a rede CLDS Famalicão 3G – Contratos Locais
de Desenvolvimento  promoveram o seminário “Na
Rede: Como Comunicamos?”, que teve lugar na
Casa das Artes, em Vila Nova de Famalicão, no
dia 19 de abril. O evento, a que estiveram
associados vários investigadores do CECS, teve
por objetivo apresentar algumas experiências de colaboração em rede. O propósito foi o
de destacar os principais desafios e barreiras que surgem na vasta e complexa teia de
relações e interações que compõem o diaadia dos participantes nessas mesmas
redes.
Mais >

Decorreu na Casa Museu de Monção, no dia 9 de abril
II Encontro MinhoGaliza | Cinema
A Casa Museu de Monção/Universidade do Minho
acolheu, no dia 9 de abril, das 10h00 às 18h00, o II
Encontro MinhoGaliza dedicado à temática do
cinema. A moderação esteve a cargo de Henrique
Barreto Nunes, tendo contado com a intervenção
de Nelson Zagalo (CECS/Departamento de
Ciências da Comunicação da Universidade do
Minho), Manolo González (Academia Galega do
Audiovisual) e Diana Gonçalves (Documentarista
LusoGalega). O encontro culminou com uma visita
ao Museu do Cinema de Melgaço – Jean Loup
Passek.
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 e março e o segundo está a
desenvolverse nos meses de abril e maio.
Mais >

No dia 4 de maio, na UMinho
3º Encontro Jovens Investigadores da SOPCOM
O 3º Encontro de Jovens Investigadores de
Ciências da Comunicação, organizado pelo GT de
Jovens Investigadores da SOPCOM, em parceria
com a Revista Comunicando, a que estão
associados vários investigadores do CECS, terá
lugar no dia 4 de maio, com o tema "Vem e traz um problema... de investigação! Os
recursos e as soluções teóricometodológicas", na Universidade do Minho.
Mais >

Realizase no dia 25 de outubro na UMinho e é organizado pelo CECS
Período para envio de propostas de trabalho para o I Seminário de História da
Comunicação aberto até 15/6
O CECS está a organizar o I Seminário do GT de
História da Comunicação da SOPCOM, a que
estão associados vários investigadores do centro
de investigação. Agendado para o dia 25 de outubro, este encontro tem como objetivo
debater o lugar da disciplina de História da Comunicação nos cursos de graduação em
Ciências da Comunicação e discutir as investigações em curso nesta área. A chamada
para apresentação de propostas de trabalho decorre até ao dia 15 de junho. Podem
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para apresentação de propostas de trabalho decorre até ao dia 15 de junho. Podem
participar todos os investigadores e estudantes que tenham especial interesse numa
perspetiva histórica da comunicação e dos média.
Mais >

Chamada de trabalhos até 15 de maio
XII Congresso da LUSOCOM | III Congresso da MEDIACOM: Cibercultura,
Regulação Mediática e Cooperação (1921/10/2016, em Cabo Verde)
O XII Congresso da LUSOCOM vai realizarse em
Cabo Verde, de 19 a 21 de outubro de 2016.
Associandose ao III Congresso da MEDIACOM,
este encontro visa reunir os investigadores de
comunicação do espaço lusófono para debater as
oportunidades e os constrangimentos que a cultura mediática contemporânea oferece à
expansão da lusofonia. A submissão de propostas é feita em formulário próprio no site
do evento, até ao próximo dia 15 de maio.
Mais >

Realizouse no dia 28 de abril, na UPorto
II Encontro do GT de Comunicação Organizacional e Institucional da SOPCOM
Realizouse no dia 28 de abril, no Salão Nobre da
Reitoria da Universidade do Porto, o II Encontro do
GT de Comunicação Organizacional e Institucional
da SOPCOM, estrutura liderada pela investigadora
do CECS, Teresa Ruão. Este II Encontro incluiu
um debate intitulado "Comunicação Estratégica:
casos de Sucesso e Desafios", que contou com
intervenções de Isabel Borgas (diretora de Comunicação da NOS), Nuno Santos (diretor
de Comunicação da Câmara Municipal de Porto), Rodrigo Viana de Freitas (diretorgeral
da Central de Informação e vicepresidente da APECOM) e Vasco Ribeiro (docente da
Faculdade de Letras da Universidade do Porto), como moderador. 
Mais >

Professora Helena Sousa reconduzida na presidência do ICS
A professora catedrática Helena Sousa foi
reconduzida, no passado dia 26 de abril, como
presidente do Instituto de Ciências Sociais (ICS) da
Universidade do Minho. Para o triénio 2016/2019,
Helena Sousa tem como vicepresidentes os
professores José Meireles Batista, Teresa Ruão e
Emília Araújo (ambas do CECS). A tomada de
posse contou com a presença do reitor António
Cunha e decorreu ao fim da tarde, na sala de actos do ICS. Helena Sousa é dpoutorada
em Política da Comunicação na City University, em Londres. No ICS é professora
catedrática, membro da comissão coordenadora do Departamento de Ciências da
Comunicação, membro da comissão directiva do doutoramento em Ciências da
Comunicação, membro da comissão científica e coordenadora do grupo Comunicação,
Organizações e Dinâmicas Sociais do CECS.

Editado por Madalena Oliveira e Sílvia Pinto
eBook "Atas do Congresso Internacional Comunicação e Luz"
Está disponível, em acesso livre, o eBook "Atas do
Congresso Internacional Comunicação e Luz", que
tem a chancela do CECS e é editado por Madalena
Oliveira e Sílvia Pinto. A publicação decorre do
Congresso Internacional Comunicação e Luz,
organizado pelo CECS e que se realizou nos dias
2, 3 e 4 de novembro de 2015, no Instituto de
Ciências Sociais da Universidade do Minho, para
assinalar o Ano Internacional da Luz, fixado para
promover a reflexão sobre a importância da luz e
das tecnologias óticas, que se assinalou em 2015.
Contou com a participação de mais de meia
centena de cientistas, tendose organizado em três
mesas redondas, duas conferências plenárias e
nove painéis de apresentação de comunicações.
Mais >

Da autoria de Teresa Ruão
eBook "A organização comunicativa: teoria e prática em Comunicação
Organizacional"
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Está disponível, em acesso livre, o eBook "A
organização comunicativa: teoria e prática em
Comunicação Organizacional". Da autoria de
Teresa Ruão e editado pelo CECS, a obra pretende
analisar o modo como a comunicação acontece
nas organizações – bem como a forma como tem
sido estudada, em particular, pelos investigadores
das Ciências da Comunicação , a partir da sua
combinação com dois fenómenos que constituem
parte do lado expressivo das
empresas/instituições: a cultura e a imagem.
Mais >

Depósitos mensais do CECS no RepositoriUM
Pode encontrar nesta secção da newsletter 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: Carla
Cerqueira, Cristina Tereza Rebelo, Inês Amaral, José Manuel Peláez, Maria do Carmo
Piçarra, Maria José Brites, Moisés Limia e Teresa Ruão.
Mais >

Revistas de Acesso Livre

Mais >
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ANEXOS DA NEWSLETTER 
 

 
 

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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11 1V Seminario Iberoamericano de Defensorías/Ouvidorias en medios" 

DECLARACIÓN 

Los firmantes, Defensoras y Defensores de las Audiencias, representantes de universidades, 
organizaciones de la sociedad civil , medios de comunicación , radios comunitarias, alternativas y 
ciudadanas y organismos públicos presentes en el "IV Seminario Iberoamericano de 
Defensorías/Ouvidorias en medios" (Buenos Aires, Argentina, 20 de abril de 2016), declaramos: 

Que la comunicación es un derecho humano fundamental e inalienable, tal como se refleja en los 
distintos acuerdos de carácter internacional, entre los más importantes, la Declaración Universal 
de Derechos Humanos (Naciones Unidas, 1 O de diciembre de 1948, art. 19 y 27) y la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (OEA, 22 de noviembre de 1969, art. 13). 

Que tal concepción de la comunicación ampara el derecho individual de toda persona a 
manifestar el propio pensamiento sin menoscabos ni impedimentos pero, a la vez, también 
protege el derecho colectivo de recibir informaciones y opiniones, posibilitando así el 
conocimiento de las expresiones de las demás personas. 

Que, en este sentido, es fundamental el rol de los Estados en la salvaguarda y promoción del 
Derecho Humano a la Comunicación, dado que se trata de una actividad social de interés 
público, a través de la que se exterioriza ese derecho humano. 

