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Pela liberdade de investigação
O editorial do diretor do Centro de Estudos de
Comunicação e Sociedade, Moisés de Lemos Martins,
versa sobre o critério bibliométrico imposto pela FCT às
unidades de investigação, em que critica o seu
“afunilamento”, referindo nomeadamente no que se refere
às Ciências Sociais e Humanas que “o Estado está a
condicionar o próprio modo de produção da ciência,
constituindo um claro atentado à liberdade e à diversidade
de investigação académica”. O diretor do CECS aborda também o “caso Sergio Denicoli”, e
as tentativas de intimidação que o investigador, membro do CECS, sofreu por parte da PT e
da Anacom, no seguimento da defesa pública das suas provas de doutoramento sobre a
implementação da televisão digital terrestre, o que configura um “condicionamento da
liberdade de investigação académica e de atentado à sua diversidade”.
Mais >

De 30 de novembro a 9 de dezembro, no Parque de Exposições
CECS na Feira do Livro de Braga
O CECS vai levar toda a sua coleção editorial à Feira do
Livro de Braga, que decorre no Parque de Expoisções de
Braga entre 30 de novembro e 9 de dezembro. As edições
da Revista e da Série ‘Comunicação e Sociedade’ vão ter
preços especiais e a oportunidade vai servir para convidar
os leitores a refletir sobre os média e a comunicação.

Mais >

A convite da Embaixada da Polónia em Portugal
Investigadores do CECS em destaque no debate sobre "Media públicos em crise ou
a crise dos media públicos?"
A temática "Media públicos em crise ou a crise dos media
públicos?" foi debatida no passado dia 28 de novembro,
na Reitoria da Universidade de Lisboa, numa iniciativa
promovida pela Embaixada da Polónia em Portugal e a
que o CECS esteve associado. Estiveram presentes
Felisbela Lopes, Manuel Pinto, Luís Santos, Madalena
Oliveira, Sara Pereira e Stanislaw Jedrzejewski
(investigadores do CECS), tendo sido discutido oServiço
Público de Rádio e Televisão.
Mais >

Tem consultoria científica de três investigadores do CECS
“Nativos Digitais”: programa televisivo chega ao fim em Dezembro
O programa televisivo “Nativos Digitais”, emitido na RTP2, e que tem consultoria científica
de Manuel Pinto, Sara Pereira e Joaquim Fidalgo, investigadores do CECS e docentes do
Departamento de Ciências da Comunicação da UMinho, tem a sua última edição agendada
para o próximo dia 11 de dezembro. Estreado em 24 de outubro de 2010, e produzido pela
“Farol de Ideias”, “Nativos Digitais” é um documentário que visa reflectir sobre a vida social
e política através dos media, com a preocupação centrada, também, na educação para os
media.

Mais >

Call for papers até 7 de dezembro: III Congresso Internacional em Estudos
Culturais (28 e 29 de janeiro de 2013), na Universidade de Aveiro
Encontrase aberto, até 7 de dezembro de 2012, o
período de submissão de comunicações aos trabalhos do
III Congresso Internacional em Estudos Culturais, que
decorrerá nos dias 28 e 29 de janeiro de 2013 no
Departamento de Línguas e Culturas da Universidade de
Aveiro, numa organização conjunta do Programa Doutoral
em Estudos Culturais – Universidades de Aveiro e do
Minho (Portugal), da Universidade de Deusto (Espanha) e da Universidade de Fortaleza
(Brasil).
Mais >

Revista Comunicação e Sociedade, nº 23: Chamada de artigos fecha no fim de
janeiro de 2013
Restam, ainda, dois meses para se poder responder à
chamada de artigos para a revista "Comunicação e
Sociedade" nº23, editada pelo CECS. As propostas podem
ser enviadas até 31 de janeiro de 2013, sendo que a
temática versará sobre “Esfera pública digital –
fragilidades e desafios". Este número é coordenado por
Helena Sousa, Manuel Pinto e Elsa Costa e Silva.
Mais >

Realizase na Universidade do Minho, 46 de julho de 2013
Joseph D. Straubhaar é um dos oradores convidados da Conferência Internacional
'Interfaces da Lusofonia'
Joseph D. Straubhaar (Universidade do Texas em Austin)
é um dos oradores convidados da Conferência
Internacional ‘Interfaces da Lusofonia’, organizada pela
equipa do projeto de investigação “Narrativas Identitárias
e Memória Social: a (Re)construção da Lusofonia em
Contextos Interculturais” (CECS/UMinho).

Mais >

Realizase nos dias 10 e 11 de maio de 2013, em Lisboa
2º Congresso "Literacia, Media e Cidadania"
O 2º Congresso "Literacia, Media e Cidadania" realizase
nos dias 10 e 11 de maio de 2013 no Pavilhão do
Conhecimento, em Lisboa. Tal como na primeira edição,
ocorrida em março de 2011 na Universidade do Minho,
em Braga, e a que o CECS está associado, a iniciativa é
dirigida a professores, investigadores, profissionais dos
media, bibliotecários, animadores socioculturais e
responsáveis políticos e empresariais.
Mais >

Durante a semana de 3 a 10 de maio de 2013
Iniciativa nacional “Sete Dias com os Media”
A iniciativa nacional "Sete Dias com os Media" realizase em 2013 na semana de 3 a 10 de
maio. A organização é do Grupo Informal de Literacia para os Media (GILM), constituído
pela Comissão Nacional da UNESCO, Conselho Nacional de Educação, Entidade Reguladora
para a Comunicação Social, Gabinete para os Meios de Comunicação Social e Centro de
Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho.
Mais >

Decorreu em Guimarães, de 5 a 7 de novembro
CIMODE 2012: I Congresso Internacional de Moda de Design contou com presença
ativa de investigadores do CECS
Decorreu em Guimarães, de 5 a 7 de novembro, o
CIMODE 2012, I Congresso Internacional de Moda e
Design, iniciativa a que esteve ligado o CECS, através da
participação destacada e ativa de alguns dos seus
investigadores. O congresso foi organizado pelo
Departamento de Engenharia Têxtil da Universidade do
Minho em conjunto com a ABEPEM  Associação Brasileira
de Estudos e Pesquisa em Moda.
Mais >

