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Gabinete de Apoio à Investigação 

Newsletter  N.º2  Maio’ 2011 

1. Institucional 

 

Redes de investigação e organizações de que a ESCS é membro: 

 

 

A ECREA (European Communication Research and Education Association) é uma organização internacional sem fins lucrativos que tem como 

objectivo impulsionar o debate e o desenvolvimento de pesquisas e trabalhos de investigação na área da comunicação.  

Para mais informações sobre a ECREA visite www.ecrea.eu 

European Public Relations Education and Research Association (EUPRERA) 

A European Public Relations Education and Research Association (EUPRERA) é uma organização que pretende estimular e promover 

conhecimento e práticas inovadoras nas relações públicas, educação e investigação. Destina-se a docentes, mas também aos alunos e 

profissionais da área comunicacional que queira estar informado relativamente aos últimos desenvolvimentos no que concerne à investigação 

fundamental e aplicada.  

 

Para mais informações sobre a EUPRERA consulte http://www.euprera.org/ 

 

2. Colóquios e Conferências 

Outras instituições 
 

Conferência 9th European Interactive TV Conference  

A Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias (ULHT) e a LINI (Lisbon Internet and Networks Institute) em colaboração com a ECREA 

irão realizar a 9th European Interactive TV conference de dia 29 de Junho a 01 de Julho de 2011 em Lisboa. 

Todos os membros da ECREA poderão participar, com especial relevância para aqueles cuja linha de estudo e de trabalho esteja ligada à área 

de Televisão.  

Full Papers - Track Chairs: 



 

 
 

 
 

Gabinete de Apoio à Investigação • gai@escs.ipl.pt • Campus de Benfica do IPL, 1549-014 • 21 911 90 52 • www.escs.ipl.pt 

Track 1: Human-Computer Interaction  

- Jorge Abreu, Universidade de Aveiro, Portugal  

- Lora Aroyo, Computer Science Free University of Amsterdam, The Netherlands 

Track 2: Media, Social and Economic Studies  

- Petter Bae Brandtzæg, SINTEF, Norway  

- Wendy Van den Broeck, IBBT-SMIT, VUB, Belgium 

Track 3: Systems and Enabling Technologies  

- Cristian Hesselman, Novay, The Netherlands  

- Marie José Monpetit, MIT – RLE, USA 

Track 4: Interactive Content & Arts  

- Maria Graça Pimentel, Universidade de São Paulo, Brazil 

Hosts: 

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias (ULHT) 

LINI (Lisbon Internet and Networks Institute) 

Para mais informações 

Contact: info.euroitv2011@gmail.com 

Website: http://www.euroitv2011.org/ 

 

Conferência/ workshop «Diversity of Journalisms: Shaping complex media landscapes». Escola de Comunicação da Universidade de 

Navarra (Pamplona, Espanha), nos dias 04 e 05 de Julho de 2011. 

Estão convidados todos os membros da ECREA em particular aqueles cuja área profissional e de estudo seja o Jornalismo. 

Para mais informações 

Contact: rsalaver@unav.es  

Website: http://www.journalismstudies.eu/pamplona2011  

 

Conferência/ Workshop «Radio evolution». na Universidade do Minho  (Braga) de 14 a 16 de Setembro de 2011.  

A  Rádio Renascença decidiu integrar as celebrações do seu 75º aniversário com os participantes do congresso. A conferência contará, por 

isso, com o especial apoio do Grupo r/com, líder de audiências em Portugal. 

Todos os membros da ECREA estão convidados a participar em particular aqueles cuja área profissional e de estudo esteja relacionada com 

rádio, media e comunicação.  

Throughout its history, radio has been undergoing constant transformations. Perhaps this is why it has survived the changes of the political 

and economic environments, has taken advantage of technological advances, and has adapted to transformations in listening modes. 

Regardless of whether they have been accidental or intentional, voluntary or forced, these changes have clearly resulted in the evolution of 

radio being a continuous and lasting process. 