Que desde esta perspectiva las audiencias dejan de ser consideradas como sujetos de consumo 
y pasan a ser contempladas como sujetos plenos de derecho, en su capacidad de recibir pero 
también de dar información. 

Que, sin embargo, observamos con preocupación cómo en diversos países de la región, las 
normativas vigentes favorecen la concentración de la comunicación, reduciendo así un derecho 
humano a un mero negocio, que se concentra en pocas manos e impacta negativamente sobre la 
pluralidad, la diversidad, la inclusión y la participación ciudadana. 

Que ante este panorama y en el convencimiento de la necesidad de proteger y promover el 
Derecho Humano a la Comunicación , resulta fundamental la creación de instancias de 
representación de las audiencias, tales como las Defensorías u Ouvidorias. 

Que el rol de esos organismos o figuras puede contribuir a una verdadera democratización de la 
comunicación y a la promoción de calidad en las producciones de los medios, dado que es a 
través de la mediación y la ·pedagogía, en lugar de la aplicación de sanciones, que logran reparar 
derechos vulnerados, a la vez que promueven la participación en el debate ético sobre la 
actividad de la comunicación social , la transparencia y la rend ición de cuentas. 
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Que la importancia de la existencia de Defensorías u Ouvidorias en medios de comunicación ha 
sido reconocida por la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH) a través de la 
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. En este sentido, el Informe Anual 2015 señala 
lo siguiente: "Organismos independientes de vigilancia pueden jugar un rol importante en la 
identificación y denuncia de contenidos de odio, así como en la promoción de la aplicación de los 
más altos estándares éticos. No obstante, al hacerlo deben adherirse a los estándares 
internacionales de derechos humanos. Ejemplos de recursos administrativos no punitivos 
implementados por organismos de vigilancia pueden encontrarse en las recientes medidas 
adoptadas por la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina 
con miras a promover el derecho a la igualdad y no discriminación en la programación de los 
servicios audiovisuales". · 

Que, para que las Defensorías u Ouvidorias no queden supeditadas sólo a la buena volunt~d de 
quienes gestionan los medios de comunicación o reducidas a meras oficinas administrativas 
receptoras de quejas, es necesario dotar a estos organismos o figuras de un marco legal 
específico y consensuado que: 

• Establezca sus funciones, misiones y atribuciones. 

• Su cobertura nacional, con alcance a todos los medios de comunicación audiovisual. 

• Su autonomía e independencia, tanto de los gobiernos como de los propios medios de 
comunicación. 

• La inclusión de instancias formales de participación social en la fase de elección de sus 
titulares, en la presentación de los balances de gestión, como así también en otras 
actividades o programas pedagógicos que se implementen. 

• El establecimiento de mandatos acotados en el tiempo, para propiciar la diversidad de 
miradas y propuestas. 

• La garantía de un presupuesto básico para su funcionamiento. 

Que por todo lo expuesto, instamos a que en cada país de la región las organizaciones de la 
sociedad civil, las asociaciones gremiales y profesionales, las universidades, los medios de 
comunicación, los poderes legislativos y ejecutivos y las audiencias en general, promuevan 
proyectos de ley y acciones de incentivo que incluyan la existencia de Ouvidorias o Defensorías 
de las Audiencias, tanto en los medios de comunicación públicos como en los medios de gestión 
privada, con y sin fines de lucro, contemplando los términos señalados, para que sean 
verdaderas herramientas positivas en la profundización de las democracias. 

Además, los signatarios de este documento sugieren el intercambio permanente de acciones y 
experiencias, fortaleciendo organizaciones de cooperación como la OID (Organización 
lnteramericana de Defensoras y Defensores de las Audiencias) y la Asociación Latinoamericana 
de Investigadores de la Comunicación (ALAIC). ¡J !'vv, 
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FIRMANTES DE LA DECLARACIÓN CONJUNTA 
20 DE ABRIL DE 2016 

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (ARGENTINA) 

~RGENTINA Marita Mata 
(Profesora Consulta de la Universidad Nacional de Córdoba) 
Cynthia Ottaviano 
(Defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual) 

BOLIVIA Martha Rosa Paz Burgos 
(Decana de la Facultad de Comunicación y Cultu ra de la Universidad Evangélica 
Boliviana) 

BRASIL Joseti Marques 
(Ouvidora General de la Empresa Brasil de Comunicación , EBC) 
Fernando Oliveira Paulino 
(Director de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Brasilia, UnB) 

CHILE Manuela Gumucio Rivas 
(Directora del Observatorio de Medios Fucatel) 
~aviera Olivares 
(Presidenta del Colegio de Periodistas) 

COLOMBIA Mario Mantilla Barajas 
(Defensor del Televidente del Canal TRO) 
Consuelo Cepeda 
(Defensora del Televidente del Canal RCN) 
Doris Molina 
(Defensora del Televidente de Canal Trece) 
~mparo Pérez 
(Defensora del Televidente del Canal Caracol) 
Plga Restrepo Yepes 
(Defensora del Televidente del Canal Teleantioquia) 

ECUADOR Paulina Mogrovejo 
(Integrante del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la 
Comunicación, Cordicom) 

ESPAÑA Manuel Chaparro Escudero 
(Profesor y Vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad de Málaga) 



IV SEMINARIO !&ERO -AMERICANO DE 
DE F ENSO RÍA S{Ot¿Y._ip?RI~S DE MEDIOS 

MEXICO Gerardo Albarrán de Alba 
(Defensor de la Audiencia de Radio Educación) 
Beatriz Solís Leree 
(Defensora de la Audiencia del Sistema Público de Radiodifusión del Estado 
Mexicano, SPR) 
IAdriana Solórzano Fuentes 
(Presidenta de sociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, AMDA) 
Felipe López Veneroni 
(Defensor de la Audiencia del Canal Once) 

PARAGUAY Pablino Cáceres 
(Voces Paraguay: Asociación de Rad ios Comunitarias, Alternativas y Ciudadanas) 

PORTUGAL Madale'na Oliveira 
(Profesora del Centro de Estudios en Comunicación y Sociedad de la Universidad de 
Minho) 

URUGUAY IAriela Peralta 
(Directora de la Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo) 
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Fátima Cristina Senra Barbosa: nova doutora em Sociologia
Fátima Cristina Senra Barbosa defendeu, no dia 21 de abril (14h30), no auditório
B2 (CPII) da UMinho, provas de Doutoramento em Sociologia. A tese, intitulada
"'Cuidarei, enquanto puder': a Qualidade de Vida e a (in)satisfação das
necessidades dos cuidadores informais com 50 e mais anos", tem orientação de
Alice Delerue Matos (ICS/CECSUMinho) e de Claude Michel Loriaux.

O júri, que foi presidido por Viriato Capela, professor catedrático do ICS, em
representação do reitor da UMinho, foi constituído por Maria Constança Leite de
Freitas Paúl Reis Torgal (professora catedrática do Instituto de Ciências
Biomédicas Abel Salazar, UPorto), Albertino José Ribeiro Gonçalves (professor
associado com agregação do ICSUMinho/investigador do CECS), Alexandra
Cristina Ramos da Silva Lopes Gunes (professora auxiliar, Faculdade de Letras
da UPorto), Patrício Ricardo Soares Costa (professor auxiliar da Escola de
Ciências da Saúde da UMinho), José Manuel Sousa de São José (professor
auxiliar da Faculdade de Economia da UAlgarve), para além da orientadora.

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/newsletter2016/74_fatima1.jpg
javascript:;
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/publicacoes.asp?startAt=2&categoryID=1137&newsID=5606&imgID=6333
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/publicacoes.asp?startAt=2&categoryID=1137&newsID=5606&imgID=6332
http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/publicacoes.asp?startAt=2&categoryID=1137&newsID=5606&imgID=6331
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=5606
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 2 3 4

Home Eventos 2016

Voltar

Ana Patrícia Soares da Silveira: nova doutora em Ciências da
Comunicação

Ana Patrícia Soares da Silveira defendeu, no dia 8 de abril (14h00), na sala de
atos do ICSUMinho, provas de Doutoramento em Ciências da Comunicação. A
tese, intitulada “Crianças e notícias: construindo sentidos sobre a atualidade e o
mundo”, teve orientação de Sara Pereira e Manuel Pinto (DCC/CECSUMinho).

