II Encontro da REPORT(H)A – DESAFIOS AMBIENTAIS NUMA PERSPETIVA HISTÓRICA
Universidade de Lisboa e Universidade Nova de Lisboa
Lisboa, 4 a- 6 de Maio de 2017
O Centro de História da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (CH-FLUL) e o Instituto de História
Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (IHC-FCSH, UNL) têm
o prazer de anunciar a organização conjunta do II Encontro da REPORT(H)A - Rede Portuguesa de Historia do
Ambiente, a realizar na primavera de 2017.
A REPORT(H)A foi criada em 2015, na sequência do WCEH 2014 – II Congresso Mundial de História do Ambiente, que
teve lugar em Guimarães. O seu primeiro encontro realizou-se na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, de
5 a 7 de novembro de 2015, no quadro da IV Conferência do CITCEM. Na sequência destas iniciativas, o II Encontro
REPORT(H)A voltará a juntar investigadores, docentes, alunos e peritos das áreas das ciências sociais e humanas e
das ciências naturais, criando sinergias entre académicos envolvidos na História do Ambiente, e estimulando o
debate sobre este campo académico, que tem vindo a ganhar visibilidade na última década.
Sob o tema transversal Desafios Ambientais numa perspectiva histórica, este encontro inscreve-se numa perspectiva
de estudo transnacional e transdisciplinar, um desafio para a investigação, actualmente em debate nas ciências
ambientais e nas humanidades. Pretende-se estabelecer pontes entre diferentes formas de conhecimento e entre
diferentes espaços geográficos e sociais, analisando-os nos seus contextos históricos. Neste contexto, estimulamse as abordagens inovadoras que favoreçam uma troca de ideias e experiências de investigação, e permitam
discutir novas perspectivas, conceitos, metodologias e processos no campo da História do Ambiente.
No seguimento dos objectivos do WCEH 2014, International Consortium of Environmental History Organizations
(ICEHO) e do I Encontro REPORT(H)A, este II Encontro visa:
- promover a comunicação e a colaboração;
- partilhar informação e disseminar os resultados da investigação;
- discutir temas, questões e desafios relevantes para o futuro desenvolvimento da História do Ambiente.
Convidam-se todos os académicos e os jovens investigadores a apresentar os resultados dos seus projectos de
investigação ou uma revisão do estado da arte de um tema.
As sessões serão organizadas por temas, de acordo com as propostas apresentadas. Serão acolhidos trabalhos
sobre fontes históricas, metodologias ou sobre as relações entre a História do Ambiente e a sociedade, no contexto
de um leque alargado de tópicos, tais como:
Arte e literatura
Conflitos Ambientais
Saúde e Ambiente
Historiadores e Conservação da Natureza
História do Clima

Riscos, vulnerabilidade e resiliência
Ciência e tecnologia
Fontes e metodologia de investigação
Território e paisagem
Conferencistas convidados:
Marcus Hall (University of Zurich)
Patricia Vieira (University of Georgetown)
Simon Pooley (Birkbeck, University of London)
Comissão Científica
Ana Francisca Azevedo (ICS-UMinho)
Ana Simões (CIUHCT -UL)
António Ortega Santos (UGranada)
Armando Alberola (UAlicante)
Arnaldo Melo (Lab2Pt-UMinho)
Carlo Bifulco (CEABN ISA-UL)
Cristina Brito (CHAM-FCSH, UNL)
Fátima Nunes (UE & and IHC-FCSH, UNL)
Francisco Castro Rego (CEABN ISA-ISA, UL)
Hermenegildo Fernandes (CH-ULisboa)
Inês Amorim (CITCEM – FLUP)
João Alveirinho Dias (CIMA - UAlg)
José M. Lopes Cordeiro (UMinho)
José Pádua (IH - UFRJ)
Lígia Pinto (EEG - UMinho)
Luís Cancela da Fonseca (MARE - FCUL)
Margarida Sobral Neto (FLUC)
Maria João Alcoforado (IGOT – UL)
Paulo Guimarães (UE)
Rosário Bastos (UAb)
Ulisses M. Azeiteiro (CESAM & UA)
Comissão Organizadora
Ana Cristina Roque (CH-UL)
Ana Isabel Queiroz (IHC-FCSH & IELT-FCSH, UNL)
Cristina Joanaz de Melo (IHC-FCSH, UNL)
Joana Gaspar de Freitas (CH-UL & IELT–FCSH, UNL)
José Damião Rodrigues (CH-UL)
Luís Silveira (IHC-FCSH, UNL)
Maria Manuel Torrão (CH-UL)
Submissão de resumos
A Comissão Científica avaliará as propostas provenientes de qualquer disciplina com relevância para os tópicos
acima listados.
As propostas de comunicação deverão ser enviadas, sob forma de resumo, para encontroreportha2017@gmail.com
até 1 de dezembro de 2016, sendo os resultados da avaliação comunicados até 15 de Fevereiro de 2017.
Os potenciais participantes devem enviar um resumo, até 300 palavras (Font Calibri 11; 1,5 espaçamento interlinear e
espaço duplo entre parágrafos; 2 - 5 palavras-chave), numa das línguas oficiais do encontro.
A proposta deve especificar o tipo de apresentação: comunicação (20 minutos) ou comunicação curta (10 minutos)
e incluir: Nome(s) do(s) autor(es) e da instituição a que estão vinculados, bem como o endereço eletrónico (e-mail)
do(s) autor(es).
As comunicações aprovadas poderão ser apresentadas em português, inglês ou espanhol, embora não seja possível
a tradução simultânea.

Línguas oficiais
Português, Inglês e Espanhol
Sendo uma conferência amiga do ambiente, os resumos das comunicações aceites pelo Conselho Cientifico, bem
como todas as informações e documentos do congresso serão apenas disponibilizados on-line.
Datas
Recepção dos resumos: 25 de setembro - 1 de dezembro de 2016
Notificações: 1 de fevereiro de 2017
Inscrição: 15 de fevereiro – 31 de março de 2017
Programa provisório: 15 de abril de 2017
Para mais informações contactar: encontroreportha2017@gmail.com
Ou consultar o website: http://reporthameeting.wixsite.com/2017