“Vinte anos de TV privada em Portugal”: novo livro de Felisbela Lopes
apresentado em Braga
O livro “Vinte anos de televisão privada em Portugal”, da
autoria de Felisbela Lopes, investigadora do CECS, foi
apresentado no passado dia 6 de novembro (18h30), no
Museu Nogueira da Silva (Braga), numa sessão que
contou com a presença de Marques Mendes e do diretor
do “Expresso”, Ricardo Costa. A publicação apresenta
entrevistas a 20 personalidades que, nas duas últimas
décadas, tiveram um papel preponderante ao nível dos
processos de decisão em diversos campos do panorama
audiovisual em Portugal.
Mais >

Decorreu no dia 9 de novembro (ICS, sala de atos)
Equipa do projeto “A doença em notícia” promoveu encontro científico sobre
Comunicação e Saúde
Decorreu, no passado dia 9 de novembro, na Sala de Atos
do Instituto de Ciências Sociais (Universidade do Minho), o
Encontro Científico sobre Comunicação e Saúde. O evento
reuniu um pequeno grupo de trabalho formado por
jornalistas, assessores, investigadores e intervenientes do
panorama da saúde portuguesa, e realizouse no âmbito
do projeto de investigação “A Doença em Notícia” (CECS
FCT).
Mais >

Com as presenças de Manuel Maria Carrilho e Hélia Correia
Dia do Instituto de Ciências Sociais
Manuel Maria Carrilho e Hélia Correia foram os convidados
especiais das comemorações do 36º aniversário do
Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho,
assinalado no dia 8 de novembro. O filósofo foi o orador
da cerimónia solene, que decorreu durante a tarde no
auditório do Instituto de Educação. À noite, realizouse um
serão cultural no Museu D. Diogo de Sousa, com a
presença da escritora Hélia Correia.
Mais >

Ana López Cepeda: Investigadora espanhola em trabalho no CECS
A investigadora espanhola Ana López Cepeda, da Universidade de Castilla La Mancha
(Facultade de Jornalismo de Cuenca), na qualidade de investigadora visitante, esteve

durante todo o mês de novembro no CECS, sob orientação
da investigadora Helena Sousa, a expandir a investigação
que tem em curso sobre as políticas de comunicação
audiovisuais na Europa.

Mais >

Actividades dos investigadores do CECS
Em todas as edições da newsletter são listadas as actividades dos investigadores do CECS.
Neste número destacamos as actividades dos seguintes investigadores: Adalberto Faria,
Albertino Gonçalves, Amália Fonseca, Ana Duarte Melo, Carla Cerqueira, Celestino
Joanguete, Esmeralda Tauber, Evandro Oliveira, Helena Pires, Helena Sousa, Inês Amaral,
Luzia de Oliveira Pinheiro, Mariana Lameiras, Moisés de Lemos Martins, Patrícia Silveira,
Paula Campos Ribeiro, Rosa Cabecinhas e Sara Balonas.
Mais >

Revistas de Comunicação
Prosseguimos a publicação de revistas ligadas às Ciências
da Comunicação.
Em destaque nesta edição da newsletter estão as
seguintes publicações:
 Área Abierta
 Journal of European Television History and Culture
 Journal of Media Economics
 Les Dossiers de l'Audiovisuel

Ficha Técnica:
Director: Moisés de Lemos Martins
Directoradjunto: Helena Sousa e Madalena Oliveira
Editorexecutivo: Vítor de Sousa
Colaboram neste número: Ana Melro, Gabriela Gama, Helena Sousa, Lília Abadia,
Luciana Fernandes, Madalena Oliveira, Manuel Pinto, Sara Pereira, Ricardina Magalhães,
Rosa Cabecinhas e Zara Pinto Coelho.
O CECS tem o apoio da FCT
Financiado pelo Projeto Estratégico PEstOE/COM/UI0736/2011

Para mais informações:
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
E vitorsousa@ics.uminho.pt
W www.comunicacao.uminho.pt/cecs/