O júri, que foi presidido por Helena Sousa, presidente do ICS, em representação
do reitor da UMinho, foi constituído por Cristina Ponte, professora associada
com agregação da Faculdade de Ciêncas Sociais e Humanas da Universidade
Nova de Lisboa, Joaquim Fidalgo, professor auxiliar do Departamento de
Ciências da Comunicação da UMinho/CECS, Lídia Maropo, professora adjunta
da Escola Superior de EducaçãoInstituto Poltécnico de Setúbal, Ana Isabel
Rodríguez Vázquez, professora contratada de Comunicação Audiovisual da
Faculdade de Ciências da Comunicação da Universidade de Satiago de
Compostela (Espanha), para além dos orientadores.
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Luzia de Oliveira Pinheiro: nova doutora em Ciências da
Comunicação
Luzia de Oliveira Pinheiro defendeu, no dia 4 de abril (14h00), na sala de atos do
ICSUMinho, provas de Doutoramento em Ciências da Comunicação. A tese,
intitulada "Cyberbullying e Cyberstalking", teve orientação de Moisés de Lemos
Martins (DCC/CECSUMinho) e José Pinheiro Neves (CECSUMinho).
O júri, que foi presidido por Helena Sousa, presidente do ICS, em representação
do reitor da UMinho, foi constituído por Albertino Gonçalves, professor
associado com agregação do Departamento de Sociologia/CECS, do ICS
UMinho, José Alberto de Vasconcelos Simões, professor auxiliar do
Departamento de Sociologia da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da
Universidade Nova de Lisboa, Helena Pires, professora auxiliar do Departamento
de Ciências da Comunicação/CECS, do ICSUMinho, Maria Cristina Morais
Fabião, professora convidada da Faculdade de Filosofia da Universidade
Católica PortuguesaCentro Regional de Braga, para além dos orientadores.
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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, insៀ�tuições, 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 invesៀ�gação 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 iniciaៀ�vas e projetos a desenvolver por quem se quiser associar: o modo
como os media influenciam e até configuram a vida quoៀ�diana e a cultura; as disparidades de recursos para fazer frente e ៀ�rar parៀ�do
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 sofisៀ�cadas formas de controlo e de vigilância; as responsabilidades da cidadania perante a comunicação
mediáៀ�ca.

O convite a integrar o projeto não implica a obrigatoriedade de desenvolver aៀ�vidades em todos os dias do período indicado. Cada
enៀ�dade parៀ�cipará de acordo com os recursos humanos e materiais de que dispõe.

Preencha o formulário disponível em REGISTO indicando a aៀ�vidade que pretende organizar.

 

Parៀ�cipe!

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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APRESENTAÇÃO 

Nos últimos anos a relevância da cultura para o desenvolvimento sustentável tem sido sublinhado reiteradamente e as redes, 

enquanto estruturas organizacionais policentradas caracterizadas pela horizontalidade do processo de comunicação interno, 

têm sido encaradas como um dos contextos privilegiados para fomentar a cooperação. Não obstante, a recorrente ausência de 

estratégias consistentes, nomeadamente no que concerne à estratégia de comunicação estratégica, tem concorrido para que 

as redes de cooperação cultural não sejam uma prática ancorada, de tal forma que as prioridades do Programa Europa 

Criativa para o período 2014-2020 voltam a sublinhar a importância de apostar no trabalho em rede para se reforçar o setor 

cultural e criativo europeu. 

As redes, enquanto modelo de organização social, e a cooperação, enquanto forma de intervenção cultural, não são invenções 

contemporâneas, mas é indiscutível que a revolução tecnológica que se iniciou na década de sessenta do século XX provocou 

alterações significativas nos processos de comunicação contribuindo de forma decisiva para fazer surgir uma nova estrutura 

social dominante, que apesar de ter contradições representa uma transformação qualitativa da experiência humana; e para 

que o processo de globalização tenha adquirido uma dinâmica tal que se tornou inevitável a procura de novas e mais 

imaginativas estratégias para fazer face aos efeitos da glocalização. A promoção de redes de cooperação cultural – formais ou 

informais e de escala local, regional, nacional ou transnacional –, mais que um perigo, deve por isso ser encarada como uma 

oportunidade, tanto mais que estas podem potenciar o amplamente reconhecido papel que a cultura pode ter, 

nomeadamente, no desenvolvimento sustentável à escala local, regional ou transfronteiriça. 

A implementação e a participação em redes depende de múltiplos factores, como por exemplo a afinidade entre os integrantes 

ou disponibilidade para promover processos de mudança de forma a desenvolver programas de melhoria continuada, sendo 

que aspetos relacionados com os processos de comunicação e de liderança, associados a dificuldades técnicas e de confiança 

entre os membros das redes, têm sido apontados como alguns dos entraves à cooperação em rede. Estas poderão ser 

algumas das condicionantes que têm contribuído para que o trabalho em rede em Portugal no setor cultural esteja, à primeira 

vista, a ser entendido mais na perspetiva da criação de um conjunto de infraestruturas do que o estabelecimento de uma teia 

densa de relações; e para que a participação portuguesa em redes de cooperação cultural transnacionais possa estar em linha 

com a fraca internacionalização dos profissionais do setor cultural e criativo nacionais e europeus. 

Por tudo isso, considerou-se pertinente e relevante desenvolver um projeto de investigação internacional que, inspirado no 

politeísmo metodológico e na importância de articular preocupações académicas com uma exigência de intervenção cívica que 

os Estudos Culturais encerram, procurasse analisar e intervir sobre as redes de cooperação cultural transnacionais a partir da 

realidade portuguesa. 
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CHAMADA DE TRABALHOS 

“Redes de Cooperação Cultural Transnacionais: Portugal europeu, lusófono e iberoamericano” é um projeto de investigação de 

pós-doutoramento, apoiado pela FCT com a referência SFRH/BPD/101985/2014, que está a ser desenvolvido em Portugal 

(CECS-UM), em Espanha (FCC-USC) e no Brasil (ECA-USP). 

O projeto visa, através do diagnóstico de fatores críticos de sucesso do processo de comunicação no seio de redes e entre 

redes, fomentar e qualificar as práticas de trabalho em rede dos profissionais e das organizações do setor cultural e criativo 

portugueses, apoiando a aquisição de aptidões, competências e conhecimentos que concorram para facilitar o acesso mais 

generalizado às oportunidades profissionais e para promover a cooperação cultural nacional e transnacional. 

O plano de trabalhos da investigação, que se iniciou em fevereiro de 2015 e termina em janeiro de 2021, integra a realização 

de três Congressos Internacionais: o primeiro em Portugal no ano de 2016, o segundo em Espanha no ano de 2018 e o 

terceiro no Brasil no ano de 2020. Os congressos visam promover a discussão crítica e construtiva sobre as redes de 

cooperação cultural transnacionais, respetivamente, no contexto lusófono, no contexto europeu e no contexto iberoamericano. 

O Congresso Internacional – “Redes de Cooperação Cultural Transnacionais: Um olhar sobre a realidade lusófona” ocorrerá no 

dia 16 de novembro de 2016 na Sala de Atos do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho (Braga – Portugal). 

A Comissão Científica do Congresso convida todos os interessados a apresentar comunicações que sejam contributos 

substantivos para a reflexão e intervenção no domínio da gestão de redes culturais, nomeadamente no que concerne a aspetos 

relacionados com os seguintes tópicos: Políticas Culturais; Cooperação Cultural; Comunicação Intercultural; Comunicação 

Estratégica e Organizacional; Capacitação dos profissionais do setor cultural e criativo; Mobilidade e Internacionalização. 

As comunicações selecionadas serão agrupadas em painéis temáticos: cada painel terá a duração de 90 minutos, será 

constituído por quatro comunicações de 12 minutos e no final das comunicações haverá um período de debate dos trabalhos 

apresentados. 

Os resumos das propostas de comunicações devem ser submetidos, até ao dia 29 de fevereiro de 2016, no formulário online. 

