
CALL FOR PAPERS ARTIGOS PARA LIVRO
Os Jovens e os Movimentos Globais

O Observatório da Juventude dos Açores abre uma nova chamada para artigos para a 

publicação de um novo livro sobre as Juventudes.

 
Perante a crescente incerteza social e o fundamentalismo dos mercados que atomiza as 

pessoas e enfraquece o sentido da responsabilidade para com os outros; o brusco 

agravamento das alterações climáticas e o perigo dos riscos manufacturados (Giddens & 

Beck, 2000); as lutas geopolíticas e aumento acentuado de migrações do Sul para o 

Norte; o ressurgimento da retórica de extrema-direita e dos nacionalismos desencadeados 

por uma cultura do medo – encontramos, todavia, um discurso de ruptura e novas forças 

de ação cívica que florescem num quadro de resistência alternativo, agora à escala 

mundial. Estes movimentos globais são essencialmente produto da desterritorialização 

(Bell et al., 1999), da nova sociedade em rede (Castells, 1997) e de um projeto comum de 

atores plurais que definem as suas causas como globais e organizam campanhas de 

protesto que atingem mais de uma nação e/ ou organizações governamentais e não-

governamentais internacionais. Os sujeitos colectivos dos movimentos globais 

(McDonald, 2006 & Wieviorka, 2008), em oposição aos protagonistas dos movimentos 

sociais de meados dos anos 60 e 70, deixam de ter um Estado-nação como referência. 

Deste modo, há que reconhecer que a morfologia das novas lutas sociais, embora 

arquitectada por uma nebulosa massa de atores globais (Wieviorka, 2008), tem vindo a 

contribuir para uma ação diferente de resistência conjunta não institucional e a reforçar a 

criação de uma nova Öffentlichkeit (esfera pública) transnacional (Beck, 1986).

O livro Os Jovens e Movimentos Globais tem, deste modo, como objetivo refletir sobre a 

participação cívica e intervenção política dos Jovens numa esfera pública transnacional a 



partir de quatro grandes temas:

I. Ativismo e Associativismo

II. Ambiente e Sustentabilidade

III. Minorias e Igualdade

IV. Cidadania e Mobilidades

Data limite de Submissão de Resumos: 15 de Outubro de 2020

Normas para a submissão dos artigos:

1. Os textos devem ser formatados a espaço e meio (norma também válida para as notas e 

bibliografia), Times New Roman ou Arial, corpo de letra 12.

2. Cada texto deve ser acompanhado de um resumo em português e em inglês, com um 

máximo de 150 palavras. A seguir ao resumo devem ser acrescentadas até 5 palavras-

chave.

3. O limite máximo de dimensão dos textos é de 80.000 carateres (com espaços), 

incluindo notas, bibliografia, quadros e figuras.

4. As citações e referências no texto devem seguir as normas APA. Por exemplo: (Costa, 

1997, p. 40).

5. As referências bibliográficas das obras citadas devem obedecer às seguintes 

orientações:

a) Livro: Autor, A. A., & Autor, B. B. (ano). Título da publicação. Localidade: Editora.;

b) Publicação periódica: Autor, A. A., Autor, B. B., & Autor, C. C. (ano). Título do 

artigo. Nome da Publicação Periódica, xx(x), xxx--xxx.;

c) Textos em coletâneas: Autor, A. A., & Autor, B. B. (ano). Título do capítulo. In A. 

Editor, B. Editor, & C. Editor (Eds. Ou Orgs.), Título do livro (pp. xxx--xxx). Localidade: 

Editora;

6. Se aplicável, devem ser enviados em ficheiro separado, em formato Excel, os gráficos 



constantes no texto. Não são aceites gráficos inseridos nos textos como imagem nem com 

ligação a ficheiros Excel.

7. O(s) autor(es) devem enviar uma nota biográfica até 500 carateres, informação que 

deverá constar no fim do documento.

P a r a q u a l q u e r o u t r a i n f o r m a ç ã o n e c e s s á r i a , 

contactar heraldina.mb.chattopadhyaya@uac.pt

Organização:
Professora Doutora Gilberta Pavão Nunes Rocha
Coordenadora Cientifica
Observatório da Juventude dos Açores

Professora Doutora Pilar Damião de Medeiros
Coordenadora Cientifica
Observatório da Juventude dos Açores

Professor Doutor Rolando Lalanda Gonçalves
Coordenador Executivo
Observatório da Juventude dos Açores