Working Groups 

Technology 1: Radio Between Web 2.0 Challenge and Social Networks  
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Technology 2: Towards Industry Imperatives and Multimedia Context 

Audiences 1: New Methods of Radio Audience Research 

Audiences 2: Radio Globalization and New Patterns of Social Participation 

Narratives 1: New Radio Genres and Still the Creative Power of the Sound 

Narratives 2: Non-Linear Discourse and New Language Practices 

 

Para mais informações 

Contact: stanislaw@ics.uminho.pt, madalena.oliveira@ics.uminho.pt  

Website: http://radioevolution2011.wordpress.com/ 

 

O 

Congresso Regional Europeu da AISV-IAVS– Associação Internacional de Semiótica Visual irá ter lugar em Lisboa, na Fundação Calouste 

Gulbenkian e na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, de 26 a 28 de Setembro de 2011. 

CONFERENCISTAS CONVIDADOS 

O congresso contará com a presença dos seguintes Conferencistas Convidados: 

Prof. Doutor Albert Levi, Semiótica Urbana, Institut Français d'Urbanisme – CNRS, Paris, França 

Prof. Doutor Jacques Fontanille, Semiótica Visual, Reitor da Université de Limoges, Limoges, França 

Prof. Doutor Jean-Marie Klinkenberg, Semiótica Visual, Presidente da AISV-IAVS Université de Liège, Liège, Bélgica 

Prof. Doutor Josep Muntañola, Semiótica da Arquitectura, Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, Espanha 

Prof. Doutor Paulo Fabbri, Semiótica e Morfologia, Università di Venezia, Veneza, Itália 

Prof. Doutor Per Aage Brandt, Semiótica Morfodinâmica e Cognitiva, Case Western Reserve University, Cleveland, EUA 

Prof. Doutor Pierre Pellegrino, Semiótica do Espaço. Université de Genève, Genebra, Suiça 

Para mais informações : http://aisv2011.yolasite.com/programa.php  

 

 

 

3. Call for pappers 

Call for Pappers “Comparing Political Communication Across Time and Space” -  Universidad Complutense de Madrid  em Espanha  ( 20 e 

21 de Outubro de 2011)  

 Estão convidados a participar todos os membros da ECREA nomeadamente docentes, discentes, profissionais da área e investigadores na 

área da comunicação política. 

Todos os interessados podem submeter propostas de comunicação até ao dia 16 de Maio de 2011. 
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We are particularly interested in papers that address the following aspects:  

Longitudinal and/or cross-national comparisons  

- of the behavior or attitudes of political actors, for example different aspects of political campaigning and of public sector organizations 

communication (such as governments, parliaments, etc.)  

- of the behavior or attitudes of media actors, for example the media coverage of politics and election campaigns.  

- of the behavior or attitudes of citizens as they relate to political communication institutions, actors or processes, for example their levels of 

political knowledge and participation.  

- on the relationships between political institutions and actors; media institutions and actors; and the citizenry. 

Further, we look for papers that longitudinally or cross-nationally  

- address the impact of system-level factors on political communication processes, behaviors, attitudes or linkages.  

- test the applicability of theories originated in one context in another context. 

Submission of contributions:  

Abstracts of not more than 500 words should be sent to info@compolitica.com 

Para mais informações 

Contact: info@compolitica.com  

Website: http://ecreapoliticalcommunication.wordpress.com/   

 

Call for Pappers ViNOrg '11 

1st International Conference on Virtual and Networked Organizations Emergent Technologies and Tools em Ofir -  Portugal ( 6 a 8 de 

Julho 2011) 

Todas as propostas de comunicação devem ser enviadas até 20 de Maio de 2011. Todas as propostas aceites serão publicadas em livro pela 

CCIS (Communication in Compute rand Information Science). Por certo uma oportunidade a não perder. 

ViNOrg ’11 is promoted by 2100 Projects Association – Scientific Association for Promotion of Technology and Management for Organizational 

and Social Transformative Change. 

The overall objectives of the conference are to contribute to the development, implementation and promotion of advanced emergent IC 

technologies to be used in future Virtual and Networked Organizations, through the discussion and sharing knowledge as well as experiences 

and scientific and technical results. 