As propostas de comunicações serão avaliadas, sob anonimato, por dois membros dos três centros de investigação envolvidos 

no projeto tendo em conta a sua contribuição original para a temática tratada, o uso de fontes relevantes e a clareza na 

exposição dos argumentos. Os autores serão notificados da decisão até ao dia 30 de abril de 2016. O primeiro autor das 

propostas selecionadas deverá efetuar a sua inscrição no Congresso até ao dia 31 de maio de 2016 através do formulário 

online e enviar o texto integral da comunicação por correio eletrónico até ao dia 30 de junho de 2016, de forma a possibilitar a 

sua publicação no E-book do Congresso. 
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COMISSÃO CIENTÍFICA 

 Helena Sousa (helena@ics.uminho.pt), CECS, Universidade do Minho  

 Manuel Gama (mea0911@gmail.com), CECS, Universidade do Minho  

 Maria Imacolata Vassallo de Lopes (immaco@usp.br), ECA, Universidade de São Paulo  

 Moisés de Lemos Martins (moisesm@ics.uminho.pt), CECS, Universidade do Minho 

 Xosé López Garcia (xose.lopez.garcia@usc.es), FCC, Universidade de Santiago de Compostela  

 

ESTRUTURA PROVISÓRIA DO PROGRAMA 

Congresso Internacional – “Redes de Cooperação Cultural Transnacionais: Um olhar sobre a realidade lusófona” 

16 de novembro de 2016 – Sala dos Atos do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho 

08:30 || Receção dos Participantes 

09:00 || Sessão de Abertura 

09:30 || Conferência Inaugural “As Redes como Espaço de Cooperação” 

11:00 || Pausa para Café 

11:30 || Painéis Temáticos de Comunicações 

13:00 || Almoço Livre 

14:30 || Mesa Redonda “Redes de Cooperação Cultural no Espaço da Lusofonia” 

16:30 || Pausa para Café 

17:00 || Painéis Temáticos de Comunicações 

18:30 || Conferência de Encerramento “A Lusofonia com Espaço de Cooperação” 

 

DATAS IMPORTANTES PARA A SUBMISSÃO DE RESUMOS DE PROPOSTAS DE COMUNICAÇÃO 

 Até 29 de fevereiro de 2016: Submissão do Resumo da Proposta de Comunicação no formulário disponível em 

http://goo.gl/forms/j6MppxHN5U 

 Até 30 de abril 2016: Notificação de Aceitação da Proposta de Comunicação 

 Até 31 de maio de 2016: Inscrição do primeiro autor da Comunicação no Congresso através do formulário disponível 

em http://goo.gl/forms/H8r7Us5ooN 

 Até 30 de junho de 2016: Envio do texto integral da Comunicação por correio eletrónico (mea0911@gmail.com) 
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NORMAS PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS DE PROPOSTAS DE COMUNICAÇÃO 

 Submissão dos resumos das propostas de comunicação feita obrigatoriamente através de formulário disponível em 

http://goo.gl/forms/j6MppxHN5U 

 Cada participante poderá ser primeiro autor de apenas uma proposta 

 Línguas: Português, Castelhano ou Inglês 

 Extensão máxima do resumo da proposta de comunicação: 300 palavras 

 Extensão do texto integral da comunicação: mínimo de 5000 palavras e máximo de 8000 palavras 

 Estrutura base do texto integral da comunicação: Titulo; Identificação dos autores (Nome, Filiação Institucional, 

Cidade, País); Resumo (até 200 palavras); 3 a 5 palavras-chave; Corpo do texto (citações, referências, tabelas, 

gráficos e imagens ao longo do corpo texto; notas de rodapé numeradas sequencial e colocadas no final de cada 

página); Financiamento e Agradecimentos (quando aplicável); Referências; Nota biográfica (até 150 palavras – Nome, 

Endereço Eletrónico, Nota Biográfica) 

 Os estilos de citação e de formatação do texto integral da comunicação devem seguir o “Manual de publicações – 

Livro de Estilo das Edições do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade” disponível para consulta em 

http://www.comunicacao.uminho.pt/upload/docs/cecs/manual_de_publicacao_v1.pdf 

 

CUSTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPANTES COM COMUNICAÇÃO* 

 40 EUR: Estudantes, Docentes e Investigadores da Universidade do Minho, da Universidade de Santiago de 

Compostela e da Universidade de São Paulo 

 60 EUR: Estudantes de outras instituições de ensino 

 80 EUR: Docentes, Investigadores e Profissionais do Setor Cultural e Criativo 

 

CUSTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPANTES SEM COMUNICAÇÃO** 

 A partir de 1 de junho de 2016 

o 15 EUR: Estudantes, Docentes e Investigadores da Universidade do Minho, da Universidade de Santiago de 

Compostela e da Universidade de São Paulo 

o 30 EUR: Estudantes de outras instituições de ensino 

o 60 EUR: Docentes, Investigadores, Profissionais do Setor Cultural e Criativo, Público em Geral 
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 Até 31 de maio de 2016 

o 10 EUR: Estudantes, Docentes e Investigadores da Universidade do Minho, da Universidade de Santiago de 

Compostela e da Universidade de São Paulo 

o 15 EUR: Estudantes de outras instituições de ensino 

o 30 EUR: Docentes, Investigadores, Profissionais do Setor Cultural e Criativo, Público em Geral 

 

*(Inclui toda a documentação do Congresso, certificado de participação, pausas para café 

e publicação do texto da comunicação no E-book do Congresso). 

**(Inclui toda a documentação do Congresso, certificado de participação e pausas para café). 

 

INFORMAÇÕES ÚTEIS 

 Alojamento [algumas sugestões] 

o Meliã Braga Hotel & SPA – http://www.meliabraga.com 

o Hotel Lamaçães – http://www.hotel-lamacaes.com 

o Basic Braga By Axis Hotel – http://www.axishoteis.com/en/Axis-Basic-Braga/Hotel.aspx 

o Hotel da Estação – http://www.hotelbragaestacao.com/ 

o Braga Pop Hostel – http://www.bragapophostel.blogspot.pt 

 Refeições 

o A Universidade do Minho tem quatro serviços de refeição: a cantina, um grill self-service, um restaurante e 

vários bares com refeições ligeiras. 

o Junto ao campus universitário existe também um vasto conjunto de restaurantes com refeições económicas 

e de serviço rápido. 

 Transportes 

o Get Bus – http://www.getbus.eu/index.php?seccao=2lang=pt 

o Comboios de Portugal – https://www.cp.pt/passageiros/pt/consultar-horarios 

o Rede Nacional de Expressos – http://www.rede-expressos.pt/ 

o Táxis Andique – http://www.taxisbraga.pt/  

o Transportes Urbanos de Braga – http://www.tub.pt/ 
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Curta estância de investigação no CECS de três professores
da Universidade do País Basco
Os professores Koldo Meso Ayerdi, Jesús Ángel Pérez Dasilva e Terese
Mendiguren Galdospin, da Universidade do País Basco (Euskal Herriko
Unibertsitatea), estiveram numa breve estância de investigação, no CECS
(Universidade do Minho, Braga), nos dias 27 e 28 de abril, onde foram
responsáveis por um 'Workshop de jornalismo online' e reuniram com docentes e
investigadores com interesse no jornalismo.

Programa:
Dia 27  quartafeira
 14h30  Workshop de jornalismo online
(ppara alunos de 1º e 2º anos)
 17h00  Reunião com docentes / investigadores com interesse no jornalismo
Dia 28  quintafeira  09h00  Sessão com alunos de Projeto de Jornalismo (3º
ano)
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Quinta ação do 2CNCLab: Seminário "A Máscara em Trás
osMontes: rituais do solstício de inverno"
A 5ª ação do 2CNCLab consistiu num seminário que se realizou em Mirandela,
nas instalações do Museu Municipal Armindo Teixeira Lopes, em colaboração
com a Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo de Mirandela,
no dia 6 de abril. O tema do seminário foi "A Máscara em TrásosMontes:
rituais do solstício de inverno".
A Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo do Instituto
Politécnico de Bragança (EsACTIPB) em Mirandela, assume a cooperação com
a região como um compromisso estruturante da sua missão. Nesse sentido,
organiza regularmente um conjunto de iniciativas, por forma a criar sinergias,
que a curto e médio prazo possibilitem progressos comuns, que no fundo se
estendem ao desenvolvimento de toda a região e em consequência do país.
Desta vez, associouse ao 2CNCLab, que está a ser promovido 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).

Mais informações: https://culturalcooperationnetworks.wordpress.com/5th
actionmarchbragancaportugal/
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Sexta ação do 2CNCLab: Tertúlia dialógica "Comunicación,
poder y contrapoder en la sociedad red"
O Departamento de Didática e Organização Escola da Universidade de Valência
promoveu, em articulação com o 2CNClab, uma Tertúlia Dialógica sobre dois
artigos de Manuel Castells que permitiram refletir sobre aspetos relacionados
com a comunicação, o poder e o contrapoder na sociedade em rede.
Investigadores, professores e estudantes do ensino superior reuniramse no
passado dia 15 de abril de 2016 na Faculdade de Filosofia e Ciências da
Comunicação para debater o pensamento do autor sobre a relação entre os
meios de comunicação, a política e o poder. A Tertúlia consistiu a 6ª Ação do
2CNCLab e foi precedida pela conferência “Redes de Cooperación Cultural
Transnacionales: Un proyecto de investigación en curso hasta el año 2021”
proferida por Manuel Gama.