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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Pela liberdade de investigação
Os centros de investigação em Ciências Sociais e
Humanas (CSH) acabam de responder a uma solicitação
da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), que
tem em vista determinar a valia destas unidades
científicas, seguindo o único critério bibliométrico de
artigos referenciados em revistas indexadas na Web of
Science. O Centro de Estudos de Comunicação e
Sociedade (CECS) respondeu, naturalmente, a esta
solicitação.
No entanto, por iniciativa do Centro de Estudos Sociais, da Universidade de Coimbra, e do
Instituto de Ciências Sociais, da Universidade de Lisboa, umas dezenas de unidades de
investigação em CSH, entre as quais figura o CECS, escreveram ao Presidente da FCT,
insurgindose contra uma avaliação da atividade científica na área das CSH, baseada no
critério exclusivo da bibliometria de artigos em revistas indexadas na Web of Science. Este
critério não contempla outras indexações, igualmente relevantes nas CSH, e atende quase
exclusivamente a artigos escritos em língua inglesa. Por outro lado, não segue as principais
recomendações, formuladas pelo Conselho Científico das Ciências Sociais e das
Humanidades da FCT, num relatório de dezembro de 2012, designadamente aquelas que se
referem à valorização de artigos publicados em boas revistas escritas em português, e
também aos trabalhos científicos que resultem de colaborações lusófonas e ibero
americanas. O critério assinalado é de tal maneira estreito que omite a publicação de livros
e capítulos de livros, seja em que língua for. E não atende à notoriedade dos centros de
investigação, avaliada pelos lugares de destaque que os seus investigadores ocupam nas
principais associações científicas, nacionais e internacionais, e também pela realização dos
eventos científicos, relevantes em cada área.
Este afunilamento dos critérios de avaliação concorre para um sério enviesamento da
avaliação que se possa fazer na área de CSH. E ao fazer depender os apoios financeiros à
investigação neste domínio do conhecimento do seguimento exclusivo deste inadequado
critério bibliométrico, o Estado está a condicionar o próprio modo de produção da ciência,
constituindo um claro atentado à liberdade e à diversidade de investigação académica.
Na mesma fileira de condicionamento da liberdade de investigação académica e de
atentado à sua diversidade se situam as tentativas de intimidação que o investigador
Sérgio Denicoli, membro do CECS, sofreu por parte da PT e da Anacom, no seguimento da
defesa pública das suas provas de doutoramento sobre a implementação da televisão
digital terrestre. A tese documenta a captura do regulador público (Anacom) pelos
interesses privados do regulado (PT) e argumenta nesse sentido. Mas, por mais incómodos
que os resultados da pesquisa possam ser para instituições públicas (no caso, a Anacom)
ou para empresas privadas (no caso, a PT), são inadmissíveis as pressões exercidas, tanto
sobre a academia, como sobre a investigação, procurando coarctálas na sua liberdade e
retirálas do espaço público. Por essa razão, foi lançada uma petição online, em defesa da
liberdade de investigação académica, que em pouco mais de duas semanas contou com
mais de 7000 subscritores. A dignidade da condição académica impõe que a Universidade
de reclame de uma liberdade sem condições. E é essa a razão pela qual a investigação
académica não pode exercerse noutro regime que o da liberdade.
Moisés de Lemos Martins
Diretor do CECS
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De 30 de novembro a 9 de dezembro, no Parque de Exposições
CECS na Feira do Livro de Braga
O CECS vai levar toda a sua coleção editorial à Feira do Livro de Braga. De 30 de novembro
a 9 de dezembro, as edições da Revista e da Série ‘Comunicação e Sociedade’ vão ter
preços especiais e convidar os leitores a refletir sobre os média e a comunicação.
Pela primeira vez, o CECS vai partilhar o espaço da grande nave do Parque de Exposições
de Braga, com um stand inteiramente dedicado a uma vasta produção científica sobre
jornalismo, televisão, literacia mediática, relações públicas, publicidade, artes visuais,
comunicação estratégica e linguagens. São três os objetivos desta iniciativa: divulgar o
trabalho de uma equipa de três dezenas de investigadores; estender a toda a comunidade
a análise crítica das práticas de interação social; e contribuir para o reconhecimento da
comunicação como ação estruturante de uma cidadania mais ativa e implicada.
Para além de promoções especiais em cada dia, o CECS promove ainda o contacto direto
com os autores, que vão estar disponíveis para conversar com os leitores e visitantes da
feira. A ideia é levar a produção científica para além das fronteiras académicas e aproximar
a universidade do grande público.
Evento no Facebook: https://www.facebook.com/events/491089527579721/
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A convite da Embaixada da Polónia em Portugal
Investigadores do CECS em destaque no debate sobre "Media públicos em crise ou
a crise dos media públicos?"
A temática "Media públicos em
crise ou a crise dos media
públicos?" foi debatida no
passado dia 28 de novembro, na
Reitoria da Universidade de
Lisboa, numa iniciativa
promovida pela Embaixada da
Polónia em Portugal e a que o
CECS esteve associado.
Estiveram presentes Felisbela
Lopes, Manuel Pinto, Luís Santos,
Madalena Oliveira, Sara Pereira
e Stanislaw Jedrzejewski
(investigadores do CECS), tendo
sido discutido oServiço Público
de Rádio e Televisão.
A sessão de abertura contou
com a presença de Stanislaw
Jedrzejewski, tendo a primeira sessão sido subordinada ao tema "Media Públicos: entre
política e mercado", em que Manuel Pinto abordou "O serviço público de televisão e a
literacia mediática"; Luís Santos desenvolveu o tema "RTP e o Serviço Público – uma
história de dependência e contradições"; Stanislaw Jedrzejewski passou em revista a
"Independência editorial, pluralismo interno e diversidade cultural nos Media Públicos" e
Sara Pereira discorreu sobre o "Serviço Público da TV para crianças na era digital – crise
ou reinvenção". Madalena Oliveira coordenou o segundo painel, que teve a temática do
"Financiamento dos Media Públicos na era digital e gestão dos Media Públicos" como pano
de fundo; Manuel Pinto coordenou a quarta e última sessão, em que se debateram as
"Estratégias de desenvolvimento" e em que participaram Felisbela Lopes ("Os novos
desafios do serviço público de televisão) e Madalena Oliveira ("Da privatização da rádio
pública ao silenciamento da diferença").
A sessão de encerramento contou com a presença de Manuel Pinto (coordenador da linha
de investigação de "Media e Jornalismo" no CECS) e de Stanislaw Jedrzejewski que, para
além de investigador do CECS é chefe do Conselho Executivo da Rádio Polaca.
De referir que a conferência em português e polaco com tradução simultânea.
Programa completo:
http://193.137.91.101/upload/docs/embaixada_polonia_programa_2012_novembro.pdf
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Tem consultoria científica de três investigadores do CECS
“Nativos Digitais”: programa televisivo chega ao fim em Dezembro
O programa televisivo “Nativos Digitais”, emitido na RTP2, e
que tem consultoria científica de Manuel Pinto, Sara Pereira e
Joaquim Fidalgo, investigadores do CECS e docentes do
Departamento de Ciências da Comunicação da UMinho, tem a
sua última edição agendada para o próximo dia 11 de
dezembro. Estreado em 24 de outubro de 2010, e produzido
pela “Farol de Ideias”, “Nativos Digitais” é um documentário
que visa reflectir sobre a vida social e política através dos
media, com a preocupação centrada, também, na educação
para os media.
Os media atravessam o espaço de toda a vida social e política do país. Mas compreender
de onde vêm e para onde vão é uma questão essencial do nosso tempo. “Nativos Digitais”
é um programa para clarificar a partilha de conhecimento através de todas as redes, onde
poderão encontrarse os protagonistas, as empresas, os especialistas e os consumidores
finais da nova nuvem de conteúdos.
O segundo canal da televisão pública responde, deste modo, ao compromisso de
“participar em actividades de educação para os meios de comunicação social, garantindo,
nomeadamente, a transmissão de programas orientados para esse objectivo”, conforme
estabelecido no Contrato de Concessão do Serviço Público de Televisão de 2008.
O primeiro episódio foi dedicado às audiências televisivas, tendo passado pelo programa
outras temáticas, como a “Cobertura das eleições brasileiras”, “Agregadores de notícias”,
“As crianças e a televisão”, “O orçamento de Estado na Imprensa”, “Será que é pirata e
não sabe?”, “Empresas de clipping”, “Presidenciais: outdoors vs. Facebook”, “Oque é uma
cobertura noticiosa equilibrada?”, “Fotojornalismo e manipulação: podemos crer no que
vemos?”, “Telemóveis: a convergência dos media?”, “O jornalista cidadão”, “Os imigrantes
nos media portugueses”, “Portais e motores de busca: Os intermediários da Web”, e
“Crianças: danos colaterais da máquina publicitária?”
Acesso ao arquivo dos programas:
http://www.rtp.pt/programa/tv/p26916

