
 

 

   

Bem-Vindo ao Blogue Ambiente, 

Território e Sociedade (ATS)  

 

Sobre Nós  

Este blogue é alimentado e gerido pelos membros do 

grupo de investigação Ambiente, Território e Sociedade 

(GIATS) do Instituto de Ciências Sociais da Universidade 

de Lisboa (ICS-ULisboa).   

O seu objetivo é duplo: proporcionar um espaço de 

difusão, debate e teste de ideias nas áreas de interesse 

do grupo; e dar relevo às dimensões do trabalho do grupo 

que tenham interesse para públicos não-académicos. 

No blogue ATS estamos especialmente interessados em 

publicar posts, tanto de membros do grupo como de 

autores convidados, baseados em atividades de 

investigação e que contribuam para o avanço das práticas 

de pesquisa e para indicar direções inovadoras: novos 

caminhos para a investigação, novas ideias 

transformadoras, informação útil para as políticas 

públicas. 

O GIATS tem como objetivo compreender as dinâmicas 

sociais, territoriais e de governança subjacentes aos 

atuais desafios sócio-ecológicos; identificar caminhos de 

transição para uma sociedade mais justa e sustentável; e 

conectar ciência, sociedade e políticas públicas. As suas 

principais áreas de investigação são: representações, 

práticas e políticas do ambiente; sustentabilidade urbana 

e futuros regionais; tecnociência, risco e incerteza. 

 

Poderão encontrar, na próxima página, mais 

informações acerca do formato do Blogue, e instruções 

acerca dos elementos a incluir. Abaixo poderão 

encontrar links para as secções, que abordam: 

Orientações Gerais para Autores 

Instruções:  Dimensão  , Estrutura , Referências ,  

Mini-Biografia  , Imagens  , Categoria ,      

Palavras-Chave/Tags  , Série Temática (Opcional) 

Welcome to the Environment, Territory 

and Society Blog (ATS) 

 

About Us 

This collective blog is produced and managed by the 

members of the research group Environment, Territory 

and Society (GiATS) of the Institute of Social Sciences of 

the University of Lisbon (ICS-ULisboa).   

We have two goals: to create a space for outreach, debate 

and testing of ideas in the areas of interest for the 

research team; and to highlight those dimensions of our 

work that have a character of public interest. 

We are especially interested in publishing posts, both from 

members of the group and invited authors, which are 

based in research, but capable to push research practice 

itself and show directions: new research paths, 

transformative ideas, recommendations for public policy. 

The research group aims at: understanding the social, 

territorial and governance dynamics underlying current 

socio-ecological challenges; identifying transition 

pathways to a more equitable and sustainable society; 

and bridging science, society and policy-making. Its main 

areas of inquiry are: environmental representations, 

practices and policies; sustainable urban and regional 

futures; technoscience, risk and uncertainty. 

 

 

 

Please turn to page 3 for more information regarding the 

Blog format, as well as instructions for the authors. Below 

you may find links to the sections, regarding the- 

 

General Guidelines for Authors 

Instructions:  Length  , Structure , Referencing ,  

Mini-Bio  , Images  , Category ,      

Key-Words/Tags  , Thematic Series (Optional) 

 

PT EN 

http://ambienteterritoriosociedade-ics.org/
https://www.ics.ulisboa.pt/grupo/ambiente-territorio-e-sociedade
https://www.ics.ulisboa.pt/en
http://ambienteterritoriosociedade-ics.org/
https://www.ics.ulisboa.pt/en/grupo/environment-territory-and-society
https://www.ics.ulisboa.pt/en


 

 

 

Orientações Gerais para Autores 
 

O Blogue ATS está aberto a todos os temas de interesse dos membros do grupo, com total liberdade na escolha 

dos tópicos e das perspetivas. Porém, e em linha com as orientações editoriais, privilegiamos perspetivas que 

salientem o interesse “público” do trabalho da investigação social.  

Mais do que “resumir” o que fazemos, queremos refletir publicamente sobre o nosso trabalho e apontar 

direções: enfatizar as questões críticas que surgem na nossa experiência de investigação e dar indicações tanto 

para as políticas públicas como para o próprio trabalho académico. Os posts não precisam de apresentar 

conclusões “definitivas”, podendo ser utilizados para testar ideias que precisam ainda de ser trabalhadas. Poderá 

verificar as Categorias de textos que são desenvolvidos no Blogue ATS (Ponto 6 nas Instruções).  

Os textos poderão ser submetidos em Português ou Inglês, mas também em Francês, Espanhol e Italiano.  

Devem ser escritos numa linguagem acessível a um público generalista. Para quem não se sentir familiarizado 

com o post como meio de divulgação e de trabalho, sugerimos alguns blogues e posts como exemplos 

interessantes: 

• LSE Field Research Lab: um post, divertido mas sério, sobre “bebedeiras” e o posicionamento do investigador no 

trabalho de campo. 

• LSE Impact of Social Sciences: Para a publicação em forma de post de resultados de investigação, recomenda-se 

a leitura deste contributo.  

