Fluxos & Riscos, Vol.2, Nº2 (2017)
Call for Papers
Vol. 2, No. 2 of the Journal Fluxos & Riscos is under preparation, to be out during the
first half of 2018. The theme chosen for the issue is “Sustainability & its five-fold axis:
Economic, Social, Cultural, Ecological and Political”. Our aim is to promote an
innovative debate, focusing on problem solving for our future knowledge society.
Interdisciplinary research has been developing with remarkable success in Physical,
Natural and Communication Sciences. We wish the papers to have the same
interdisciplinary approach, reinforcing this paradigm in Social and Behavioral
Sciences.
In this context, we announce the following thematic areas for this call for papers:
- Economic and sustainability factors;
- Sustainability cultural aspects;
- Socioeconomic inequalities and sustainability;
- Challenges and threats from Artificial Intelligence systems to employment
sustainability;
- Alternative wealth production, replacing employment, among others
Time limits:
(1)
Submit your proposal with title and a brief synopsis of 150 words until 22 nd
December 2017, addressed to teodesouza@gmail.com
(2)
The full article should be submitted online at the 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://cpes.ulusofona.pt/revista-fluxos-e-riscos/. A
copy of the article needs to be sent to flux.risk@gmail.com. The deadline for final
submission is 30th January 2018.
Guest-Editors:
Ana Lorga da Silva & Artur Parreira

---------Teotonio R. de Souza
Chief Editor & Diretor, Fluxos & Riscos

Fluxos & Riscos, Vol.2, Nº2 (2017)
Call for Papers
Vol.2, Nº2 da Revista Fluxos & Riscos está em preparação para sair no primeiro
semestre de 2018. A temática escolhida é “Sustentabilidade e seus cinco eixos:
Económico, social, cultural, ecológico e político.” investigação interdisciplinar tem
avançado com notável sucesso nas ciências físicas, ciências da vida e ciências da
comunicação. Pretende-se que os artigos recebidos sejam também orientados pelo
mesmo paradigma interdisciplinar reforçando essa perspetiva nas Ciências Sociais e
do Comportamento.
Neste contexto anunciamos este “Call for Papers” para artigos no âmbito dos
seguintes eixos temáticos:
- Fatores Económicos da Sustentabilidade
- Plano Cultural da Sustentabilidade
- Desigualdade Socioeconómica e Sustentabilidade
- Desafios e ameaças dos Sistemas de Inteligência Artificial à sustentabilidade do
emprego
- Alternativas de acesso à riqueza, substitutas do Emprego,
entre outros.
Prazos para submissão:
(1)
Favor submeter uma proposta com título e um breve resumo de 150
palavras até 22 de Dezembro de 2017, dirigidos ao teodesouza@gmail.com
(2)
Submissão do texto completo na plataforma digital da revista após registo
pessoal como autor em
http://revistas.ulusofona.pt/index.php/fluxoseriscos/user/register cumprindo as
normas editoriais em http://cpes.ulusofona.pt/revista-fluxos-e-riscos/ Uma cópia do
texto final deve ser enviada para flux.risk@gmail.com. O prazo limite para a
submissão final é 30 de Janeiro de 2018.
Editores-Convidados:
Ana Lorga da Silva & Artur Parreira.

----------------Teotonio R. de Souza
Diretor e Editor-Geral , Fluxos & Riscos