Voltar ao início
Visite o site do CECS
Para mais informações:
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
E vitorsousa@ics.uminho.pt
W www.comunicacao.uminho.pt/cecs/

Nº 36, novembro'2012

Call for papers até 7 de dezembro
III Congresso Internacional em Estudos Culturais (28 e 29 de janeiro de 2013), na
Universidade de Aveiro
 organização conjunta do Programa Doutoral em Estudos Culturais – Universidades de
Aveiro e do Minho (Portugal), da Universidade de Deusto (Espanha) e da Universidade de
Fortaleza (Brasil)
Encontrase aberto, até 7 de
dezembro de 2012, o período de
submissão de comunicações aos
trabalhos do III Congresso
Internacional em Estudos
Culturais, que decorrerá nos dias
28 e 29 de janeiro de 2013 no
Departamento de Línguas e
Culturas da Universidade de
Aveiro, numa organização
conjunta do Programa Doutoral
em Estudos Culturais –
Universidades de Aveiro e do Minho (Portugal), da Universidade de Deusto (Espanha) e da
Universidade de Fortaleza (Brasil).
Organização
O III Congresso Internacional em Estudos Culturais – Ócio, Lazer e Tempo Livre nas
Culturas Contemporâneas acolhe três modalidades de apresentações:Conferências,
MesasRedondas e Grupos de Trabalhos.
Conferências
As Conferências serão proferidas por convidados cujo trabalho científico se revista de
notório reconhecimento nacional e internacional.
MesasRedondas
As MesasRedondas reunirão três apresentações com abordagens diferentes para um tema
de investigação, podendo ser propostas por docentes, investigadores ou profissionais das
temáticas centrais do evento. As mesas serão coordenadas por um dos participantes, que
deve ser indicado na proposta. Nesta, devem constar os textos completos de cada
apresentação e um resumo da mesa, que deve ter entre 200 e 300 palavras. A atividade
terá a duração de 50 minutos. A data limite de envio das propostas de mesas, com os
textos completos, em português/espanhol e inglês, é 7 de dezembro.
Comunicações Científicas em Grupos de Trabalho
Os Grupos de Trabalho serão compostos por relatos breves de investigações científicas,
reunidos em número de quatro a cinco. Nesta modalidade, podem ser propostos GTs já
fechados (com a devida indicação do respectivo coordenador) ou comunicações avulsas,
que serão analisadas e agrupadas pela Comissão Organizadora do Congresso que, neste
caso, sugerirá o coordenador. A data limite de envio das propostas, com os textos
completos em português/espanhol e inglês é 7 de dezembro. Os trabalhos podem ser
apresentados por profissionais, docentes e investigadores da temática (incluindo alunos de
doutoramento). Cada apresentação deve respeitar o tempo máximo de 15 minutos por
trabalho.
Os trabalhos enviados para os GT`s devem indicar o grupo temático em que se
enquadram:
GT 1 – Reflexões e apropriações dos conceitos de ócio, tempo livre e lazer;
GT 2 – Culturas contemporâneas, subjetividades e tempos sociais;
GT 3  Aceleração contemporânea e estilos de vida;
GT 4  Tempo livre, identidades e subjetividade;
GT 5  Tempo livre e apropriação do espaço: repensar a cidade como lugar de vida;
GT 6  Turismo: o tempo livre entre consumo e contemplação
GT 7  Cultura popular, festa e ócio;
GT 8  Tempo livre e os prazeres nos lazeres gastronômicos;
GT 9 Ócio, criatividade, artes e livros.
GT 10 Tempo livre e ciclo vital.
As línguas oficiais do Congresso serão o Português, Espanhol e o Inglês, mas os
congressistas poderão usar a língua que entenderem. Em qualquer dos casos, a Comissão
Organizadora solicita aos participantes que enviem uma versão dos seus textos em Inglês
para que seja projetada durante a apresentação ao Congresso, possibilitando assim a
compreensão generalizada das comunicações.
Call for papers completa e todas as informações: http://ociocultura.web.ua.pt
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Revista Comunicação e Sociedade, nº 23: Chamada de artigos fecha no fim de
janeiro
Restam, ainda, dois meses para se poder responder à chamada de artigos para a revista
"Comunicação e Sociedade" nº23, editada pelo CECS. As propostas podem ser enviadas
até 31 de janeiro de 2013, sendo que a temática versará sobre “Esfera pública digital –
fragilidades e desafios". ESte número é coordenado por Helena Sousa, Manuel Pinto e Elsa
Costa e Silva.
“Esfera pública digital – fragilidades e desafios”
Apesar de todas as críticas e limitações que
lhe têm sido apontadas, a concepção de
esfera pública apresentada por Jürgen
Habermas tem permanecido como um
conceito seminal no seio das reflexões
científicas sobre as condições de
funcionamento democrático das
sociedades, assim como o papel dos media
na promoção da deliberação e do confronto
de alternativas. A transformação do
paradigma dos meios de comunicação de
massas acarreta mudanças assinaláveis
em termos das práticas mediáticas e do
papel de cidadão / consumidor / produtor.
Os novos media, em particular a internet,
colocam novos desafios teóricos, metodológicos e práticos à constituição de uma esfera
pública digital. Os espaços públicos convencionais de discussão são confrontados com
diversas formas de socialização, com organizações em rede e com novos canais de
disseminação e troca de informação que colocam ‘velhas’ questões em termos de poder,
regulação, cidadania, participação, autoexpressão e identidade.
O facto de a internet colocar à disposição dos utilizadores uma série de novas ferramentas
não significa que estas estejam a ser utilizadas para uma cidadania mais participada ou
para uma capacitação dos novos produtores de conteúdos na rede. Formas organizacionais
estruturais da sociedade, nomeadamente os media mainstream, continuam a ser agentes
centrais de comunicação e informação, assim como os principais produtores de conteúdos
consumidos online. Deste modo, a internet enquanto esfera pública digital coloca a
investigação e reflexão científica diante de vários paradoxos. Assim, o objectivo deste
número da revista Comunicação e Sociedade é reconhecer e assinalar as virtualidades mas
também limitações à constituição de uma esfera pública digital. Serão bem acolhidas
propostas de textos que se constituam como ensaios e/ou apresentação de investigações
empíricas, nos seguintes domínios:














