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Princípios do CIEG e um pouco de história...
 Estudos de género em Portugal – espaço ainda para

ampliar, crescer e para maior afirmação na
comunidade científica e no espaço público.

 Inter-conhecimento - evitar sobreposição e

desperdício.

 Cooperação e massa crítica;
 Interdisciplinaridade – há um enorme espaço de

confluência inter-disciplinar a desenvolver para
além de algumas parcerias que se já se estabelecem
com mais facilidade.

 Qualidade e credibilidade;
 Diversidade de perspectivas;
 Abertura a novos temas;

Risco, incerteza e dificuldade. Momento de
convergência de esforços, de reforço da
cooperação e, porque não, de
solidariedade.

OBJETIVOS DO CIEG. O QUE QUEREMOS ?
1.

Investigar:

Promover, Divulgar e Desenvolver Projectos de investigação de
acordo com as suas linhas de pesquisa.
2. Formar:
Dar formação pós-graduada (mestrados e doutoramentos),
estando para isso previsto estabelecer parcerias e ativar a
colaboração com universidades a nível nacional e
internacional, promover encontros científicos destinados à
troca de ideias e à apresentação e discussão de resultados de
investigação na área de género numa perspetiva multi, inter e
transdisciplinar.

3. Publicar:
On-line, working papers e artigos científicos concluídos e
peer reviewed.
4. Disseminar:
Criando desde o início uma plataforma que permita a
divulgação dos resultados dos projetos de investigação e
que represente um espaço de encontro de pessoas –
investigadores colaboradores, parceiros institucionais e o
público em geral. Exemplos recentes.

TRÊS GRANDES LINHAS DE INVESTIGAÇÃO,
QUE SE SUBDIVIDEM EM ÁREAS DE PESQUISA

1. Género, feminismos e estudos sobre as mulheres
1.1. História das ideias e das teorias
1.2. Teorias contemporâneas e inovações
1.3. Metodologias extensivas, intensivas e perspetiva
comparativa internacional
2. Políticas, instituições e cidadania
2.1. Políticas públicas
2.2. Igualdade, Direito e direitos
2.3. Democracia e instituições políticas

3. Género e construção das sociedades
contemporâneas

3.1. Família, sexualidade e relações íntimas
3.2. Representações, identidade e cultura
3.3. Corpo, saúde e violência de género
3.4. Classes sociais, desigualdades e valores
3.5. Trabalho e economia
3.6. Migrações, globalização e desenvolvimento
 Outras linhas como estudos sobre homens e

masculinidades, novas perspectivas teóricas,
inter- seccionalidades.

 Promover o encontro de perspectivas

diferentes - muito mais do que pugnar
apenas por uma perspectiva - mas também o
debate teórico sem receios e sem peias.

COMO ?
 Parcerias e cooperações de vários tipos.
 Projectos de investigação a propor e em

curso (ISPUP; Universidade de Pampa no
Brasil)
 Colaborações com linhas de pesquisa em
projectos de investigação a começar ou já em
andamento no CAPP/ISCSP.
 Parcerias e protocolos que pretendemos
começar desde já a estabelecer com todos os
grupos de estudos, mestrados e
doutoramentos já existentes.

 Convites à colaboração que já se expressam

na adesão para colaborar de mais de trintas
nomes e de várias instituições universitárias.

 Links no nosso site para todos os centros de

investigação conexos e relevantes.

 Estabelecimento de parcerias com

Universidades e Centros de Investigação
Europeus, dos Estados Unidos da América,
do Brasil e da América Latina e do Canadá.

