23/07/2018

nº Workshop ESPAnet Portugal
Local (Coimbra, Lisboa, Porto, Braga)
data (26 março, 4, 21 26 Junho 2018)
1. Abertura do Workshop e informação sobre a ESPanet Portugal
2. ParNlha de informação sobre a acNvidade cienPﬁca do presentes
3. Discussão do Plano de AcNvidades da ESPAnet Portugal
4. Decisão sobre próximas iniciaNvas a tomar
5. Outros assuntos
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ObjecNvos deste Workshop ESPAnet
• encontro entre invesNgadores de PolíNca Social em Portugal (indo
ao encontro dos invesNgadores: Coimbra, Lisboa, Porto, Braga, …)
• para nos conhecermos (dispersão geográﬁca, insNtucional,
temáNca,de áreas cienPﬁcas)
• para conhecermos a invesNgação que estamos a realizar (podemos
fazer trabalho conjunto)
• incenNvar a invesNgação em PoliNca Social (parNcipação em
Conferências, publicação em revistas de referência, debates
esclarecidos sobre temáNcas relevantes)
• internacionalizar a nossa acNvidade de invesNgação e sua
divulgação cienPﬁca (projecção internacional)
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ESPAnet
European Social Policy Analysis Network
criada em 2002
objecNvo de facilitar relacionamento e cooperação entre invesNgadores em PoliNca Social na Europa e consNtuir um forum para o desenvolvimento da análise da PolíNca Social como área de invesNgação e
de ensino
rede Europeia / redes nacionais
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ESPAnet: objecNvos especíﬁcos
• avanço do conhecimento na análise das poliNcas sociais europeias
• esNmulo à entrada de jovens invesNgadores nesta área e melhorar
os seus conhecimentos, qualiﬁcações e experiência
• promoção de uma perspecNva de análise comparaNva da PolíNca
Social na Europa
• promoção de uma abordagem inter e mulNdisciplinar na análise
da PoliNca Social
4

2

23/07/2018

decisão de criar a ESPAnet Portugal (em 2013)
grupo dos fundadores (JAPereirinha, FNBranco, PHespanha, RXerez
• aceitar a relevância dos objecNvos da ESPAnet para Portugal
• acreditar ser possível alcançá-los
as primeiras iniciaNvas (fundadoras) (2013/2014)
Conferência “Welfare State in Portugal in the Age of Austerity”
(Lisboa/ISEG, 9 e 10 Maio 2014)
Candidatura de Portugal à rede ESPAnet (decisão favorável do Board
em 11 Setembro 2013)
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uma conferência internacional em 2017
15th Annual ESPAnet Conference 2017 Lisboa
Lisboa/ISCSP,Ulisboa, 14-16 Setembro 2017
New Horizons of European Social Policy: Risks, Opportuni@es
and Challenges
criação da página web
www.espanet-portugal.org
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Plano de Acção 2017 – 2019
v melhorar e manter actualizado o website
v consolidar e alargar a rede nacional de invesNgadores em PolíNca
Social
v organizar 4 workshops em Portugal
(Coimbra em 26 março 2018, Lisboa em 04 junho 2018
Porto em 21 Junho 2018, Braga em 26 Junho 2018)
v organizar uma Conferência Nacional sobre PolíNca Social em 2019
(Setembro/Outubro), em local a decidir
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v promover e impulsionar a invesNgação e publicação de invesNgação
sobre PolíNca Social
número especial da revista European Policy Analysis (tema: “Recent
Developments in European Social Policy”), November 2018
+
(discuAr neste workshop)
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