condições de concretização de uma esfera pública digital;
o papel de redes sociais, como o Facebook, Twitter ou blogues nessa esfera pública;
a problemática da regulação e da esfera pública digital;
interesses comerciais ou organizacionais na esfera pública digital;
dicotomia velhos versus novos media: complementaridade ou oposição;
novas práticas mediáticas na esfera pública digital;
literacia mediática, participação e cidadania na esfera pública digital;
os jovens e a esfera pública digital;
exclusão/inclusão digital: processos, barreiras e potencialidades;
políticas públicas: mercado versus ‘empowerment’;
especificidades metodológicas nos estudos da esfera pública digital;
a ‘neutralidade’ da rede e sua conformação ideológica;
identidade na esfera pública digital: cidadãos, consumidores, utilizadores ou produtores?

Outros temas, de pendor histórico, por exemplo, poderão também ser eleitos como
relevantes, nomeadamente em matéria de recensões.
"Comunicação e Sociedade" é uma revista arbitrada por pares e opera num processo de
dupla revisão cega. Cada trabalho submetido será distribuído a dois revisores previamente
convidados a avaliálo, de acordo com a qualidade académica, originalidade e relevância
para os objectivos e âmbito da temática desta edição da revista. Cada artigo Cada artigo
aceite será publicado em Português e Inglês. Os originais deverão ser enviados em
formato “Word” para cecs@ics.uminho.pt. No ASSUNTO da mensagem, os autores deverão
escrever ‘Revista nº 23.’
As regras editoriais para a submissão electrónica de manuscritos estão disponíveis aqui:
http://tinyurl.com/3otnppd
Línguas: Português e Inglês
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Realizase na Universidade do Minho, 4 6 de julho de 2013
Joseph D. Straubhaar é um dos oradores convidados da Conferência Internacional
'Interfaces da Lusofonia'
Joseph D. Straubhaar (Universidade do Texas em Austin) é um dos oradores convidados da
Conferência Internacional ‘Interfaces da Lusofonia’, organizada pela equipa do projeto de
investigação “Narrativas Identitárias e Memória Social: a (Re)construção da Lusofonia em
Contextos Interculturais” (CECS/UMinho).
O investigador tem uma vasta experiência em temas relacionados com os media na
América Latina, tendo sido, entre 2003 e 2006, diretor
do Centro de Estudos Brasileiros no Instituto Lozano
Long de Estudos Latino Americanos. As suas áreas de
maior interesse em investigação e ensino consistem nos
media globais, comunicação internacional e teoria
cultural, sociedades da informação e a exclusão digital
nos Estados Unidos da América e outros países. Joseph
Straubhaar é autor de inúmeros artigos científicos e
livros sobre a televisão brasileira, inclusão digital,
análise comparativa de novas tecnologias televisivas,
entre outros temas. Atualmente, é professor de
ciências da comunicação no Departamento de RádioTV da Universidade do Texas em
Austin, sendo diretor associado do programa do Instituto de Telecomunicações e Política
de Informação, na mesma universidade.
A Conferência Internacional “Interfaces da Lusofonia”, terá lugar na Universidade do Minho
entre os dias 4 e 6 de julho de 2013, tendo como proposta fundamental pensar a Lusofonia
na interseção de olhares, de interpretações e de saberes. Para tal estão previstos 12
painéis temáticos que abrangem desde as relações interpessoais às relações interculturais
e internacionais no espaço lusófono.
A Chamada para Comunicações está aberta até 28 de fevereiro de 2013. Para participar, é
necessário enviar um resumo de até 300 palavras para uma comunicação oral ou um
poster e uma breve biografia de cerca de 150 palavras para a organização da conferência:
nims@ics.uminho.pt
Mais informações:
Site da Conferência: http://www.lasics.uminho.pt/lusofonia2013
Contactos:
Lilia Abadia, email: b5847@ics.uminho.pt, ou telefone (+ 351) 253 601 761

Voltar ao início
Visite o site do CECS
Para mais informações:
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
E vitorsousa@ics.uminho.pt
W www.comunicacao.uminho.pt/cecs/

