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O Colóquio Internacional Cabo Verde e Guiné-Bissau: Percursos do Saber e da Ciência resulta de 

uma parceria entre investigadores do Programa de Desenvolvimento Global do Instituto de 

Investigação Científica Tropical (IICT) e do Centro de Administração e Políticas Públicas do 

Instituto de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP-UTL) no quadro de programas de investigação 

em curso, e visa criar um fórum para investigadores das várias áreas do saber científico para 

apresentarem e partilharem estudos e resultados de projectos sobre Cabo Verde e a Guiné-

Bissau.  

Reflectindo em simultâneo uma história partilhada imposta pela presença colonial Portuguesa 

e uma evolução diferenciada em função de condições específicas e percursos próprios, Cabo 

Verde e a Guiné-Bissau, são hoje uma referência fundamental no mundo Atlântico e na África 

Ocidental atestada pelo crescente número de trabalhos de investigação e de projectos de 

cooperação. Nesse sentido, este Colóquio pretende dar maior visibilidade à investigação que 

tem vindo a ser feita contribuindo para dinamizar o interesse por estes dois países e 

sublinhando o papel desempenhado pela investigação científica e pelo envolvimento directo 

no desenvolvimento e na cooperação. 

Privilegiar-se-á uma abordagem comparativa e interdisciplinar que tenha em conta perspetivas 

históricas, antropológicas, sociológicas, culturais, económicas, políticas, biológicas e 

ambientais, que permita não só uma visão histórica e multidisciplinar em termos regionais e 

mundiais mas também em termos do reconhecimento da importância dos saberes e do 

conhecimento científico no contexto actual destas sociedades. Espera-se que através de uma 

análise histórica mais global e abrangente, seja possível uma melhor compreensão da situação 

presente destes dois países, ajudando a identificar dificuldades actuais e a cooperar na sua 

resolução. 

Áreas temáticas propostas:  
Ocupação, História colonial e Escravatura 
Etnicidades, Sociedades crioulas e Diáspora 
Colonialismo moderno, Descolonização e Período pós-colonial 
Biodiversidade, Etnobotânica, Medicina tradicional 
Gestão, Conservação e Uso Sustentável de Recursos Naturais 
Práticas humanas, Alterações climáticas e Impactos ambientais 
Saúde, Alimentação e Ambiente 
Literatura, Cultura e Educação 
Desenvolvimento e Cooperação (apresentação de projectos) 

O Colóquio é aberto a todos os interessados, investigadores e público em geral. As propostas 

de comunicação deverão ser enviadas, sob forma de resumo, em português ou inglês, para 

coloquio.CVGB@gmail.com até 30 de Março de 2012, sendo os resultados da avaliação 

comunicados até final de Abril de 2012.  As comunicações terão uma duração de 20 minutos e 

poderão ser apresentadas em português ou em inglês embora não seja possível a tradução 

simultânea. 
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Normas para a apresentação de resumos:  

Os resumos devem ser enviados de acordo com template disponível em devem ter entre 300 e 

500 palavras e podem ser apresentados em português ou inglês.  

Texto em Word (não enviar Pdf), fonte Calibri, tamanho 11, com espaço entre linhas de 1,5 e 

espaço duplo entre as secções do texto. Palavras-chave: mínimo 2 e máximo 5.  Indicação do 

nome(s) do(s) autor(es) e da instituição a que estão vinculados, bem como o endereço 

electrónico (e-mail) do(s) autor(es).  

A inscrição é obrigatória e gratuita, não sendo possível à organização custear despesas de 

deslocação ou estadia.  

Mais informações: http://coloquiocvgb.wordpress.com/ 
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