A shortlist of intended topics include: metaverse, virtual and augmented reality, ubiquitous computing and organizations, grid computing, cloud 

computing and architectures, human-computer interfaces, serious games, intelligence and soft computing, data mining, web services, 

cognitive systems, social networks and other emergent IT/IS approaches in various function domains, such as decision support systems, 

planning, design, control, negotiation, marketing, management and many other, in the context of virtual and networked enterprises and 

organizations. 

All accepted full papers will be published in the Conference Proceedings to be published by Springer-Verlag in a book of the CCIS series 

(Communications in Computer and Information Science), which is listed in the ISI proceedings index. 

Authors of selected papers will be invited to extend their papers for publication in some international scientific journals. 

Paper submission deadline:  May 20, 2011 
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http://www.2100projects.org/vinorg11 

vinorg@2100projects.org 

 

Call for Pappers Congresso Internacional # 2011 – História dos Media e do Jornalismo Génese do Jornalismo no espaço ibero-americano  

O Congresso Internacional de História dos Media e do Jornalismo, organizado pelo Centro de Investigação Media e Jornalismo (CIMJ), realiza-

se nos dias 6 e 7 de Outubro de 2011, na Faculdade de Ciências Sociais e Humana da Universidade Nova de Lisboa. 

Todos os interessados podem submeter propostas de comunicação ao congresso, mas o autor, ou pelo menos um dos autores, deverá 

possuir um título académico de graduação ou pós-graduação. 

Serão somente aceites propostas de comunicação no âmbito da história da comunicação, sendo privilegiadas as propostas no campo 

específico da história dos media e do jornalismo.  

O prazo para submissão de propostas de comunicação (envio de resumo) termina a 31 de Maio de 2011. 

Para mais informações, submissão de comunicações e inscrições para o congresso visite o site: 

https://sites.google.com/site/historiadojornalismo2011/home 

 

Call for Pappers Digital Culture: Innovative practices and critical theories. Universidade da Catalunha- UOC- (Espanha)- dias 24 e 25 de 

Novembro de 2011  

Todos os interessados podem submeter propostas de comunicação até ao dia 6 de Junho de 2011. 

We invite contributions of all kinds, but suggest proposals for papers may fall into three main areas. Each relates to theories, practices and 

methodologies of innovation.  

They are:  

1) Digital Media and the senses. This may include work on or related to enhanced reality, locative media and virtual worlds.  

2) Creative practices and participation in new media. Here we are particularly concerned with discussing concepts of participation, co-

creativity, co-design or co-innovation in creative processes involving audiences and independent creators in a wide spectrum of activities 

including art, photography, video, videogames.  

3) Digital research and education in digital culture. This would seek to explore innovative theoretical and methodological approaches in 

digital media studies as well as innovative teaching tools. 

The workshop develops concepts and ideas developed at the previous Digital stream workshop ‘Revisiting Digital Theories’ – our goal in 

exploring innovative forms of media culture is to do so within frameworks that are capable of thinking through technological and  

critical innovation whilst also recognizing the connection of both with earlier forms. 

Please submit an extended abstract (500 words max.) by 6 June 2011 (and clearly stating which topic section you would like to submit this to) 

to: ecreadigitalculture@gmail.com  

Para mais informações 

Contact: ecreadigitalculture@gmail.com  

Website: http://www.digitalcultureandcommunication.blogspot.com/  

 

Call for Pappers VII Congresso da SOPCOM  
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Meios Digitais e Indústrias Criativas - os efeitos e os desafios da  Globalização” é o tema escolhido para o VII Congresso da SOPCOM. O 

congresso realiza-se entre 15 e 17 de Dezembro na Universidade do  Porto,  e pretende discutir o papel das indústrias criativas e da sua 

relação  com os meios digitais em Portugal e no Mundo. 

A organização do VII Congresso da SOPCOM convida os investigadores interessados a remeter, até 30 de Junho, propostas de comunicações 

a apresentar no Congresso nos seguintes domínios. 

