
ConferênCia

Quarenta anos das independênCias

18-20 de novembro de 2015

ISCTE-IUL e Biblioteca Nacional de Portugal, Lisboa

CALL FOR PAPERS

Democracia, desenvolvimento e descolonização foram os três D que motivaram o 25 de 
Abril. Nos meses seguintes, entre setembro de 1974 e novembro de 1975, sucediam-se 
as independências das colónias portuguesas em África sob a égide dos mesmos objetivos.

Em 2015 celebram-se os 40 anos das independências dos países africanos de língua 
oficial portuguesa. Para assinalar o acontecimento, o Instituto de História Contemporânea 
(IHC-FCSH/NOVA), o Centro de Estudos Internacionais (CEI-IUL), o Centro de Estudos So-
ciais (CES-Coimbra) e a Fundação Mário Soares organizam, de 18 a 20 de novembro, uma 
conferência internacional interdisciplinar. A conferência pretende analisar as trajetórias da 
descolonização dos diversos países e as transformações políticas operadas no contexto 
africano e nas relações inter-regionais, seja entre os Estados independentes e Portugal, 
ou ainda na configuração de novas alianças políticas e económicas, como é o caso da 
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). 

A conferência procurará examinar as lutas pelas independências nacionais, centrando 
a atenção em temas como as guerras e os seus impactos, as alianças forjadas a nível 
continental e internacional, bem como os processos de descolonização. Em análise 
estarão igualmente os efeitos da transição para as independências nos contextos afri-
cano e europeu, bem como noutros espaços geopolíticos. Os processos de construção 
dos Estados africanos e as várias alianças estratégicas que foram sendo estabeleci-
das serão objeto de particular atenção, procurando desafiar as leituras convencionais 
sobre estes temas. Finalmente, esta conferência pretende ser um convite a quem se 
interrogue, em todas as suas complexas manifestações, os legados do império, do 
paradigma desenvolvimentista, do estado patrimonialista, da arquitetura, do ensino, 
das artes, etc.

Estas questões serão abordadas através dos olhar de protagonistas dos processos 
políticos e da análise de académicos cujo trabalho se tem centrado nestas temáticas. 
A conferência decorrerá em duas etapas. A primeira, que decorrerá dia 18 de no-
vembro, no ISCTE-IUL, será académica, organizada em torno de um call for papers. 
Num segundo momento, nos dias 19 e 20 de novembro, a conferência reunirá, na 
Biblioteca Nacional de Portugal, protagonistas e investigadores convidados. 
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As temáticas a abordar nesta conferência são as seguintes: 

• Colonialismo, neocolonialismo e as novas alianças estratégicas (regionais e glo-
bais); 

• Transições políticas, revoluções e os novos estados; 

• Retornos e diásporas; 

• Libertação e manifestações artísticas: literatura, filme, artes visuais e música; 

• Experiências democráticas, cooperação e políticas de desenvolvimento; 

• Urbanismo, a (re)invenção das cidades e as transformações sociais; 

• Educação e ensino da(s) história(s): legados, encontros e desencontros. 

propostas de ComuniCações

Todos os interessados devem submeter a sua proposta até ao dia 18 de setembro.

As propostas de comunicações (português ou inglês) devem incluir: 

• Título; 

• Resumo (1400 caracteres com espaços); 

• Nome, afiliação e uma breve nota curricular (550 caracteres com espaços). 

Os elementos solicitados devem ser inseridos no formulário disponível em:

http://cei.iscte-iul.pt/40anosindependencias/index.php/submeter-resumo/

A notificação da aceitação das propostas será transmitida a 1 de outubro. 

As inscrições abrem a 1 de outubro.

A comissão organizadora prevê a publicação dos textos das comunicações.

Os pedidos de esclarecimentos devem ser remetidos a João Dias: 

40anosindependencias@gmail.com

Para mais informações consulte a página da internet: 

http://cei.iscte-iul.pt/40anosindependencias/
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Comissão organizadora

Alfredo Caldeira (Fundação Mário Soares) 
Aniceto Afonso (IHC-FCSH/NOVA) 
Aurora Almada Santos (IHC-FCSH/NOVA) 
Clara Carvalho (CEI-IUL)
Eugénio Costa Almeida (CEI-IUL) 
Luís Nuno Rodrigues (CEI-IUL) 
Maria Paula Meneses (CES-Coimbra) 
Pedro Aires Oliveira (IHC-FCSH/NOVA) 
Vasco Martins (CEI-IUL) 

Comissão CientífiCa

Antónia Barreto (IPLeiria) 
Augusto Nascimento (IICT) 
Cristina Rodrigues (IHC-FCSH/NOVA) 
Cláudia Castelo (Universidade de Lisboa) 
Eduardo Costa Dias (CEI-IUL) 
Elísio Macamo (Universität Basel) 
Fernando Florêncio (Universidade de Coimbra) 
Manuel João Ramos (CEI-IUL) 
Maria do Carmo Piçarra (CECS, Universidade do Minho) 
Mário Machaqueiro (CRIA-FCSH/NOVA) 
Patrícia Ferraz de Matos (ICS-UL) 
Paulo Jorge Fernandes (IHC-FCSH/NOVA)
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CENTRO DE ESTUDOS INTERNACIONAIS
INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA 

Contactos
CEI-IUL (ISCTE-IUL), Sala 2W06

Av.ª das Forças Armadas
1649-026 Lisboa

Portugal
tel +351 210 464 029

e-mail 40anosindependencias@gmail.com

http://cei.iscte-iul.pt/40anosindependencias/

