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APRESENTAÇÃO 

 

O bom funcionamento das sociedades humanas depende da qualidade dos seus líderes. Nesse 

sentido, a ciência e a arte de bem governar e liderar pessoas constitui uma temática que deve ser 

repensada sistematicamente, tanto pelos mais teóricos como pelos mais empíricos, em articulação 

com o poderes públicos e a sociedade. 

Com o Congresso Internacional Liderança e Tomada de Decisão das Elites pretende-se partilhar os 

resultados mais atuais emergentes da investigação, da reflexão e das boas práticas no âmbito desta 

temática, bem como identificar as tendências mais promissoras para uma governação e administração 

pública e empresarial. 

Para isso serão partilhadas informações e experiências resultantes das mais recentes e pertinentes 

abordagens da liderança e da tomada de decisão, valorizando o debate interdisciplinar e 

transdisciplinar. Serão privilegiados os contributos específicos da Psicologia Política, Ciências 

Políticas e da Administração Pública, do Direito e da Gestão de Recurso Humanos. 

Com este evento científico pretende-se refletir sobre as múltiplas dimensões da liderança e da 

tomada de decisão nas sociedades complexas contemporâneas, a sua relevância na atualidade e as 

implicações para a vida política e social. Este constitui uma oportunidade para estabelecer linhas 



orientadoras para investigações futuras e para o desenvolvimento das melhores práticas, tanto para os 

agentes públicos como privados em instituições globais, europeias e nacionais.  

 

Para isso lançamos para debate algumas questões interpeladoras para inspirar uma análise critica e 

promissora para o futuro das sociedades humanas: 

A União Europeia vai sobreviver? 

Como distinguir se um político é de direita ou de esquerda? 

O burquini ofende os valores ocidentais? 

Existem valores ocidentais versus outros valores? 

Como distribuir os recursos financeiros do Estado? 

Como tornar a ação política eficaz na resolução de problemas das pessoas? 

Quem tem poder/”manda” efetivo no mundo contemporâneo? 

Quem manda nas instituições publicas? Nas universidades...Nos tribunais...Nos hospitais...? 

O poder político é fraco e o poder económico é forte? 

Como se combate a corrupção? 

Existe o risco de o mundo se tornar mais pobre? 

 

A compreensão da contemporaneidade pressupõe uma leitura e reinterpretação das questões e dos 

factores que determinam lideranças eficazes, bem como dos perfis individuais e modelos 

organizacionais que melhor se adequam ao seu exercício. 

O Congresso conta com a intervenção de cientistas políticos, juristas, psicólogos, gestores, 

historiadores, filósofos, pedagogos, sociólogos e investigadores de outros domínios científicos numa 

perspetiva interdisciplinar. Revisitando e redefinindo paradigmas, tendências e práticas, assume-se 

como um exercício científico, que visa a compreensão da arte de influenciar pessoas, equipas e 

organizações, assim como dos modos de estruturar a política, a sociedade e as instituições públicas e 

privadas nas suas múltiplas interações.  

 



OBJETIVO GERAL 

 

Promover junto da comunidade científica portuguesa um debate alargado sobre a temática da 

liderança e tomada de decisão das elites, na óptica das ciências sociais e humanas e particularmente 

da Psicologia Política 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1) Compreender os fenómenos políticos e sociais relacionados com a liderança e a tomada de decisão 

através dos modelos conceptuais da psicologia e da ciência política. 

2) Fomentar a reflexão sobre o comportamento político na sociedade contemporânea através da 

construção de um debate aberto e crítico. 

3) Incrementar a discussão e a implementação de modelos de liderança pautados por princípios 

democráticos e humanistas. 

4) Aprofundar o conhecimento da composição e atuação das elites políticas e demais elites sociais 

contemporâneas. 

5) Identificar a relevância dos fatores culturais que estão subjacentes à atuação das elites. 

6) compreender os comportamentos e atitudes inerentes ao processo de tomada de decisão das 

elites 

7) Promover a produção de conhecimento científico de utilidade para uma reforma dos sistemas 

político-administrativos 

8) Estabelecer linhas orientadoras para a investigação e para o desenvolvimento das melhores 

práticas de liderança, tanto para os agentes públicos como privados. 

 

 

 



EIXOS TEMÁTICOS 

 

I. LIDERANÇA 

Modelos de liderança 

Lideranças globais, nacionais, regionais e locais  

Liderança política 

Reforma do Estado e liderança na administração pública 

Cultura Empreendedora 

Escola Empreendedora 

Relações de poder 

Exercício do poder 

Dinâmica grupal e social 

Coaching com políticos e executivos 

Liderança de equipas  

 

II. ELITES 

Elites globais 

Elites europeias 

Elites portuguesas 

Elites políticas 

Elites económicas 

Elites sociais 

Elites culturais 

Elites académicas 

Elites religiosas 

Elites simbólicas 

 

III. POLÍTICA 

Relações internacionais 

Diplomacia 

Ação estratégica 

Políticas públicas 

Atores políticos  



Personalidade dos políticos 

Comunicação política 

Emoções na política 

Utopias sociopolíticas  

Terrorismo 

Migrações e refugiados 

Nacionalidades e cidadanias 

 

