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INVESTIGAÇÃO EM CURSO E EM PREPARAÇÃO
No ano de 2011 estavam em curso e em preparação diversos projectos de pesquisa
no quadro das três Linhas de Investigação. São eles:
Sociedade, Território e Desenvolvimento
A linha de investigação «Sociedade, Território e Desenvolvimento» tinha, no conjunto dos Grupos de Investigação que enquadra, 7 projectos de investigação em curso/
preparação:
1) Os novos pobres ou os “filhos” da crise
2) “Dinâmicas Locais – O papel das elites locais na situação do Alentejo”;
3) A Conflitualidade entre os contratados nas roças: caso de São Tomé e Príncipe
(1805-1903)
4) Diagnóstico Social do Concelho de Odivelas com vista à adequação de políticas
locais de desenvolvimento (coordenação da Profª Mariana Cascais);
5) O insucesso escolar como constrangimento à eficácia das possíveis políticas de
desenvolvimento: o caso específico do Concelho de Odivelas. (Coordenação: Profª
Mariana Cascais)
6) Territorialização das Políticas Públicas: Coerência e Impacto (Coordenação: Profª
Maria José Queiroz)
7) Intervenção Social e Serviço Social: Contextos, história e Identidade, Políticas e
Práticas (Coordenação: Profª Maria José Queiroz)
População, Trabalho e Organizações
A linha de investigação «População, Trabalho e Organizações» tinha, no conjunto
dos Grupos de Investigação que enquadra, 5 projectos de investigação em curso/
preparação:
1) Formação e Competitividade: A importância da participação dos trabalhadores
técnicos na participação na formação contínua para a competitividade das Pequenas e
Médias Empresas (PMEs) localizadas em zonas periféricas da Europa: o caso de Portugal
(projecto financiado pela FCT com a coordenação científica do Prof. Eduardo Figueira).
O presente estudo pretende identificar e compreender o papel dos factores que
influenciam a decisão dos adultos empregados para participar em actividades de
aprendizagem. Os factores associados à participação dos indivíduos em Educação
e Formação Profissional Continua (EFPC) constituem uma questão importante dada
a necessidade de entender por que motivos os adultos participam de actividades
de EFPC.
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2)

Sistema de Parentesco em Vilarinho da Furna (coordenação científica
do Prof. Manuel de Azevedo Antunes).				
Vilarinho da Furna era uma pequena aldeia situada no extremo nordeste do concelho de Terras de Bouro (Peneda-Gerês) e que desapareceu em 1971/27 como
consequência da construção de uma barragem. Devido à sua antiguidade e ao seu
sistema comunitário tem sido objecto de inúmeros estudos nos quais se inclui o
estudo «Sistema de Parentesco em Vilarinho da Furna» realizado nos finais da década de sessenta do século passado e que analisou a Genealogia de 43 famílias que
viviam na aldeia. O presente estudo pretende dar continuidade a essa pesquisa
olhando essencialmente para as nomenclaturas das comunidades familiares tendo
em vista a comparação com outros sistemas.
3) Perspectivas de Evolução Demográfica na Guiné-Bissau -Aplicação de um Modelo DemoInformático (coordenação científica do Prof. Manuel de Azevedo Antunes).
O objectivo do projecto tem em vista perspectivar a evolução da população da
Guiné-Bissau até ao ano de 2011 tendo por base os Recenseamentos de 1979 e
1991 bem como o Inquérito Demográfico e Sanitário, realizado em 1989.
4) O Desenvolvimento do Karaté no Contexto das Artes Marciais e dos
Desportos de Combate. Análise sociológica sobre os aspectos socioculturais
e os envolvimentos sociais dos karatecas portugueses.
(coordenação científica do Profª. Salomé Marivoet).
Investigação que se insere na tese de doutoramento de Vítor Rosa.
Papel Social, Cultural e Desenvolvimento das Organizações Desportivas
(coordenação científica de Miguel Varela e co-orientação de Nuno Goulart Brandão).
Investigação que se insere na dissertação de mestrado de Ana Margarida Sousa.
Globalização, Riscos e Segurança
A linha de investigação «Globalização, Riscos e Segurança» tinha, no conjunto dos
Grupos de Investigação que enquadra, 7 projectos de investigação em curso/preparação:
1) Segurança, serviços de informação e mobilidade
2) A saúde e o risco
3) Violência(s), violência doméstica e delinquência
4) Território, género, etnia e minorias
5) Idoso: cuidados formais e informais, qualidade de vida, direitos sociais e
intervenção profissional
6) Serviço Social e Políticas Sociais de Emprego e de Cuidados a Pessoas Idosas
7) Empreendorismo do Assistente Social e intervenção profissional
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