
 
 

XXXVIII Encontro da Associação Portuguesa de História Económica e Social 

 

O Género na História Económica e Social 

 
Faculdade de Letras e Centro de História da Universidade de Lisboa 

16 e 17 de novembro de 2018 

O género é uma categoria de análise qu tem vindo a ser crescentemente utilizada pelos historiadores nas 

últimas décadas nos mais diferentes domínios. São inúmeros os aspetos da história económica e social em que o 

relevo da dimensão de género é notório: avaliação de funções na sociedade, padrões diferenciados de inserção no 

mercado de trabalho, de nível salarial, de acesso à propriedade ou à riqueza, de aquisição de capital humano ou de 

participação na vida empresarial, para dar apenas alguns exemplos. Convidamos todos os académicos que 

queiram dar o seu contributo para a análise do problema do género na história económica e social a 

candidatarem painéis ou comunicações individuais a esta conferência. Aceitam-se também propostas de 

painéis e de comunicações individuais sobre qualquer outro tema de história económica e social. 

As propostas deverão compreender: 4 palavras-chave, um resumo (máx. 500 palavras) com indicação do tema, 

objetivos, enfoque teórico e sustentação empírica; e um CV de 300-400 palavras. As propostas de painéis deverão 

conter esta mesma informação para cada comunicação, e incluir três participantes e um moderador. 

Calendário: 

 
Prazo para submissão de propostas: até 16 de maio de 2018 

Divulgação das comunicações selecionadas: até 4de Junho de 2018 

Prazo de entrega dos textos completos: até 15 outubro de2018 

As propostas de comunicações e painéis, e os textos completos deverão ser enviados para: aphes38@gmail.com 

 
 

 
Conferencista convidada 

 
Jane Humphries,Professora Emérita de História Económica da Universidade de 

Oxford https://www.history.ox.ac.uk/people/professor-jane-humphries 

mailto:aphes38@gmail.com
http://www.history.ox.ac.uk/people/professor-jane-humphries


Bolsas para estudantes 

 
Serão disponibilizadas bolsas para estudantes no valor da inscrição. Consultar o Regulamento em: 

http://www.aphes.pt/images/RegBolsas.pdf. 

 
Prazo de envio de pedidos para aphes38@gmail.com: 17 de setembro 2018 

 
 

 
Prémio APHES 2018 

 
Será atribuído um prémio à melhor comunicação de um jovem investigador apresentada no Encontro. Consultar o 

Regulamento em: https://www.aphes.pt/index.php/premio/premio-aphes/regulamento. As propostas deverão 

ser enviadas para: aphes38@gmail.com 

 
 

Comissão Científica 
 

Amélia Polónia (FLUP/ CITCEM) - Presidente 

Ana Maria S. A. Rodrigues (FLUL, CHUL) 

Isabel dos Guimarães Sá (U. Minho) 

José Luís Cardoso (ICS-U. Lisboa) 

Álvaro Ferreira da Silva (Nova SBE) 

Cristiana Bastos (ICS-U. Lisboa) 

Rosa Pérez (ISCTE-IUL) 

Irene Vaquinhas (CHSC, FLUC) 

 

 
Comissão Organizadora 

 
Ana Maria S. A. Rodrigues (FLUL, CHUL) 

Graça Almeida Borges (CIDEHUS, U. Évora) 

Manuela Santos Silva (FLUL, CHUL) 

Maria Leonor García da Cruz (FLUL, CHUL) 

 
 
 

Mais informações serão disponibilizadas em breve. 
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