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PROPOSTA DE LINHAS DE ACTUAÇÃO E OPÇÕES PARA 2013 

 

 

Nota introdutória 

No ano de 2013 o Centro manterá a ligação à comunidade, propondo-se participar na organização ou 

promoção de eventos específicos que contribuam para articular conhecimentos e competências de docentes 

do Departamento e/ou a mobilizar conhecimentos e competências dos(as) que exercem a sua actividade 

profissional no desenvolvimento local e na intervenção social.  

Para o efeito serão consideradas as sugestões de diversas proveniências recebidas pelos membros da Direcção 

do Centro, e que constituam contributos para dar cumprimento à missão actual do Centro.   

Essas iniciativas visam assim reforçar a criação, difusão e aplicação do conhecimento, com especial incidência 

na problemática das regiões de baixa densidade populacional e com problemas de desenvolvimento. 

As iniciativas que o CISA propuser, serão preferencialmente realizadas em parceria e assumirão sempre que 

possível um carácter pluridisciplinar.  

Assim, outros Centros de Investigação da Universidade de Évora, o Departamento de Sociologia, os Núcleos de 

Estudantes de Sociologia e de Turismo, bem como Organizações do 3º Sector, serão contactados ou acolhidos 

para a realização de iniciativas de interesse comum.  

 

Cumprimento de compromissos assumidos 

Dando continuidade a um trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, em alguns casos desde há anos, o Centro 

participará nas seguintes iniciativas:   

• Apoio à concepção e implementação de um Sistema de Observação, que a Comissão de Protecção de 

Jovens e Crianças de Évora se encontra a promover. 

• Apoio a iniciativas inseridas na fase do pós-projecto “Winnet8 (Promovendo a inovação na igualdade 

de género na Europa” - http://www.winnet8.eu/)”, que foi coordenadora pela Prof.ª Saudade 

Baltazar, nomeadamente a edição e divulgação de duas Newsletters.  

• Apoio à organização e consolidação do Movimento Pais-em-Rede (http://www.paisemrede.net/);  

• Apoio à finalização dum trabalho de investigação sobre o Parque de Ciência e Tecnologia, que está a 

ser desenvolvida na Universidade de Évora, por Gisela Santos, mestranda em Sociologia; 

• Colaboração na organização do IV Colóquio sobre “Colóquio Acção Pública, Problemas Sociais em 

Territórios e Cidades intermediárias”, a decorrer em Janeiro de 2013 na Universidade Nova de Lisboa; 

• Colaboração na organização do “Encontro em Sociologia, Ambiente e Desenvolvimento Rural 

(ESADR2013)”, a decorrer em Outubro de 2013 na Universidade de Évora; 
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• Colaboração pontual com a Rede Social do concelho de Évora, nomeadamente na realização do Plano 

de Desenvolvimento Social para 2013-2016; 

• Apoio às actividades da Rede Social do concelho de Portel, nomeadamente na concretização do Plano 

de Desenvolvimento Social; 

• Apoio ao Instituto de Empreendedorismo Social (IES), no levantamento de informação para realização 

do projecto Mapa de Inovação de Empreendedorismo Social (MIES). 

 

Lançamento de pelo menos quatro números de uma publicação periódica intitulada Contributos 

(para a Investigação, o Saber e a Acção) 

Publicação que acolherá fundamentalmente os contributos de membros de Comunidades de Práticas a 

constituir de acordo com os interesses de membros e colaboradores(as) do CISA. 