Nº 36, novembro'2012

Realizase nos dias 10 e 11 de maio de 2013, em Lisboa
2º Congresso "Literacia, Media e Cidadania"
O 2º Congresso "Literacia, Media e Cidadania"
realizase nos dias 10 e 11 de maio de 2013
no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa. Tal
como na primeira edição, ocorrida em março
de 2011 na Universidade do Minho, em Braga,
a iniciativa é dirigida a professores,
investigadores, profissionais dos media,
bibliotecários, animadores socioculturais e
responsáveis políticos e empresariais.
A organização é do Grupo Informal de
Literacia para os Media (GILM), constituído
pela Comissão Nacional da UNESCO, Conselho
Nacional de Educação, Entidade Reguladora
para a Comunicação Social, Gabinete para os
Meios de Comunicação Social e Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da
Universidade do Minho.
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Decorre de 3 a 10 de maio de 2013
Iniciativa nacional “Sete Dias com os Media”
A iniciativa nacional "Sete Dias com os Media"
realizase em 2013 na semana de 3 a 10 de
maio. A organização é do Grupo Informal de
Literacia para os Media (GILM), constituído pela
Comissão Nacional da UNESCO, Conselho
Nacionalde Educação, Entidade Reguladora
para a Comunicação Social, Gabinete para os
Meios de Comunicação Social e Centro de
Estudos de Comunicação e Sociedade da
Universidade do Minho.
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Decorreu em Guimarães, de 5 a 7 de novembro
CIMODE 2012: I Congresso Internacional de Moda de Design contou com presença
ativa do CECS
Decorreu em Guimarães, de 5 a 7 de novembro, o
CIMODE 2012, I Congresso Internacional de Moda e
Design, iniciativa a que esteve ligado o CECS, através
da participação destacada e ativa de alguns dos seus
investigadores. O congresso foi organizado pelo
Departamento de Engenharia Têxtil da Universidade do
Minho em conjunto com a ABEPEM  Associação
Brasileira de Estudos e Pesquisa em Moda.
O CIMODE 2012 configurase como uma plataforma de intercâmbio da pesquisa em Moda e
Design proporcionando o encontro/debate entre pesquisadores, académicos, designers e
demais profissionais das áreas da Moda e Design que através de um diálogo interdisciplinar
e intercultural perspetiva gerar e apresentar novos cenários sobre a atual situação e futuro
da Moda e Design.
Nesta primeira edição, participaram ativamente vários investigadores do CECS. À Comissão
organizadora estiveram ligadas Gabriela Gama e Silvana Mota Ribeiro; Moisés de Lemos
Martins, diretor do CECS, foi o orador convidado da abertura do evento, proferindo uma
comunicação intitulada "Declinações trágicas, barrocas e grotescas na moda
contemporânea"; ao Conselho Científico estiveram ligados Helena Pires (Moda e
Comunicação) e Albertino Gonçalves, Maria Gabriela Gama, Moisés Lemos Martins, Silvana
Mota Ribeiro e Zara Pinto Coelho (Moda, Identidades e Culturas).
Sendo um congresso inter e transdisciplinar, o CIMODE 2012 procurou explorar a Moda e o
Design do ponto de vista social, cultural, psicológico, e comunicacional, procurando reunir
diferentes abordagens e pontos de vista sobre a prática, o ensino e a cultura do Design e
da Moda.
O congresso assentou em 5 grandes eixos temáticos, Moda e Comunicação; Design de
Produto; Cultura e Teoria; Marketing e Consumo e Ensino e Educação, e contou com
sessões plenárias diárias e períodos de sessões paralelas de apresentação de trabalhos,
bem como sessões interativas de apresentação de posters e de trabalhos de iniciação
científica.
O CIMODE, que teve agora a sua primeira edição em Portugal, é um congresso bienal que
se vai realizar em diversos países Europeus (sendo o próximo em Milão) e da América
Latina.
O programa completo do evento pode ser acedido através do link:
http://www.design.uminho.pt/cimode/ptPT/prog
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“Vinte anos de TV privada em Portugal”: novo livro de Felisbela Lopes apresentado
O livro “Vinte anos de televisão privada em Portugal”, da autoria de Felisbela Lopes,
investigadora do CECS, foi apresentado no passado dia 6 de novembro (18h30), no Museu
Nogueira da Silva (Braga), numa sessão que contou com a presença de Marques Mendes e
do diretor do “Expresso”, Ricardo Costa. A publicação apresenta entrevistas a 20
personalidades que, nas duas últimas décadas, tiveram um papel relevante ao nível dos
processos de decisão nos diversos campos do panorama audiovisual em Portugal.
Perante uma plateia que encheu um dos salões do museu, Marques Mendes, exministro de
um Governo de Cavaco Silva com a tutela da comunicação social, sublinhou que a televisão
privada constituiu uma “revolução” em Portugal, mudando a maneira de fazer informação,
entretenimento mesmo “de fazer política”. Segundo Marques Mendes, o novo livro da
investigadora é “original e diferente”, constituindo uma obra obrigatória para o “estudo da
revolução” que foi a abertura do mercado televisivo à iniciativa privada.
Para a autora, o livro privilegiou as personalidades que mais influenciaram os processos de
decisão e não as ‘figuras’ consideradas como mais importantes do panorama da televisão
nacional, compilando entrevistas a Cavaco Silva, Arons de Carvalho, Morais Sarmento,
Pinto Balsemão, Paes do Amaral, Guilherme Costa, José Eduardo Moniz, Luís Marques, Luís
Marinho, António Rego, Alcides Vieira, José Alberto Carvalho, Nuno Santos, Júlia Pinheiro,
Piet Hein, Adriano Luz, Marcelo Rebelo de Sousa, Paquete de Oliveira e Azeredo Lopes.