Promovido no âmbito do projeto de investigação de pósdoutoramento “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 CECSUM (Portugal), na FCCUSC (Espanha) e
na ECAUSP (Brasil), o 2CNCLab visa promover a discussão crítica e
construtiva sobre as redes de cooperação cultural e, desta forma, sensibilizar e
capacitar os envolvidos para a participação em organizações desta natureza.

Mais informações em:
https://culturalcooperationnetworks.wordpress.com/2016/04/13/2cnclab2016
6thaction/
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Sétima Ação do 2CNCLab: Seminário “Experiências Ibéricas
de Redes Culturais e Criativas”
O Madrid International Lab é um equipamento do Ayuntamiento de Madrid que
tem como objetivo de atrair, fidelizar e promover o talento internacional em
Madrid, juntando vários dos agentes internacionais que operam na cidade. Em
articulação com mestrado em Economia Criativa, Gestão Cultural e
Desenvolvimento da Universidade Rey Juan Carlos, que tem vindo a
desenvolver um modelo de inovação e criatividade em rede, que permita
impulsionar tanto o Empreendedorismo Cultural e Criativo, como as Cidades e
Territórios Criativos em Espanha e no espaço Iberoamericano, o Madrid
Internacional Lab foi o local que nos pareceu mais adequado para a 7ª Ação do
2CNClab  Seminário Experiências Ibéricas de Redes Culturais e Criativas.
Para além de Belém Elisa Diaz, diretora do mestrado em Economia Criativa,
Gestão Cultural e Desenvolvimento da Universidade Rei Juan Carlos, de Pedro
Gonzalez, do Ayuntamiento de Madrid, e de Manuel Gama do 2CNCLab, o
seminário contou com a participação de Dália Paulo da AZUL, Rede de Teatro
do Algarve (Portugal), de Joana Carvalho da INAUGURO (Portugal), de Marina
Simião da Frente de Gastronomia Mineira (Brasil) e de Marisa Sánchez da Red
de Centros Culturais da AECID (Espanha).
Promovido no âmbito do projeto de investigação de pósdoutoramento "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 CECSUM (Portugal), na FCCUSC (Espanha) e
na ECAUSP (Brasil), o 2CNCLab visa promover a discussão crítica e
construtiva sobre as redes de cooperação cultural e, desta forma, sensibilizar e
capacitar os envolvidos para a participação em organizações desta natureza.
Mais informações em: https://culturalcooperationnetworks.wordpress.com/5th
actionapril22ndmadridspain/
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Projeto internacional eMel: equipa reuniu na UMinho
Reuniu nos dias 21 e 22 de abril, no ICS da UMinho, a equipa do Projeto
internacional eMelEMedia Education Lab: an online laboratory for the
development of media literacy skills for teachers in initial and ongoing training
(Programa ERASMUS+ ). Envolve vários países e instituições, como a Média
Animation, Bélgica (Coordenador geral), a Haute École Galilée, o Institut des
Hautes Etudes des Communications Sociales, Bélgica, o CECSUMinho,
Portugal, a Università degli Studi di Firenze, Itália, a Tampereen Yliopisto,
Finlândia, o Institute of Education, University of London, Inglaterra, e o Centre
de Liaison de l'Enseignement et des Medias d'Information, França. A equipa
portuguesa é coordenada pela investigadora do CECS Sara Pereira, integrando o
investigador, também do CECS, Manuel Pinto.
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Seminário "Na Rede. Como Comunicamos?"
O CECS  Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do
Minho, em parceria com a Câmara Municipal de Famalicão e a rede CLDS
Famalicão 3G – Contratos Locais de Desenvolvimento  promoveram o
seminário “Na Rede: Como Comunicamos?”, que teve lugar na Casa das Artes,
em Vila Nova de Famalicão, no dia 19 de abril. O evento, a que estiveram
associados vários investigadores do CECS, teve por objetivo apresentar
algumas experiências de colaboração em rede. O propósito foi o de destacar os
principais desafios e barreiras que surgem na vasta e complexa teia de relações
e interações que compõem o diaadia dos participantes nessas mesmas redes.
Deste modo, o Seminário pretendeu ser  um momento de reflexão acerca do
“poder” da Comunicação Humana em contexto organizacional e
interorganizacional, providenciando uma análise critica à crença, por vezes
cega, de que a tecnologia se basta a si própria na construção de contextos
comunicativos adequados.
A iniciativa teve entrada livre.
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Voltar

II Encontro MinhoGaliza | Cinema
A Casa Museu de Monção/Universidade do Minho acolheu, no dia 9 de abril, das
10h00 às 18h00, o II Encontro MinhoGaliza dedicado à temática do cinema. A
moderação esteve a cargo de Henrique Barreto Nunes, tendo contado com a
intervenção de Nelson Zagalo (CECS/Departamento de Ciências da
Comunicação da Universidade do Minho), Manolo González (Academia Galega
do Audiovisual) e Diana Gonçalves (Documentarista LusoGalega). O encontro
culminou com uma visita ao Museu do Cinema de Melgaço – Jean Loup
Passek. 
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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



Apresentação

“Vem e traz um problema… de investigação! 
Os recursos e as soluções teórico-metodológicas.”

 

O 3.º Encontro de Jovens Investigadores de Ciências da Comunicação, organizado pelo
GT de Jovens Investigadores da SOPCOM, em parceria com a Revista Comunicando, terá
lugar no dia 4 de maio de 2016, com o tema “Vem e traz um problema… de investigação!
Os recursos e as soluções teóricometodológicas”, na Universidade do Minho.

Neste  encontro  pretendese  reunir  um  conjunto  de  contribuições  na  área  das  Ciências  da
Comunicação,  que  versem  as  suas  reflexões  sobre  os  problemas  de  um  processo  de
investigação, desde a criação da problemática à discussão dos resultados. No fundo, pretende
se que a  investigação em curso seja problematizada e  refletida, discutindo questões  teóricas
e/ou metodológicas  da  investigação,  ou  refletindo  sobre  os  recursos  teóricos  como  forma  de
ultrapassar obstáculos metodológicos.

Além  disso,  este  Encontro  pretende  criar  sinergias  entre  os  jovens  investigadores
(investigadores  de  mestrado,  de  doutoramento,  de  pósdoutoramento  e/ou  em  projetos  de
investigação),  a  partir  da  partilha  de  experiências  dos  processos  de  investigação,  e  ainda
fomentar momentos formativos com investigadores séniores.

Os artigos resultantes das comunicações realizadas no 3.º Encontro de Jovens Investigadores de Ciências da Comunicação serão
publicados num número especial da Revista Comunicando, a ser publicado em julho de 2016.

Clica no cartaz para o ampliar.

Seguenos:  
https://www.facebook.com/3encontrojovensinvestigadores 
https://twitter.com/encontroinvest3

Compartilhe isso:

Twitter Facebook 33 Google

Blog no WordPress.com.

Apresentação Chamada a trabalhos Inscrição Programa Geral Organização e Contactos Informações Úteis Galeria
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https://encontrogtjovensinvestigadores.wordpress.com/galeria/


I Seminário de História da Comunicação

Novo prazo para sumbissão de textos integrais

26 DE NOVEMBRO DE 201624 DE JANEIRO DE 2017  ~  HISTCOMSEMINÁRIO
Foi alargado até ao dia 15 de janeiro de 2017 o prazo para
submissão dos textos integrais referentes às comunicações
apresentadas no I Seminário de História da Comunicação. Os
artigos devem seguir as normas orientadoras indicadas neste site
(h�ps://histcom2016.wordpress.com/comunicacoes/publicacao‑
dos‑trabalhos/
(h�ps://histcom2016.wordpress.com/comunicacoes/publicacao‑
dos‑trabalhos/)) e ser enviados por email para
histcom2016@gmail.com (mailto:histcom2016@gmail.com)(indicar
TEXTO INTEGRAL na linha de Assunto).

Texto integral dos trabalhos

28 DE OUTUBRO DE 201631 DE OUTUBRO DE 2016  ~  HISTCOMSEMINÁRIO
Os textos integrais dos trabalhos apresentados no I Seminário de História da
Comunicação podem ser publicados nas atas do evento. Os artigos devem ser enviados
à organização do evento até ao dia 30 de novembro de 2016.

Mais informações sobre as normas de publicação no site do seminário
(h�ps://histcom2016.wordpress.com/comunicacoes/publicacao‑dos‑trabalhos/).