* Comunicação e Política 

 * Economia e Políticas da Comunicação 

* Estudos Fílmicos 

* Estudos Televisivos 

* Jornalismo e Comunicação 

* Publicidade e Comunicação 

* Retórica 

* Semiótica 

* Ciência da Informação 

* Comunicação, Arte e Design 

* Comunicação Multimédia 

* História e Teorias da Comunicação e da Imagem 

 * Estudos Culturais e de Género 

* Educação para os Média 

* Ciência e Ambiente 

* Comunicação Organizacional 

* Indústrias Criativas na Comunicação 

* Sociologia da comunicação 

 Cada proposta deve contemplar uma descrição de 400 a 500 palavras, que inclua, designadamente, o tópico e relevância do mesmo, hipótese 

ou questão de investigação, quadro conceptual e metodológico, resultados previstos e até 5 palavras-chave. 

As propostas de comunicações devem ser submetidas através do sistema electrónico OCS, disponível no seguinte endereço — 

http://sopcom2011.up.pt/ocs. 

 

 

 

 

Call for Pappers Anuário Internacional de Comunicação Lusófona 2011  

 CALL FOR PAPERS:  

 Está aberta até ao próximo dia 30 de Setembro a chamada de artigos para a edição de 2011 do Anuário Internacional de Comunicação 

Lusófona. Este número, editado por Moisés de Lemos Martins, Rosa Cabecinhas e Lurdes Macedo, é subordinado ao tema "Lusofonia e Cultura-

Mundo". 
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 O anuário é uma publicação conjunta da LUSOCOM – Federação Lusófona de Ciências da Comunicação, da SOPCOM – Associação Portuguesa 

de Ciências da Comunicação e do CECS - Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade. 

 

 Mais informações: 

 http://www.comunicacao.uminho.pt/upload/docs/calls_anuário2011.pdf  

 

4. Links úteis 

http://communicationorganisation.revues.org/ 

A Communication & Organisation é uma revista científica com um site de divulgação de estudos e de discussão da temática comunicacional. 

Actualmente tem disponível para consulta 6 dossiers investigativos, uma oportunidade para conhecer outras formas de pensar a comunicação 

em todos os seus níveis: 

• Repenser la Communication dans les organisations publiques ; 

• Pour une approche communicationelle de l’individu au travail ; 

• Retour sur les images d’organisations ; 

• Conduire le changement organisationnel ; 

• La ville dans tous les sens ; 

• Migration Conceptuelles. 

Fondée en 1991, la Revue Communication & Organisation est la seule revue scientifique francophone dédiée à la communication des 

organisations sous toutes leurs formes : entreprises, institutions, associations, etc. Le premier numéro de la revue a été publié en 1992, sa 

diffusion est semestrielle.  Éditée par le GREC/O, cette publication internationale ouvre ses colonnes à des chercheurs reconnus, à de grandes 

signatures, à de jeunes chercheurs aussi, dont on ne saurait méconnaitre l’originalité de l'apport. Elle publie des articles scientifiques sur la 

base d’une expertise en double aveugle, avec un grand souci de rigueur, pour promouvoir une recherche répondant aux standards de qualité 

les plus élevés. 

 

http://www.scope.nottingham.ac.uk 

 

"Scope" é uma revista online editada por funcionários e alunos do Instituto de Estudos de Cinema e Televisão da Universidade de Nottingham 

(Inglaterra). É publicada três vezes por ano (Fevereiro, Junho e Outubro). 

Fundada em 1999, e após cinco anos de publicação ininterrupta, a revista mudou para o seu actual formato estando, no entanto, todas os 

conteúdos publicados entre Maio de 1999 e Novembro de 2004 disponíveis no arquivo. A primeira edição da nova série apareceu em Fevereiro 

de 2005. 

"Scope" disponibiliza um fórum para discussão de todos os aspectos da teoria do cinema, história e crítica e é dedicada à publicação de 

material de interesse académico. 

Do Editorial Board fazem parte Aaron Calbreath-Frasieur, Elizabeth Evans, Zalfa Feghali, Julian Stringer, Susanne Sklepek e Sylwia Szostak. 

