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Está em preparação o novo número da revista do CPES para sair  no primeiro semestre de 
2017. O dossiê temático será dedicado à problemática de “Convergência e intersecções nas 
ciências sociais”, uma forma inovadora de investigação orientada para resolução de 
problemas da sociedade, e considerada indispensável para o avanço das ciências no século 
XXI. 
 
A investigação “convergente” já tem avançado com notável sucesso nas ciências da vida, 
ciências  físicas  e  engenharias.  Também  tem  acontecido  o  mesmo  com  as  ciências  de  
comunicação e media. É desejado que aconteça igual nas áreas das Ciências Sociais onde 
ainda prevalece o departamentalismo, que bloqueia aproveitamento significativo do 
potencial para inovação.  
 
A “convergência” não significa abandono de especializações, mas requer investigadores com 
uma personalidade “T”, que permite dialogar com curiosidade e respeito com parceiros de 
outras áreas científicas, sem deixar de aprofundar os conhecimentos das próprias áreas de 
especialidade, e isto através de confronto e intersecções com outros conceitos, métodos de 
recolha e análise de dados, perspetivas teóricas e estratégias de aplicação para resolução de 
desafios e problemas comuns.  
 
A cultura de convergência requer esforços individuais, institucionais, e das políticas 
nacionais e internacionais. É considerada como urgente para aplicação de fundos limitados 
de forma eficaz e sem desperdícios. Ao nível individual e institucional o diálogo convergente 
pode ser promovido através de produção em co-autoria dos parceiros de áreas científicas 
diversificadas, ou através de workshops e outros eventos multidisciplinares.  
 
Mesmo sem co-autorias, um investigador individual deverá consultar cada vez mais a 
produção científica de outras áreas científicas, e procurar expandir a sua perceção da 
realidade e desafios comuns, utilizando a importação de conhecimentos na sua análise e 
citações bibliográficas. Isto seria um indicador da sua inserção na cultura convergente.  
 
No contexto destas reflexões e desiderata, anunciamos este “Call for Papers”, desafiando os 
investigadores do CPES e outros interessados a fazer uma auto-avaliação da sua produção 
científica, ou produzir um texto novo em que ilustre o seu interesse e habilidade para 
funcionamento como cientista convergente.  
 
Propõe-se organizar um workshop sobre esta temática na ocasião do lançamento desta 
revista com participação dos seus autores numa data por anunciar. 
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A new Issue of the Journal Fluxos & Riscos is under preparation, to be out during the first 
half  of  2017.  The  theme  chosen  for  the  issue  is  “Convergence  and  Intersections  in  Social  
Sciences Research”, a mode of research that is considered essential for innovation through 
cross breeding of ideas, skills and methods.  
 
Convergent research  has proved very successful in the life sciences, physical sciences, 
medical sciences, engeneerings and media research. Unfortunately, Social Sciences have 
been lagging behind and still suffer from departmentalism. Convergence does not require 
abandoning specialization, but requires researchers with  “T” type personalities, capable of  
dialogue with curiosity and respect with researchers of other scientific areas, while 
deepening and broadening the knowledge in one’s own speciality, by confronting and 
absorbing concepts, methods of collecting and analysing data, theretical perspectives and 
strategies for applications aimed at meeting common challenges and problems. 
 
Convergent culture requires individual and institutional efforts, as well supporting national 
and international policies. It is considered important for efficient use of limited resources 
and funding. At the individual and institutional levels the convergent dialogue can be helped 
by producing research papers with co-authorship of multidisciplinary partners, and also by 
promoting workshops and events of multidisciplinary nature. 
Even without co-authorship, a single author needs to consult and utilize research 
productions from other scientific areas for analysis and reference citations. This could be a 
good indicator of convergent culture. 
 
Taking into account the above defined criteria and requisites, we issue this Call for Papers, 
challenging the researchers of CPES (Centre of Social Studies and Research) and others 
interested to re-assess the best of their past production, or produce a fresh piece of 
research, illustrating their interest and ability to function as a convergent scientist. 
 
We propose to organize a workshop to further our reflection about “convergent culture” in 
scientific  research to be held at  the Universidade Lusófona (Lisbon) to mark the launch of  
this issue of Fluxos & Riscos at a date to be announced.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Prazos: / Time limits: 
 

(1) Submissão do título do artigo com um resumo de 150 palavras até ao fim de 
Outubro 2016. Enviar ao e-mail: teodesouza@gmail.com  

Submit your poposal with title and a brief synopsis of 150 words til October end 2016 
Addressed to teodesouza@gmail.com 
 
(2) Submissão do texto final do artigo segundo as normas que podem ser consultadas 

em http://bit.ly/2e1WUgb até ao fim de Novembro de 2016.  
O artigo deve ser submetido online na página da revista 
[http://revistas.ulusofona.pt/index.php/fluxoseriscos/user/register]  
e também enviar uma cópia para flux.risk@gmail.com 

       
     The full article should be submitted at the online site of the Journal after self-

registration as author 
[http://revistas.ulusofona.pt/index.php/fluxoseriscos/user/register] following the 
norms that can be consulted at http://bit.ly/2edudc6   

             A copy of the article needs to be sent to flux.risk@gmail.com 
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