Exposições em exibição

23 DE OUTUBRO DE 201623 DE OUTUBRO DE 2016  ~  HISTCOMSEMINÁRIO
Durante o I Seminário de História da Comunicação vão estar patentes duas exposições no Instituto de Ciências
Sociais:

Divas do Cinema

https://histcom2016.wordpress.com/
https://histcom2016.wordpress.com/2016/11/26/novo-prazo-para-sumbissao-de-textos-integrais/
https://histcom2016.wordpress.com/2016/11/26/novo-prazo-para-sumbissao-de-textos-integrais/
https://histcom2016.wordpress.com/author/histcom2016/
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mailto:histcom2016@gmail.com
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https://histcom2016.wordpress.com/2016/10/28/texto-integral-dos-trabalhos/
https://histcom2016.wordpress.com/author/histcom2016/
https://histcom2016.wordpress.com/comunicacoes/publicacao-dos-trabalhos/
https://histcom2016.wordpress.com/2016/10/23/exposicoes-em-exibicao/
https://histcom2016.wordpress.com/2016/10/23/exposicoes-em-exibicao/
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Uma exposição fotográfica de estrelas da 7ª arte, parte do acervo do Museu do Cinema de Melgaço.

Tipografia e Imprensa

Uma exibição de peças da imprensa de tipos móveis, parte do acervo do Museu da Imprensa do Porto.

Programa já online

6 DE OUTUBRO DE 20166 DE OUTUBRO DE 2016  ~  HISTCOMSEMINÁRIO
Já está publicado o programa (h�ps://histcom2016.wordpress.com/programa‑2/programa/) detalhado de
apresentação de comunicações. Estão previstas seis sessões, que se distribuem por dois períodos, das 14h15 às
15h45 (h�ps://histcom2016.wordpress.com/programa‑2/programa‑visao‑detalhada‑comunicacoes/14h15‑15h45/)
e das 16h00 às 17h30 (h�ps://histcom2016.wordpress.com/programa‑2/programa‑visao‑detalhada‑
comunicacoes/16h00‑17h30/).

RTP apoia Seminário

4 DE AGOSTO DE 20164 DE AGOSTO DE 2016  ~  HISTCOMSEMINÁRIO
O Núcleo Museológico da RTP (h�p://www.rtp.pt) apoia o I Seminário de História da
Comunicação. Os participantes interessados poderão visitar as instalações do Museu da
empresa pública de rádio e de televisão e vão ter acesso a material informativo sobre

esta unidade da RTP.

Autores notificados

29 DE JUNHO DE 201629 DE JUNHO DE 2016  ~  HISTCOMSEMINÁRIO
A comissão organizadora já notificou todos os autores sobre a aceitação ou não das suas propostas de
comunicação. As inscrições estão abertas até ao dia 30 de setembro. Na primeira semana de outubro, será
divulgado o programa definitivo das sessões de apresentação de trabalhos, que decorrerão no dia 25 à tarde.

Informação sobre publicação dos trabalhos disponível aqui
(h�ps://histcom2016.wordpress.com/comunicacoes/publicacao‑dos‑trabalhos/).
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Foi alargado até ao dia 31 de janeiro de 2017 o prazo de submissão do texto integral das comunicações apresentadas no

congresso. Os artigos devem seguir as normas indicadas no site do evento,

em http://www.lusocom2016.org/comunicacoes/texto-completo, e podem ser enviados através do formulário

disponibilizado no nal da página desta ligação ou por email para info@lusocom2016.org.

Integrarão o livro apenas os textos completos das comunicações apresentadas no congresso (ou seja, se uma

comunicação aprovada não foi apresentada por ausência do(s) autor(es) no evento, o respetivo texto não será incluído

nas atas / anais). A comissão organizadora reserva-se ainda o direito de rejeitar textos completos que não respeitem as

normas orientadoras ou que não cumpram os requisitos próprios do trabalho académico.

NOVO PRAZO DE ENVIO DO TEXTO COMPLETO

 November 27, 2016  Lusocom 2016

Início Apresentação Programa Comunicações Inscrições Informação útil

Contacto

    

http://www.lusocom2016.org/comunicacoes/texto-completo
mailto:info@lusocom2016.org
http://www.lusocom2016.org/form-inscricao
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http://www.lusocom2016.org/author/admin
http://www.lusocom2016.org/
http://www.lusocom2016.org/apresentacao
http://www.lusocom2016.org/programa
http://www.lusocom2016.org/comunicacoes
http://www.lusocom2016.org/inscricoes
http://www.lusocom2016.org/sample-page
http://www.lusocom2016.org/contacto
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O tempo vai estar quente na Cidade da Praia. As temperaturas vão

oscilar entre 23 graus (mínima) e 30 graus (máxima). Não se prevê

chuva, embora o céu possa estar parcialmente nublado.

Em Cabo Verde são menos duas horas que em Portugal, menos três que

em Espanha e mais uma que no Brasil (que entra esta semana no

horário de Verão).

TEMPO QUENTE NA CIDADE DA PRAIA

 October 15, 2016  Lusocom 2016

| |

Já está publicado o programa detalhado das sessões dos grupos de trabalho, que pode ser consultado de dois modos: por

grupo de trabalho ou por bloco horário. Ao todo, serão apresentadas 118 comunicações, que se distribuem por 27

sessões.

PROGRAMA CIENTÍFICO

 September 23, 2016  Lusocom 2016

| |

A presidente da Lusocom, Margarita Ledo-Andión, e a comissão organizadora do XII Congresso da Lusocom // III 

Congresso da Mediacom manifestam profundo pesar pela morte de José

Manuel Paquete de Oliveira, que foi presidente da federação lusófona

entre 2002 e 2006. Professor aposentado do ISCTE-IUL, Paquete de

Oliveira foi um dos pioneiros das Ciências da Comunicação em Portugal e

um empreendedor da comunidade lusófona. Foi ainda o primeiro Provedor

do Telespectador em Portugal e foi até à véspera da sua morte Provedor

dos Leitores do jornal Público.

MORREU EX-PRESIDENTE DA LUSOCOM

 June 14, 2016  Lusocom 2016

| |

Está praticamente concluído o processo de avaliação das propostas de comunicação. Todos os autores foram já

noti cados. Apenas um grupo muito pequeno de 10 propostas aguarda ainda a decisão nal por terem sido

reencaminhadas para outros grupos de trabalho, estando por isso em fase de reavaliação.

 

TAXA DE APROVAÇÃO RONDOU OS 90%

 June 3, 2016  Lusocom 2016
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Lusocom e Mediacom
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info@lusocom2016.org
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Developed by Think Up Themes Ltd. Powered by Wordpress.

| |

Encerrou no dia 20 de maio o período de submissão de propostas para o XII Congresso da Lusocom / III Congresso da

Mediacom. Foram recebidas 226 submissões. Os grupos de trabalho de Jornalismo, de Comunicação Organizacional e de

Estudos Culturais e de Género foram os que registaram mais propostas. O Brasil é o país que regista o maior número de

submissões (56%), seguindo-se Portugal, Cabo Verde, Galiza, Itália e Equador.

CHAMADA DE TRABALHOS ENCERRADA

 May 22, 2016  Lusocom 2016

| |

MENSAGEM DA PRESIDENTE DA LUSOCOM

 March 12, 2016  Lusocom 2016

O congresso da Lusocom realiza-se pela segunda vez num país africano. O

desejo de alargar a atividade da federação aos países africanos é antigo, mas

só agora voltou a proporcionar-se esta oportunidade, quase 14 anos depois do

congresso realizado em Maputo em 2002. Com a criação da Mediacom – a

Associação Cabo-verdiana de Ciências da Comunicação, alargaram-se as

condições que permitem que este evento possa voltar a acontecer fora do

triângulo Portugal-Brasil-Galiza.

A direção da Lusocom faz, por isso, votos de que este encontro, que se associa

ao III Mediacom, seja um marco para a abertura de horizontes de cooperação

e solidariedade no espaço lusófono. Que os investigadores das Ciências da

Comunicação possam participar em grande número e assim contribuir para a construção de uma sólida

comunidade de investigação de Língua Portuguesa.