As regras bibliográficas para submissão de artigos estão disponíveis online. 
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http://revista.ibict.br/ciinf/index.php/ciinf/index 

A revista "Ciência da Informação" é uma publicação quadrimestral de trabalhos inéditos ou que apresentem resultados 

de estudos e investigações sobre as actividades do sector de informação em ciência e tecnologia. 

A actividade do sector da Informação engloba componentes de vários outros sectores e subsectores, como os da Educação, Cultura e 

investigação, Telecomunicações e Informática, nos seus aspectos relacionados com a informação científica e tecnológica e à tecnologia da 

informação. 

Esta revista proporciona acesso público a todo o seu conteúdo, seguindo o princípio que tornar gratuito o acesso gera um maior intercâmbio 

global de conhecimento. Tal acesso está associado a um crescimento da leitura e citação do trabalho de um autor.  

A revista está disponível online desde 1972, ano em que foi fundada, podendo a pesquisa ser feita por palavras-chave. 

 

http://journalofmedialiteracy.org/ 

"The Journal of Media Literacy" começou em 1953 como "Better Broadcasts 

News", uma newsletter da "American Council for Better Broadcasts". Na década de 1980 evoluiu para "Telemedium, The Journal of Media 

Literacy", sendo que os seus responsáveis mudaram o nome para "National Telemedia Council". Hoje, "The Journal of Media Literacy" é 

publicado até três vezes por ano. Os seus leitores são, em grande parte, professores, educadores, activistas comunitários e profissionais dos 

media de todo o mundo interessados na área da literacia mediática. 

A revista, da responsabilidade do "The National Telemedia Council" (Winsconsin, EUA), é editada por Marieli Rowe, podendo o arquivo ser 

consultado online. 

 

http://www.atypon-link.com/INT/loi/cjcs 
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O "Catalan Journal of Communication & Cultural Studies" (CJCS) está comprometido com a investigação nas áreas dos 

Media, da Comunicação e dos Estudos Culturais, especificamente na Catalunha e no espaço onde se fala a língua catalã.  

A abordagem que a revista faz é multidisciplinar, tendo como objectivo a divulgação de investigações destinadas a estimular o interesse 

académico na Catalunha como uma sociedade complexa, com um perfil de crescimento internacional.  

As áreas dos media, da comunicação e dos estudos culturais tiveram um crescimento significativo na Catalunha e um número crescente de 

universidades já disponibilizam cursos de licenciatura e nível de mestrado nestas áreas. A CJCS visa constituir-se como um fórum 

internacional para o pensamento crítico destas áreas. 

As regras editoriais da publicação estão disponíveis online, sendo a revista da responsabilidade do Departamento de Estudos em Comunicação 

(Rovira i Virgili University, Tarragona). 

 

5. Leitura 

"Anuário Internacional de Comunicação Lusófona 2010: Lusofonia e Sociedade em Rede" 

Editado por Moisés de Lemos Martins, Rosa Cabecinhas e Lurdes Macedo, já está disponível o "Anuário Internacional de Comunicação Lusófona 

2010", que é subordinado ao tema "Lusofonia e Sociedade em Rede" e tem a chancela da "Grácio Editor"/CECS. Analisam-se de forma crítica 

alguns dos desafios que se colocam aos processos de comunicação e às práticas culturais no espaço lusófono contemporâneo, constituído 

não só pelo conjunto de nações e de comunidades de língua portuguesa, mas também por um conjunto de fluxos e de redes que se configuram 

no ciberespaço. 

A complexa construção da(s) identidade(s) lusófona(s) é, desta vez, trazida à luz e discutida em textos de investigadores que tomam como 

ponto de partida os desafios da sociedade em rede e das políticas da língua, bem como as questões da memória e dos símbolos nacionais. 

Empenhados em aprofundar o conhecimento sobre o impacto destes fenómenos na (re)configuração da comunidade lusófona, os autores 

apresentam-nos artigos nos quais as perspectivas teóricas e as propostas metodológicas se multiplicam. 

