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Call for papers 

O Mar desempenhou, desde a Antiguidade, um papel central na história e na economia da 

Europa e do mundo, afirmando-se como a via por excelência de articulação intercontinental e 

revelando-se essencial na construção de um mundo global. 

Hoje, o Mar assume-se como um recurso estratégico e um factor-chave em dinâmicas de 

desenvolvimento. A sua exploração e os seus usos envolvem áreas como a geopolítica, a 

diplomacia, a economia, a ecologia e a gestão de recursos. 

Exploração de recursos marinhos, comércio, transportes e comunicações são sectores que 

mantêm o Mar no epicentro das atenções. Ordenamento das linhas de costa e de frentes 

marítimas, gestão ambiental, turismo e lazer são sectores que de igual modo elegem o Mar como 

centro das atenções e promovem os seus usos numa activa relação de cidadania.   

Gestão ambiental, biodiversidade, biotecnologia azul, gestão de recursos marinhos mobilizam, 

em paralelo, uma investigação dinâmica, centrada no mar e nos sus recursos, no âmbito da 

economia, da gestão e das ciências da natureza.  

A valorização do mar como fonte de riqueza e de conhecimento e a tentativa de conciliar 

sectores e actividades económicas tradicionais com outros de forte componente inovadora, 

fomentando o acesso a serviços tecnológicos e ao empreendedorismo, conduzem à constituição 

de clusters do mar, que se revelam particularmente activos no espaço atlântico. Neste contexto, 

multiplicam-se iniciativas e realizações internacionais em torno dos usos do Mar, de que o 

Relatório dos Oceanos, de 2004, o Relatório da Comissão Estratégica dos Oceanos ou o Livro 

Verde sobre a política marítima Europeia dão prova. 

Os Oceanos, património comum da humanidade, têm sido objecto de multiplicados estudos 

académicos e de negociações intergovernamentais, numa perspectiva de desenvolvimento 

sustentável (veja-se o Relatório da Comissão Mundial Independente para os Oceanos, «O 

Oceano - Nosso Futuro», 1998). 

Património marítimo, património ambiental, populações e sociedades marítimas, crenças, 

memórias e identidades, mobilizam de igual modo estudos multidisciplinares, no âmbito das 

ciências sociais e humanas. 



 

O Mar tem-se revelado, em paralelo, fonte inesgotável de representações – literárias, 

iconográficas, cinematográficas, e as populações marítimas têm sido alvo de estudos 

multiplicados da Sociologia, da Antropologia, da História da Cultura e das Religiões.  

Num enfoque que procura articular o passado e o presente, e numa perspectiva 

cronologicamente transversal e geograficamente global, o II Encontro do CITCEM convoca a 

comunidade científica para um debate interdisciplinar, historicamente orientado, sobre O Mar, 

os seus patrimónios, usos e representações. Entre os temas propostos, que serão objecto de 

análise em painéis temáticos, contam-se:  

 Paisagens marítimas e ordenamento marítimo  

 Portos e actividades portuárias 

 Recursos marítimos 

 A economia do mar e os usos económicos do mar 

 Populações marítimas 

 Patrimónios marítimos 

 Memórias e identidades marítimas 

 Dinâmicas marítimas e globalização 

 Urbanismo em frentes de mar 

 Viagem, turismo e lazer  

 Representações do mar 

Contributos da História, Etnografia, Antropologia, Sociologia, Demografia, História da Arte, 

Cinematografia e Fotografia, Museologia, Cultura e Literatura, Arqueologia Marítima, a par do 

Urbanismo, Biologia, Gestão e Engenharia Ambiental são bem-vindos. 

Incentiva-se a participação de jovens investigadores. Sessões específicas serão dedicadas à 

apresentação de projectos de I&D que tenham o mar como objecto de investigação. Uma sessão 

de apresentação de posters ocorrerá em paralelo.   

 

Línguas Oficiais: Português, Francês, Inglês e Espanhol 

 

Datas importantes:  

 30 de Abril de 2011: admissão de resumos (com 500 palavras e indicação da área 

temática a que se propõem), acompanhado de breve CV (até 200 palavras). 

 31 de Maio de 2011: comunicação dos resultados da selecção de comunicações. 

 15 de Setembro de 2011: data-limite para inscrição no Encontro. 



 

 15 de Outubro 2011: data-limite para entrega do texto integral das comunicações 

(até 30.000 caracteres, incluindo espaços). 

 

Preço das inscrições*:  

Investigadores do CITCEM, estudantes e participantes com comunicação – inscrição obrigatória 

e gratuita; 

Outros participantes sem comunicação – 50€. 

* Não inclui viagens, estadias e refeições. 

 

Comissão organizadora 

Amélia Polónia (CITCEM/FLUP) 

Augusta Lima Cruz (CITCEM/UM) 

Inês Amorim (CITCEM/FLUP) 

Maria João Reynaud (CITCEM/FLUP) 

Norberta Amorim (CITCEM/UM) 

Pedro Vila Boas Tavares (CITCEM/FLUP) 

 

Comissão científica 

Álvaro Garrido (Grupo de História Económica e Social/FEUC) 

António Lázaro (CITCEM/UM) 

Arnaldo Saraiva (CITCEM/FLUP) 

Francisco Oneto (Departamento de Antropologia/ISCTE) 

Zulmira Santos (CITCEM/FLUP) 

 

Secretariado 

Marlene Cruz (CITCEM/FLUP) 

Paula Montes Leal (CITCEM/FLUP) 

 

Contactos:  

Email: citcem@letras.up.pt    

Telefone: 00351-22-6077177 

Morada: Faculdade de Letras da Universidade do Porto  

Via Panorâmica, s/n  4150-564 Porto PORTUGAL 
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