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Call For Papers 
Deadline: 7 de janeiro de 2019 

O I Seminário sobre Vulnerabilidades Sociais e Saúde é subordinado à temática 
“Pobreza, Exclusão social e Saúde – uma visão interdisciplinar”. Tem, portanto, como 
objetivo discutir as questões da saúde associadas à pobreza e exclusão social.  

Este seminário é concebido como um espaço de debate interdisciplinar entre a História, 
outras Ciências Sociais e a Saúde, sobre as problemáticas em questão, os seus atores e 
a intervenção social e política em torno destas. Convidamos, assim, à participação de 
investigadores e outros profissionais de várias áreas do saber para que partilhem a sua 
investigação e/ou práticas de intervenção neste evento.  

Todos os trabalhos completos serão publicados em e-book correspondente ao livro de 
atas.  

Regras de submissão 
- Os participantes são convidados a submeter um resumo/abstract através do email do 
seminário: seminariopess@ips.pt. 

- O resumo não pode exceder as 300 palavras; deve apresentar claramente o problema 
de investigação, metodologia e principais resultados/conclusões. 

- Os trabalhos são identificados pelo título, autor(es) e respetiva afiliação; podem ser 
submetidos e apresentados em português, inglês ou castelhano. 

- Um autor não pode subscrever mais de dois trabalhos. 

- As regras de formatação dos artigos completos serão comunicadas posteriormente ao 
evento. 

Datas importantes 
Submissão do resumo: até 7 de janeiro de 2019. 

Notificação de aceitação: até 14 de janeiro de 2019. 

Inscrição: até 28 de janeiro de 2019. 

Evento: 1 e 2 de fevereiro de 2019. 

Submissão dos trabalhos completos: até 1 de março de 2019. 

Publicação de e-book: até 31 de maio de 2019. 

http://www.seminariopess.ips.pt/
mailto:seminariopess@ips.pt


Áreas Temáticas 
O seminário divide-se nas seguintes áreas temáticas, podendo ser aceites trabalhos 
noutras áreas desde que estejam enquadrados com a temática do seminário: 

• O Estado e a saúde dos pobres – procurando analisar como o Estado conduziu 
as suas políticas de saúde e assistência de modo a responder às necessidades 
dos mais desfavorecidos. 

• Os pobres, os excluídos e os outros – analisando a evolução das desigualdades 
e a forma como têm sido representados os mais pobres e excluídos pela 
imprensa, pela literatura, pela lei, pelo Estado e pelos grupos mais favorecidos. 

• Políticas e instituições de integração e assistência – debatendo as políticas e 
intervenções que têm como público alvo os grupos mais desfavorecidos. 

• Determinantes, impactos e medição de pobreza, exclusão social e saúde – 
refletindo sobre as principais causas e consequências destes fenómenos, 
individualmente considerados ou na sociedade como um todo, assim como 
diferentes formas de avaliação quantificada dos mesmos.   