 

Promoção de conferências, encontros e debates sobre temas actuais 

No seguimento de sugestões apresentadas ao CISA, será prestado apoio na promoção das iniciativas que 

constam abaixo: 

• Encontro sobre “Perspectivas no horizonte 2020-2025 para os jovens de hoje, quando entrarem na 

vida activa e, competências exigidas que lhe vão ser exigidas face aos desafios e oportunidades que se 

lhes depararem”; 

• Encontro sobre “Mentalidades, valores e estilos de vida de públicos multiproblemáticos”, associado a 

uma tese de Mestrado já discutida, apoiada pelo Centro, sobre “A intervenção de formadores e 

gestores na abordagem a grupos multiproblemáticos em contexto de formação profissional”, e que foi 

realizada por João Pedro Carapinha, Mestre em Sociologia pela Universidade de Évora; 

• Encontro sobre as “Questões de igualdade de género e empreendedorismo feminino em territórios de 

baixa densidade populacional”, associado à elaboração de uma tese de Mestrado, apoiada pelo 

Centro, sobre “As Associações de desenvolvimento local e a promoção da Igualdade de Género como 

motor de Empreendedorismo Feminino – estudo de caso da Esdime, nos últimos 5 anos (2007-2011)”, 

que está a ser desenvolvida na Universidade de Évora, por Andreia Rossio, mestranda em Sociologia; 

 

Promoção de iniciativas de curta duração decorrentes do funcionamento das Comunidades de 

Práticas 

Em parceria com outras instituições o CISA irá promover workshops e seminários para troca de experiências e 

conhecimentos sobre temas específicos, já sugeridos à direcção deste Centro, tais como: 

• Concepção, execução e avaliação de eventos técnico-científicos; 

• Balanced Score Card e Mapas Estratégicos aplicados a Organizações Públicas e Organizações do 3º 

Sector; 

• Métodos prospectivos e elaboração de cenários (em colaboração com uma equipa do Departamento 

de Sociologia); 

• Outras temáticas que vierem a ser propostas pelos associados. 

 



3 

 

Linhas de investigação e lemas norteadores das Actividades do Centro 

Em função do actual perfil sociográfico dos sócios e colaboradores e, da sua ligação ao meio em que se insere, 

o Centro mantém como linhas de investigação estruturantes, as três seguintes:  

• Desenvolvimento (do global ao local) e intervenção social; 

• Recursos Humanos, Trabalho e Organizações; 

• Culturas, Mentalidades, Valores, Estilos de Vida. 

Como linhas de investigação transversais adopta as duas que se seguem: 

• Teorias, Metodologias e Técnicas; 

• Prospectiva e Estratégia. 

O CISA continuará a adoptar como norteadores da sua actuação os seguintes lemas: “Compromisso com o 

desenvolvimento e a intervenção social”; “Criar, difundir e aplicar conhecimentos”; “Pela cultura de parcerias”; 

“Pela abordagem multidisciplinar”. 

 

Outras incumbências 

Incluem-se neste ponto os seguintes itens:    

• Reforço da divulgação no site do CISA-AS de informação actualizada sobre participação em eventos 

técnico-científicos, publicação de textos, defesa de teses, etc. por parte de membros do Centro; 

• Desenvolvimento de contactos com organizações públicas e sem fins lucrativos para reforço das 

actividades de extensão. 

 

Artigos previstos para publicação na página do CISA 

Encontram-se em fase de ultimação os textos seguidamente referidos: 

• A problemática da intervenção de gestores/formadores na abordagem a grupos multiproblemáticos 

em contexto de formação profissional (CARAPINHA, João). 

• Contributo para o conhecimento do papel das feiras
 
na actualidade (SANTOS, Marcos). 

• Melhores Práticas e Boas Práticas no Desenvolvimento Local (SANTOS, Marcos et al.). 

 

Encontra-se ainda prevista a publicação de textos sobre os seguintes temas: 

• Balanced Score Card e Mapas Estratégicos, aplicados a Organizações Públicas e Organizações do 3º 

Sector; 

• Desenvolvimento: Do global ao local a aprofundar com a colaboração de interessados/as neste tema;  

• Os nossos Mundos em 2020-2030 (Global, União Europeia, Portugal, Alentejo e Évora); 

• Planeamento por cenários no actual contexto de globalização; 

• Planeamento Estratégico (aplicado a Municípios); 

• Planeamento Estratégico (aplicado a Organizações Sem Fins Lucrativos); 

• Planeamento Estratégico (aplicado a Instituições do Ensino Superior). 

 

 