Correio do Minho
http://www.correiodominho.com/noticias.php?id=65372
Nota: As fotografias da plateia e do destaque deste conteúdo na primeira página
pertencem ao jornal “Correio do Minho”; as restantes, ao jornal “UMDicas”.
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Decorreu no dia 9 de novembro (ICS, sala de atos)
Equipa do projeto “A doença em notícia” promoveu encontro científico sobre
Comunicação e Saúde
Decorreu, no passado dia 9 de novembro, na Sala de Atos do Instituto de Ciências Sociais
(Universidade do Minho), um encontro científico sobre Comunicação e Saúde. O evento
reuniu um pequeno grupo de trabalho formado por jornalistas, assessores, investigadores
e intervenientes do panorama da saúde portuguesa, e realizouse no âmbito do projeto de
investigação “A Doença em Notícia” (CECSFCT).
Durante o período da manhã a equipa apresentou
o projeto e um conjunto de resultados
preliminares. Considerando a análise dos artigos
que focaram a temática da saúde nos jornais
“Público”, “Jornal de Notícias” e “Expresso”,
mencionaramse resultados referentes aos temas,
ângulo, género noticioso e fontes desses mesmos
artigos, entre outros. A tarde foi preenchida por
um debate em torno do tema da formação em
Comunicação e Saúde contando com a participação
de todos os convidados.
O evento teve os apoios do Centro de Estudos de
Comunicação e Sociedade, do Instituto de Ciências
Sociais (UM), da Delta, Padaria das Trinas
(Guimarães) e Unicer.
O projeto de investigação “A Doença em Notícia”
teve início em 2008 e pretende analisar a
cobertura noticiosa dos assuntos de saúde em
Portugal, no sentido de contribuir para uma
melhoria da qualidade da informação prestada aos
cidadãos em matérias de reconhecida relevância
social. É financiado por Fundos FEDER através do
Programa Operacional Fatores de Competitividade
– COMPETE (FCOMP010124FEDER009064) e por Fundos Nacionais através da FCT –
Fundação para a Ciência e a Tecnologia (projeto PTDC/CCICOM/103886/2008).
“A doença em notícia” é um projeto coordenado pela investigadora Felisbela Lopes (CECS),
e a cuja equipa pertencem Teresa Ruão, Zara PintoCoelho, Sandra Marinho (todas
investigadoras do CECS) e Luciana Fernandes (bolseira de investigação FCT).
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Contou com as presenças de Manuel Maria Carrilho e Hélia Correia
Dia do Instituto de Ciências Sociais
Manuel Maria Carrilho e Hélia Correia foram os convidados especiais das comemorações do
36º aniversário do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho, assinalado no
dia 8 de novembro. O filósofo foi o orador da cerimónia solene, que decorreu durante a
tarde no auditório do Instituto de Educação. À noite, realizouse um serão cultural no
Museu D. Diogo de Sousa, com a presença da escritora Hélia Correia.
Manuel Maria Carrilho proferiu uma conferência intitulada “Pensar o mundo, repensar
Portugal”, tendo sido apresentado pelo diretor do CECS, Moisés de Lemos Martins. Na
cerimónia, usaram da palavra o presidente do ICS, Miguel Bandeira e o reitor da UMinho,
António Cunha.
Passados 36 anos, o Instituto de Ciências Sociais é uma das maiores escolas da UMinho,
integrando 82 docentes, 15 funcionários, cerca de 800 alunos de graduação e 500
estudantes de pósgraduação. Esta circunstância traduzse na existência de cinco cursos de
licenciatura, 13 mestrados e seis doutoramentos. Como complemento a estas atividades de
docência e de investigação na área das Ciências Sociais, o ICS comporta três centros de
investigação: o Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade (CECS), o Centro de
Investigação em Ciências Sociais (CICS) e o Centro de Investigação Transdisciplinar
Cultura, Espaço e Memória (CITCEM).
Programa
15h00 | Sessão de abertura & Entrega das cartas de curso
 Reitor da Universidade do Minho, António M. Cunha
 Presidente do Instituto de Ciências Sociais, Miguel Bandeira
15h45 | Conferência "Pensar o Mundo, Repensar Portugal", por Manuel Maria Carrilho,
professor catedrático da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova
de Lisboa
 Apresentação por Moisés de Lemos Martins, professor catedrático do ICS
17h00 | Confraternização e homenagem aos professores e funcionários aposentados
Serão Cultural (Museu D. Diogo de Sousa)
21h30 | "A Terceira Miséria"  Um longo Poema pela escritora Hélia Correia
 Apresentação por José Manuel Mendes, professor auxiliar do ICS

Diário do Minho
http://umonline.uminho.pt/uploads/clipping/NOT_77388/4464993144649931.pdf

Voltar ao início
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Ana López Cepeda: Investigadora espanhola em trabalho no CECS
A investigadora espanhola Ana López Cepeda, da
Universidade de Castilla La Mancha (Facultade de Jornalismo
de Cuenca), na qualidade de investigadora visitante, esteve
durante todo o mês de novembro no CECS, sob orientação
da investigadora Helena Sousa.
Ana María López Cepeda é professora na Faculdade de
Jornalismo de Cuenca na área de Políticas de Comunicação.
A sua pesquisa atual versa sobre são as políticas de
comunicação audiovisuais na Europa, especialmente a
independência, a governança e a transparência nos media.