Margarita Ledo-Andión, Presidente da Lusocom

http://www.lusocom.info/
https://www.facebook.com/XII-Lusocom-III-Mediacom-614416832049817/?fref=ts
http://www.thinkupthemes.com/
http://www.wordpress.org/
http://www.lusocom2016.org/form-inscricao
http://www.lusocom2016.org/form-inscricao
http://www.lusocom2016.org/author/admin
http://www.lusocom2016.org/form-inscricao
http://www.lusocom2016.org/form-inscricao
http://www.lusocom2016.org/author/admin


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 2 3

Home Eventos 2016

Voltar

II Encontro do GT de Comunicação Organizacional e
Institucional da SOPCOM
Realizouse no dia 28 de abril, no Salão Nobre da Reitoria da Universidade do
Porto, o II Encontro do GT de Comunicação Organizacional e Institucional da
SOPCOM, estrutura liderada pela investigadora do CECS, Teresa Ruão.

Programa
15h00 – Abertura
Teresa Ruão/César Neto, Grupo de Trabalho de Comunicação Organizacional e
Institucional  
Gisela Gonçalves, Direção da SOPCOM 

15h15 – Debate ‘Comunicação Estratégica: Casos de sucesso e desafios
conceptuais’
Isabel Borgas, Diretora de comunicação da NOS
Nuno Santos, Diretor de comunicação da Câmara Municipal do Porto
Rodrigo Viana de Freitas, DiretorGeral da Central de Informação e vice
presidente da APECOM Vasco Ribeiro, Docente da Faculdade de Letras da
UPorto (Moderador)

17h00  CoffeeBreak 

17h30  Reunião do GT

Imprimir Partilhar Voltar

— Início
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— Investigação
— Departamento
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Atas do Congresso Internacional Comunicação
e Luz

SUMÁRIO

Madalena Oliveira & Sílvia Pinto (Eds.)

ISBN 
9789898600585
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A individuação técnica na actualidade  

José Fernando Pinheiro Neves 

Orientação de Moisés de Lemos Martins 

https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/41136 

 

 

 

 

 

 

  

 

CCEECCSS  ––  TTeesseess  ddee  ddoouuttoorraammeennttoo  ((11))  



 

 

 

Mulheres (in)visíveis: que "género" de comentadores no horário nobre da televisão?  

Ana Paula de Matos Pereira Vieira 

Orientação de Felisbela Lopes 

https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40999 

 

As mulheres com VIH-SIDA no discurso jornalístico: um estudo feminista sobre a activação 
ideológica dos estereótipos 

Anabela Moreira dos Santos 

Orientação de Zara Pinto-Coelho 

https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/41000 

 

A participação dos cidadãos na televisão: estudo de caso de programas informativos da SIC e 
SIC Notícias  

Cristiana Marina Pereira da Silva Monteiro dos Reis 

Orientação de Helena Sousa 

https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/41001 

 

Por detrás das câmaras: o "directo" e o "gravado" 

Fernando Manuel Pereira de Jesus 

Orientação de Nelson Zagalo 

https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/41002 

 

 

 

 

CCEECCSS  ––  DDiisssseerrttaaççõõeess  ddee  mmeessttrraaddoo  ((4499))  



Abrindo a Caixa de Pandora: o impacto comunicativo das advertências sanitárias nas 
embalagens de cigarro portuguesas  

Gislaine Quintana Marques 

Orientação de Teresa Ruão 

https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/41003 

 

As particularidades do jornalismo online ao serviço das preferências dos leitores: análise dos 
elementos multimédia no site Maisfutebol  

João Tiago Costa Figueiredo 

Orientação de Joaquim Fidalgo 

https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/41005 

 

O noticiário de desporto na Antena 1: visibilidade dos três principais clubes de futebol nacional 

José Carlos Oliveira Bragança 

Orientação de Madalena Oliveira 

https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/41006 

 

Fundamentos do jornalismo. Uma proposta de objectividade 

Pedro Pereira C. Romano 

Orientação de Manuel Pinto 

https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/41019 

 

A limitação do dever de informar do jornalista: as pressões políticas, as pressões hierárquicas e 
o papel da ERC como protectora do jornalista  

Ana Marta Valentim Monte 

Orientação de Moisés de Lemos Martins 

https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/41028 



As relações públicas online como uma nova estratégia de valorização das marcas – o estudo de 
caso Ramirez  

Margarida Magalhães Moura de Carvalho 

Orientação de Zara Pinto-Coelho 

https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/41032 

 

Retratos de mulher: Construções sociais e representações visuais do feminino  

Silvana Mota-Ribeiro 

Orientação de Carolina Leite 

https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/41024 

 

Frequência 180: estilismo sonoro nas narrativas audiovisuais  

João Paulo Teixeira Rodrigues 

Orientação de Sandra Marinho 

https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/41053 

 

Do palco ao público: os protagonistas da comunicação de festivais de música em Portugal e 
Espanha 

Marco Eurico Pinto da Silva 

Orientação de Sara Balonas 

https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/41055 

 

O papel da Comunicação Estratégica nas Instituições de Saúde: o caso do Hospital de Braga 

Neuza Sofia Felgueiras Alpuim 

Orientação de Silvana Mota-Ribeiro 

https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/41057 

 



Da previsibilidade da notícia às vantagens da agenda jornalística: uma reflexão a partir da rádio 
Clube Português  

Vânia Maria Silva Vilas Boas 

Orientação de Madalena Oliveira 

https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/41105 

 

A revolução fashion: os blogs como instrumentos de consolidação da identidade plus size 

Letícia Sarturi Isaia 

Orientação de Carla Cerqueira 

https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/41049 

 

A importância do profissional de relações públicas no e-commerce em Portugal 

Marcelo Augusto Jesus de Almeida 

Orientação de Silvana Mota-Ribeiro 

https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40704 

 

Redes sociais como ferramenta para a divulgação de ações de responsabilidade social 
corporativa: o estudo de caso da TOMS  

Rita Alexandra Vieira Baptista 

Orientação de Elsa Costa e Silva 

https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40791 

 

A estética audiovisual: o caso do Canal 180  

Gonçalo Telmo Salgado Moura 

Orientação de Rosa Cabecinhas 

https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40792 

 



O género na construção de personagens 3D: do binário ao fluído  

Patrícia Alexandra Machado Correia 

Orientação de Silvana Mota-Ribeiro 

https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40794 

 

O contributo das redes sociais no processo de rebranding  

Lúcia da Conceição Pereira Pinho 

Orientação de Sara Balonas 

https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40707 

 

O papel das Relações Públicas na gestão da comunicação entre as empresas e a comunicação 
social  

Ana Mota 

Orientação de Teresa Ruão 

https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40709 

 

O Telejornalismo: um estudo sobre as diferenças entre um canal informativo e um canal 
generalista da mesma estação 

Ana Carina Oliveira Pereira 

Orientação de Luís António Santos 

https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40715 

 

O profissional da comunicação no contexto das ciências da informação  

Marlene Oliveira 

Orientação de Madalena Oliveira 

https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40719 

 



Uma cultura de construção que constrói cultura: a comunicação estratégica do grupo DST 

Adriana Raquel Pinheiro Gonçalves 

Orientação de Teresa Ruão 

https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40732 

 

A relação entre jornalistas e leitores no online: análise do feedback do público durante a 
experiência de estágio no P3  

Ana Amélia Vieira Fernandes 

Orientação de Sandra Marinho 

 https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40735 

 

Au Revoir Portugal: a influência do ambiente sociocultural nas rotinas produtivas - análise dos 
noticiários da manhã da Rádio Alfa e Rádio  

Elisa Maria Sá Campos 

Orientação de Luís António Santos 

https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40740 

 

Linguagem médica e linguagem televisiva: uma guerra aberta ou uma convivência pacífica? 