O Anuário Internacional de Comunicação Lusófona 2010 surge como mais uma oportunidade para se reflectir sobre a relação entre 

comunicação, cultura e lusofonia na contemporaneidade. 
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"Imagem e Pensamento" 

Já está disponível o livro "Imagem e Pensamento", co-editado por Moisés de Lemos Martins, Madalena Oliveira,  José Bragança de Miranda, e 

Jacinto Godinho e publicado pela Grácio Editor. 

“Aparentemente a imagem superou o pensamento, já não necessitando dele. Trata-se de um resultado paradoxal, se repararmos que a 

filosofia ocidental, a de Platão, por exemplo, começa precisamente num conflito com as imagens. Esse conflito é resolvido através das ideias 

eternas, um procedimento que abre caminho ao «conceito», de que a técnica digital é a culminação. No momento final deste processo, a 

relação entre imagem, palavra e texto tornou-se praticamente num enigma, sendo nosso propósito, neste ensaio plural, escrito a muitas 

mãos, interrogá-lo, debatê-lo e clarificá-lo, na medida do possível.” 

 

"The Handbook of Political Economy of Communications" 

Já está disponível o livro "The Handbook of Political Economy of Communications", co-editado por Janet Wasko, Graham Murdock e Helena 

Sousa e publicado pela Blackwell Publishing/IAMCR. 

Durante a última década, a Economia Política tem crescido rapidamente como especialidade da área de investigação e ensino no âmbito da 

área da Comunicação e Estudo dos Media e agora está estabelecida como um elemento central nos programas universitários de todo o mundo. 

Este Manual oferece aos estudantes e estudiosos, de uma forma abrangente, informação actualizada e uma visão acessível das áreas-chave e 

dos debates que se desenvolvem no campo. 

"A representação do Futebol na Imprensa" 

O livro "A representação do Futebol na Imprensa", com coordenação de Rui Novais, investigador do CECS e recentemente apresentado no 

Porto por Carlos Daniel (RTP), já está disponível no site do CECS 
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(http://www.comunicacao.uminho.pt/cecs/publicacoes.asp?startAt=2&categoryID=678 ). A obra focaliza a atenção no ‘mega-evento’ 

desportivo que constituiu o Mundial de futebol de 2010. Tem a chancela da Univ. Porto/media XXI e marca o início da série Media, Política e 

Sociedade. 

 

O livro propõe um contributo teórico e empírico original no sentido de comprovar, com evidência científica, a existência do ‘estrabismo’ 

jornalístico por parte da imprensa desportiva: os profissionais dos media são, ao mesmo tempo, observadores neutros e críticos acutilantes 

que alternam de forma imediatista e extremada entre a exaltação - por altura dos triunfos e sucessos - e a reprimenda estratégica e 

contundente - no caso das derrotas e insucessos. 

 

A cobertura mediática revela igualmente uma série de tendências concomitantes dignas de menção. Existe, desde logo, uma distinção entre o 

conteúdo dos jornais generalistas e especializados, ainda que tal diferença se esbata entre o jornalismo desportivo e os generalistas de estilo 

mais popular. De facto, não obstante tal diversidade, confirma-se também algum grau de homogeneização do conteúdo e o predomínio do 

comentário e da opinião sobre as hard news. 

"Tecnologia e Configurações do Humano na Era Digital" 

O livro "Tecnologia e Configurações do Humano na Era Digital - Contribuições para uma nova Sociologia da Técnica", organizado por José 

Pinheiro Neves e Manuel da Silva e Costa, e publicado pelas Edições Ecopy já está disponível. 

Com a expansão das novas tecnologias digitais da informação e da comunicação e as biotecnologias, o mundo social e técnico está a 

transformar-se de uma forma acelerada nas últimas décadas. Uma alteração que tem dois efeitos importantes: em primeiro lugar, uma 

mudança na relação entre o humano e a tecnologia; em segundo, uma crise da forma tradicional das ciências sociais pensarem a questão da 

técnica.  

Recorrendo a contribuições de várias áreas do saber (Sociologia, Filosofia, Ciências da Comunicação, etc.), este livro pretende criar uma 

maior lucidez que nos faça ver os perigos e potencialidades emergentes desta situação tecnohumana e, nessa medida, fomentar o debate e 

completar a bibliografia sobre esta temática. 
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