CV:
http://www.uclm.es/cu/periodismo/profesorado/analopezcepeda.asp
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Adalberto Faria
Publicação:
Faria, Adalberto (2012), As novas famílias do século XXI, Vialonga: Coisas de Ler. O livro
foi apresentado no dia 15 de novembro (18h30), na Fnac do Gaiashopping, numa cerimónia
em que estiveram presentes João Teixeira Lopes, Albertino Gonçalves e Luís Miguel Rocha.
Amália Gonçalves Fonseca
Apresentação da comunicação "Tradição e modernidade no concelho do Sabugal:
perspectivas cruzadas", no âmbito do seminário “Territórios, Sociedades e Culturas em
tempo de mudança” (Centro de Estudos Ibéricos  30 de novembro a 1 de dezembro).
Trabalho desenvolvido no âmbito do Programa Doutoral em Estudos Culturais, sob a
orientação do Prof. Doutor JeanMartin Rabot.
Carla Cerqueira, Sara Isabel Magalhães & Mariana Bernardo
Publicação (no âmbito do projeto "O género em foco", CECS/FCT):
Magalhães, S.I.; Cerqueira, C. & Bernardo, M (2012) 'Media and the (Im)permeability of
Public Sphere to Gender' in da Costa, M. N. (Org), Democracia, Mass Media e Esfera
Pública. Democracy, Mass Media and Public Sphere, Vila Nova de Famalicão: Edições
Húmus, pp. 3552 (ISBN 9789898549235).
Celestino Joanguete
Apresentou no dia 14/11/12 uma comunicação intitulada "O papel da Comunicação social
nos Processos de Desenvolvimento", no seminário sobre Comunicação Social e a Agenda
2025, organizado pelo Gabinete de Informação da República de Moçambique.
Evandro Oliveira
 Apresentou a comunicação 'Communication Management in NGO's', no 3º Seminário dos
jovens investigadores em comunicação e política, organizada pela Naprok (Rede de Jovens
Investigadores Alemães em Ciências da Comunicação  Comunicação organizacional), que
decorreu na Universidade de Munique (LudwigMaximiliansUniversität München) no dia 31
de Outubro.
 Foi convidado para ser membro da Naprok (Rede de Jovens Investigadores Alemães em
Ciências da Comunicação  Comunicação organizacional) www.naprok.net
 Faz parte da Rede de Doutorandos Internacionais da Universidade de Leipzig, Alemanha.
http://www.unileipzig.de/initiative/teamde.html
 Participou no encontro científico da DGPuk  Secção de PR e Comunicação organizacional,
subordinado ao tema "Política  PR  Persuasão", coorganizado com o "„Munich Center on
Governance, Communication, Public Policy and Law“ (MCG) da LMU, o DGPuKFachgruppe
"Kommunikation und Politik" e o Arbeitskreis Politik und Kommunikation der DVPW" nos
dias 1 a 3 de Novembro, em Munique.
Inês Amaral
Responsável por um seminário sobre “Análise de Redes Sociais” no âmbito do
Doutoramento em Ciências da Comunicação da Universidade do Minho (ICSSala de Atos,
16 de novembro).
Mariana Lameiras & Helena Sousa
Publicação:
Lameiras, Mariana & Sousa, Helena (2012) 'Radio and the consolidation of Portuguese
identity: a critical assessment of compliance monitoring by the ERC'. Revista Observatório
(OBS*) Special Issue Networked belonging and networks of belonging  COST ACTION
ISO906. Disponível online em http://obs.obercom.pt/index.php/obs/article/view/584/531.
Patrícia Silveira
 Realização de período de investigação, no Gabinete de Comunicación y Educación, da
Universidade Autónoma de Barcelona, sob a orientação do professor Pérez Tornero. No
âmbito do mesmo, além do desenvolvimento dos trabalhos de tese, colabora com o projeto
europeu EMEDUS (European Media Literacy Education Study).
 Participação na I Jornada de la Sección de Estudios de Audiencia y Recepción de la
Asociación Española de Investigación de la Comunicación (AEIC), realizada na
Universidade Pompeu Fabra, no dia 22 de Novembro de 2012.
Paula Campos Ribeiro
Comunicação no Seminário Internacional "Empreendedorismo e Políticas Públicas" (22 e 23
de novembro), na Universidade do Minho, com uma comunicação intitulada "A organização
em rede e as redes de comunicação interorganizacional no ensino superior: consequências
das políticas públicas de abertura das universidades às empresas".
Mais informações:
http://www.uminho.pt/noticiaspress/emagenda?codigo=5878
http://www.uminho.pt/uploads/eventos/EV_5878/20121113535126102500.pdf
Rosa Cabecinhas

Participou, em Bruxelas (1920 novembro), no kick off meeting do projeto de investigação
“Social psychological dynamics of historical representations in the enlarged European
Union”. Este projeto foi aprovado recentemente no âmbito do programa COST (European
Cooperation in Science and Technology), inserindose no domínio ISCH (Individuals,
Societies, Cultures and Health).
Este projeto tem como objetivo principal analisar os processos de construção da memória
cultural e as suas consequências na interação social quotidiana e nas relações
internacionais. Pretende ainda analisar diferentes tipos de narrativas que configuram a
memória pública e o seu papel nos processos de (re)construção das identidades étnicas,
nacionais e europeias.
O projeto é coordenado pelo Professor Laurent Licata (Universidade Livre de Bruxelas,
Bélgica) e envolve atualmente 21 países. A equipa portuguesa é, por enquanto, constituída
por Rosa Cabecinhas e Alberto Sá (CECS), Joaquim Pires Valentim e Ana Figueiredo
(Universidade Coimbra), sendo que, durante os próximos seis meses, outros
investigadores podem juntarse ao projeto.
Período de vigência do projeto: de 19 novembro de 2012 a 19 novembro de 2016.
Mais informações: http://www.cost.eu/domains_actions/isch/Actions/IS1205
Sara Balonas
 European Social Marketing Conference  27 28 Novembro  Lisboa  participação como
keynote speaker  "The imperative of profissionalization for the third sector";
 Seminário Internacional sobre Empreendedorismo e Políticas Públicas  23 de Novembro 
Universidade do Minho  presença como moderadora e como participante com
comunicação.
V Jornadas de Publicidade do GT da SOPCOM (28 de novembro)
O presidente da SOPCOM e diretor do CECS, Moisés de Lemos Martins, esteve presente
na sessão de abertura das V Jornadas de Publicidade do GT da SOPCOM, que decorreram
no dia 28 de novembro, na Faculdade de Filosofia da Universidade Católica Portuguesa, em
Braga, e foram subordinadas ao tema “Publicidade, públicos e redes de influência na
actualidade digital”. A 'Conferência Plenária' esteve a cargo de Helena Pires, que abordou
a temática "A paisagem urbana na publicidade da DKNY e a DKNY no meio outdoor,
fazendo paisagem…". Já as 'Sessões Paralelas' contaram com comunicações de vários
investigadores do CECS:
Esmeralda Tauber e Luzia de Oliveira Pinheiro: "A nova publicidade na rede: as frases
do dia";
Albertino Gonçalves e Esmeralda Tauber: "Corpos e banners: uma nova publicidade de
influência na internet";
Ana Duarte Melo: “Publituga”: mobilização e subversão na publicidade da portugalidade";
Sara Balonas: "O fator comunicação na profissionalização do terceiro setor".
Mais informações:
http://media.wix.com/ugd/9a3d88_a6d92fff086db3f93a86dacab3065ff8.pdf?
dn=Programa.pdf

Voltar ao início
Visite o site do CECS
Para mais informações:
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
E vitorsousa@ics.uminho.pt
W www.comunicacao.uminho.pt/cecs/