IV. DEMOCRACIA E TOMADA DE DECISÃO 

Consciência política 

Movimentos sociais 

Valores democráticos 

Comportamento eleitoral 

Cidadania 

Modelos de tomada de decisão 

Sistemas políticos e tomada de decisão 

Tomada de decisão individual e coletiva 

Tomada de decisão nas organizações 

Negociação e resolução de conflitos 

Ética e deontologia 

 

O programa geral do congresso apresenta uma estrutura previamente definida, contando para isso 

com a intervenção de especialistas estrangeiros e nacionais. Além disso, os congressistas têm a 

possibilidade de propor comunicações com temáticas específicas a integrar nos eixos temáticos 

predefinidos, constituindo, assim, diferentes painéis/laboratórios de investigação. Deste modo, 

pretende-se ter uma abordagem científica, teórica e prática, destacando-se a apresentação, tanto à 

comunidade científica como aos profissionais dos domínios em estudo, de informação com evidentes 

implicações teórico-práticas. 

 

 

 



ORGANIZAÇÃO 

 

INSTITUIÇÃO CIENTÍFICA COORDENADORA 

CIDH – Cátedra Infante Dom Henrique para os Estudos Insulares Atlânticos e a Globalização – 

Universidade Aberta / CLEPUL – Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 

 

 

INSTITUIÇÕES PROMOTORAS 

Internacional Society of Political Psychology 

Gabinete de Educação para o Empreendedorismo e Cidadania (CIDH-UAb) 

Instituto de História do Direito e do Pensamento Político (Faculdade de Direito da Universidade de 

Lisboa) 

Centro de Investigação em Teoria e História do Direito (Faculdade de Direito da Universidade de 

Lisboa) 

 

 

INSTITUIÇÕES ASSOCIADAS 

Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias (Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa) 

Instituto Europeu de Ciências da Cultura Padre Manuel Antunes 

 

 

INSTITUIÇÃO GESTORA 

CompaRes – International Society for Iberian-Slavonic Studies 

 

 

 

 



INSCRIÇÕES 

 

As inscrições, para assistir ou para participar no congresso com comunicação, deverão ser 

submetidas através do site http://lisbonpoliticalpsychologycongress.weebly.com mediante o 

preenchimento do respetivo formulário ou através do email 

politicalpsychologycongress@gmail.com. 

O pagamento da inscrição no programa científico do congresso dará direito à pasta do congresso 

(com livro de resumos das conferências e programa), ao certificado de participação para efeitos 

curriculares e aos coffee breaks. 

 

PARA ASSISTIR AO CONGRESSO 

 

Livre até 15 de dezembro de 2016 40€ 

Livre até 1 de fevereiro de 2017 60€ 

Estudantes até 15 de dezembro de 2016 20€ 

Estudantes até 1 de fevereiro de 2017 30€ 

Ação formação acreditada pela OPP
1
 até 15 de dezembro de 2016 80€ 

Ação formação acreditada pela OPP1 até 1 de fevereiro de 2017 120€ 

 

PARA PARTICIPAR NO CONGRESSO COM COMUNICAÇÃO  

 

Até 15 de dezembro de 2016 200€ 

Até 20 de janeiro de 2017 300€ 

 

As inscrições no Congresso com proposta de comunicação deverão ser acompanhadas dos 

seguintes documentos: resumo da comunicação (máx. 2500 caracteres sem espaços), cinco 

palavras-chaves, indicação do(s) painel(éis) temático(s) em que pretende que comunicação seja 

integrada, resenha biográfica do autor (máx. 15 linhas) e comprovativo de pagamento da 

inscrição. E poderão ser enviadas para o endereço postal ou o email do Secretariado Executivo, ao 

cuidado de Rita Balsa Pinho. Apenas serão admitidas à avaliação as propostas de comunicações com 

as respetivas inscrições efetivamente pagas. 

                                                 
1
 O processo de acreditação pela Ordem dos Psicólogos Portugueses encontra-se a decorrer. 

http://lisbonpoliticalpsychologycongress.weebly.com/
mailto:politicalpsychologycongress@gmail.com


PRAZOS 

 

Data limite para envio de propostas  Até 5 dias após a formalização da inscrição 

Data de anúncio de aprovação das propostas Até 5 dias após a recepção da proposta 

Data de entrega dos textos finais  30 de janeiro de 2017 

 

 

FORMAS DE PAGAMENTO 

 

Por depósito ou transferência bancária:  

Conta Montepio: Compares – Associação Internacional de Estudos Ibero-Eslavos 

N.º de conta: 071 10.009905-1 

NIB: 0036 0071 99100099051 86 

IBAN: PT50 0036 0071 99100099051 86 

BIC: MPIOPTPL 

 

Por cheque endereçado a Compares – Associação Internacional de Estudos Ibero-Eslavos. 

 

Por vale postal endereçado a Compares – Associação Internacional de Estudos Ibero-Eslavos. 

 

Via PayPal, mediante pedido ao Secretariado Executivo. 

Todos os comprovativos deverão ser enviados para o endereço postal ou para o e-mail do 

Secretariado Executivo. 

 

 

 

 

 



SECRETARIADO EXECUTIVO 

 

ENDEREÇO POSTAL 

CompaRes – Associação Internacional de Estudos Ibero-Eslavos 

Rua dos Três Concelhos, Lote 5, Bairro dos Marinheiros,  

2950-517, Quinta do Anjo, Palmela 

 

E-MAIL 

politicalpsychologycongress@gmail.com 

 

TELEFONE 

(+351) 917659365 
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