Ana Luísa Ferreira Rego 

Orientação de Felisbela Lopes 

https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40995 

 

 A comunicação em organizações virtuais: o paradigma digital  

Ana Margarida Nogueira Vale Costa 

Orientação de Teresa Ruão 

https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40996 

 



O Novo Luxo – Um novo olhar sobre o luxo   

Ana Margarida Portela Meira 

Orientação de Joana Cunha e de Gabriela Gama 

https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40998 

 

Pode a concentração mediática para a precariedade na profissão de jornalista? O caso dos 
despedimentos no “Jornal de notícias”  

Carla Isabel Pereira Soares Lameira 

Orientação de Madalena Oliveira 

https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/41121 

 

A influência da publicidade no jornalismo  

Hélia Marina Quintela de Lima 

Orientação de Joaquim Fidalgo 

https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/41023 

 

O documentário, o real e o ponto de vista  

Libânia Alexandra Matos da Costa Pereira 

Orientação de Zara Pinto-Coelho 

https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/41008 

 

Mostrar a Ciência: potenciar a divulgação de investigação académica na Internet através dos 
audiovisuais  

Luís Filipe Louro Almeida Pinto 

Orientação de Nelson Zagalo 

https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/41010 

 



A modernidade para além da utopia tecnológica 

Lurdes Macedo 

Orientação de Moisés de Lemos Martins 

https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/41011 

 

Cultura à vista: o postal ilustrado como estratégia de promoção das artes e da cultura  

Maria Marlene Silva Pereira 

Orientação de Madalena Oliveira 

https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/41013 

 

A comunicação online: a página Web como o BIO Empresarial. Estratégias de comunicação 
visual e web design  

Marta Carina Gonçalves Dias 

Orientação de Nelson Zagalo 

https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/41033 

 

Os mass media como agentes educadores para a saúde  

Marta Filipa Pereira Cerqueira 

Orientação de Madalena Oliveira 

https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/41014 

 

A narrativa na encruzilhada: a questão da fidelidade na adaptação de obras literárias ao cinema 

Marta Sofia Freitas de Noronha e Sousa 

Orientação de Nelson Zagalo 

https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/41015 

 

 



Responsabilidade social empresarial: sucesso e motivação dos colaboradores 

Nathalia Alves Monteiro Pessoa 

Orientação de Teresa Ruão 

https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/41016 

 

A imprensa desportiva do papel ao online: o exemplo do Jornal Record  

Pedro Miguel Rodrigues Borlido 

Orientação de Madalena Oliveira 

https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/41017 

 

A Thomson Reuters e o PSI20: as notícias e as decisões dos investidores  

Rui Pedro Passos Rocha 

Orientação de Helena Sousa 

https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/41020 

 

As fontes jornalísticas na era digital: relações e encenação  

Samuel Pedro Lopes Pereira da Silva 

Orientação de Rosa Cabecinhas 

https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/41022 

 

Publicidade Interactiva: os mundos virtuais ao serviço das marcas  

Sandra Cristina Afonso de Oliveira 

Orientação de Nelson Zagalo 

https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/41036 

 

 



O planeamento estratégico e a importância do Account Planner. A reestruturação do portal da 
Universidade do Minho: um estudo de caso  

Simão Jorge Machado de Andrade e Castro 

Orientação de Helena Pires 

https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/41031 

 

"SIC Notícias: o Lugar da Política – Estudo da programação semanal da SIC Notícias no período 
das 21 às 24 horas"  

Vânia Filipa Vieira da Cruz 

Orientação de Felisbela Lopes 

https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/41034 

 

Contributos do postal ilustrado para a história do free card  

Sara Isabel Ribeiro Alves Rêgo 

Orientação de Helena Pires 

https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/41035 

 

Eficácia publicitária – um eterno desafio. O estudo de caso Mebocaína  

Sara Raquel Pestana de Gouveia 

Orientação de Ana Melo 

https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40759 

 

O simbólico como estratégia para a alteração comportamental: o caso Águas do Porto  

Ana Sofia Morgado Dias 

Orientação de Sara Balonas  

https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40749 

  



 

 

 

Sustentabilidade da mediação social: processos e práticas 

Silva, Ana Maria Costa e; Carvalho, Maria de Lurdes Dias de; Oliveira, Lia Raquel 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/41082 

 

Mediação social: tecendo sinergias 

Silva, Ana Maria Costa e; Carvalho, Maria de Lurdes Dias de; Oliveira, Lia Raquel 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/41084 

 

Formação, investigação e práticas de Mediação para a Inclusão Social (MIS) em Portugal 

Silva, Ana Maria Costa e; Carvalho, Maria de Lurdes Dias de; Oliveira, Lia Raquel 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/41085 

 

Formação, profissionalização e identidade dos mediadores sociais 

Silva, Ana Maria Costa e; Carvalho, Maria de Lurdes Dias de; Aparício, Miriam 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/41086 

 

A educação para o empreendedorismo em mediação: um estudo com estudantes 
universitários 

Moreira, Narciso; Alves, Maria Palmira; Silva, Ana Maria Costa e 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/41088 

 

A mediação sociofamiliar no âmbito do acolhimento residencial 

Magalhães, Laura Patrícia Sousa Monteiro; Silva, Ana Maria Costa e; Almeida, Ana 
Tomás de 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/41089 

 

 

 

CCEECCSS  ––  LLiivvrrooss  ee  ccaappííttuullooss  ddee  lliivvrrooss  ((2266))  



Gestor cultural: práticas culturais de um mediador 

Gama, Manuel 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/41090 

 

Os media em Portugal nos primeiros cinco anos do século XXI 

Pinto, Manuel; Marinho, Sandra 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/41092 

 

Da pós-neotelevisão: a reconfiguração do prime-time nos canais generalistas portugueses 

Lopes, Felisbela 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/41093 

 

lntrodução. A actualidade dos media: memória e metadiscurso 

Pinto, Manuel; Marinho, Sandra 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/41094 

 

Notícia da publicidade: um quinquénio em análise - 2000/2004 

Gonçalves, Helena; Pires, Helena 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/41100 

 

Do apogeu ao declínio: a convergência e a concentração dos media 

Silva, Elsa Costa e 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/41110 

 

O Google [2000-2004]: a emergência de um fenómeno global 

Sá, Alberto 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/41111 

 

 



Sensibilidade, mas com bom senso. Tratamento informativo da dor 

Oliveira, Madalena 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/41112 

 

A cidadania e os media em Portugal: notas sobre um quinquénio de sinais contraditórios 

Pinto, Manuel 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/41113 

 

Gender in focus: (new) trends in media 

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

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/41114 

 

Gender and media: where do we stand today? 

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

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/41115 

 

Gender, sex and sexuality in two open access communication journals published in 
Portugal: a critical overview of current discursive practices 

Pinto-Coelho, Zara; Mota-Ribeiro, Silvana 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/41116 

 

Introduction [to "Citizen voices: performing public participation in science and 
environment communication"] 

Phillips, Louise; Carvalho, Anabela; Doyle, Judy 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/41117 

 

Ensino superior, formação de professores e Educação para os Media 

Sousa, Vítor Manuel Fernandes Oliveira 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/41118 



 

A organização comunicativa: teoria e prática em Comunicação Organizacional 

Ruão, Teresa 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/41119 

 

A TV das elites: estudo dos programas de informação semanal dos canais generalistas 
(1993-2005) 

Lopes, Felisbela 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/41122 

 

Prefácio: A televisão como objecto pensável 

Pinto, Manuel 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/41124 

 

Oferta televisiva para o público infantil: o possível longe do desejável 

Pereira, Sara 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/41097 

 

Os media regionais e locais: políticas e paradoxos 

Marinho, Sandra 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/41098 

 

  



 

 

 

Igualdade ou algo do género... na publicidade : roteiro de boas práticas 

Magalhães, Sara I.; Cerqueira, Carla Preciosa Braga; Jorge, Ana Margarida Reis 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/41139 

  

 

CCEECCSS  ––  RReellaattóórriiooss  ((11))  



 

 

 

Discurso mediático e sociedade: repensar a Análise Crítica do Discurso 

Carvalho, Anabela 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/41070 

 

Climate change research and policy in Portugal 

Carvalho, Anabela; Schmidt, Luísa; Santos, Filipe Duarte; Delicado, Ana 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/41297 

 

Introduction to special Issue: future priorities in European media and communication 

research 

Golding, Peter; Sousa, Helena; Raeymaeckers, Karin 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/41138 

 

The Pope’s encyclical as a call for democratic social change 

Carvalho, Anabela 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/41141 

 

Media(ted) discourse and society: rethinking the framework of critical discourse analysis 

Carvalho, Anabela 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/41143 

 

Listening to the public: enacting power : citizen access, Standing and influence in public 

participation discourses 

Carvalho, Anabela; Pinto-Coelho, Zara; Seixas, Eunice Cristina Nascimento Castro 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/41142 

 

 

 

 

 

CCEECCSS  --  AArrttiiggooss  eemm  rreevviissttaass  iinntteerrnnaacciioonnaaiiss  ((77))  



La carte postale et la représentation des espaces public et intime 

Martins, Moisés de Lemos; Oliveira, Madalena; Correia, Maria da Luz 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/41140 

 

 

 

 

  



 

 

 

A ternura do grotesco no encontro de Paula Rego com Adília Lopes 

Sousa, Vítor Manuel Fernandes Oliveira 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/41144 

 

 

CCEECCSS  --  AArrttiiggooss  eemm  rreevviissttaass  nnaacciioonnaaiiss  ((11))  