• AESOP Young Academics: um bom exemplo de apresentação de resumos de resultados de investigação sobre o 

“futuro” dos jovens doutorados de Itália.   

Os posts são sujeitos a uma revisão formal pelos editores (para detetar gralhas e outros problemas de natureza 

formal), que deverá ser validada pelos autores. A calendarização dos convites, das datas de submissão, e da 

publicação dos textos no blogue será gerida pela equipa editorial do Blogue ATS. 

Instruções 
  

1) Dimensão:  
Mínimo de 500 palavras e um máximo de 1000 palavras 

2) Estrutura:  
Os autores poderão utilizar subsecções para estruturarem os seus textos, segundo subtemas, ideias e 

argumentos. No entanto, não incluímos as seguintes secções: bibliografia, notas de rodapé, ou notas finais. 

3) Referências:  
Os textos devem incluir links (incorporados no texto 1) para as fontes referenciadas, havendo uma preferência 

por citações indiretas – Poderá ver aqui um exemplo do Blogue ATS. 

4) Mini Biografia:  
Solicitamos que os autores desenvolvam uma nota biográfica (Max 50 palavras) que possa informar os leitores 

acerca do seu percurso e a sua atividade de investigação. Pedimos também que inclua um contacto de email.  

 
1 No Microsoft word, selecionar texto onde deve aparecer o link, escolher menu “inserir”, opção “hiperligação”. 

http://ambienteterritoriosociedade-ics.org/
http://blogs.lse.ac.uk/fieldresearch/2014/04/10/rice-wine-and-fieldwork-in-china/
http://blogs.lse.ac.uk/fieldresearch/2014/04/10/rice-wine-and-fieldwork-in-china/
http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2016/01/25/how-to-write-a-blogpost-from-your-journal-article/
https://aesopyoungacademics.wordpress.com/2016/04/13/the-future-of-phd-students-in-italian-academia-what-does-it-look-like/
https://ambienteterritoriosociedade-ics.org/2021/01/20/fazer-da-necessidade-virtude-atividades-participativas-em-tempos-de-covid-19/


 

 

5) Imagens: 
Os textos devem integrar pelo menos uma imagem. Cada imagem deve ser acompanhada por uma legenda, 

com indicação da autoria2. Quando selecionar as imagens, ter presente que não podemos publicá-las se 

estiverem cobertas por direitos de autor e que uma imagem disponível na internet não é automaticamente 

publicável3. Podemos publicar: 

• Imagens da autoria do/a autor/a do post; 

• Imagens disponibilizadas online sem direitos de autor e/ou cobertas por licenças que permitem a 

reprodução (o caso de quase todas as licenças Creative Commons); 

• Imagens com direitos de autor desde que com autorização dos autores. 

Em geral, aconselhamos a procurar imagens com licenças abertas, utilizando motores de busca como o 

ccSearch, Pixabay, Pexels ou Flickr Creative Commons. Os motores de busca mais comuns também 

disponibilizam opções para selecionar os tipos de licença. 

 

6) Categoria: 
 Os autores devem selecionar UMA das seguintes categorias: 

● Resultados de investigação / Research outputs 

● Metodologias 

● Novas ideias  

● Recensões de livros  

● Recomendações políticas  

● Ética  

● Acesso aberto  

● Avaliação e impacto  

● Eventos  

● Academia e sociedade  

7) Palavras-Chave / tags:  
Os textos devem indicar 3 a 5 das seguintes tags (ou outras sugeridas pelos autores, tendo em atenção a 

função de organização/pesquisa proporcionada pelas tags): 

● Ambiente 

● Alterações climáticas  

● Água 

● Energia 

● Alimentação 

● Resíduos 

● Desenvolvimento sustentável 

● Ciência  

● Consumo 

● Território 

 

● Cidades 

● Migrações  

● Fronteiras 

● Agricultura 

● Zonas costeiras 

● Participação 

● Risco 

8) Série Temática (Opcional):  
Queremos reativar as Séries Temáticas do Blogue ATS, permitindo assim reunir posts de diversos autores (ex. 

Transição Justa, Desafios metodológicos em tempo de pandemia). Caso tenha interesse que o seu artigo faça 

parte de uma série temática, por favor entre em contacto com a equipa editorial para mais informações.  

 

 
2 Sempre que uma imagem seja retirada de uma fonte online, deverá haver indicação do seu autor e do link direto da imagem - 
não o link genérico do website.  
3 Como verificar se uma imagem descarregada da internet pode ser utilizada? Verificar se a imagem, ou o site, estão cobertos por 
direitos de autor ou licenças que não permitem a reprodução. O mais comum é o direito de autor estar atribuído ao site – 
normalmente a informação encontra-se ao fundo da página web ou numa secção específica (“sobre”, “about” ou parecidas);  

https://creativecommons.org/choose/
https://search.creativecommons.org/
file:///C:/Users/Ana/Downloads/pixabay.com
http://www.pexels.com/
https://www.flickr.com/creativecommons/


 

 

  

General Guidelines for Authors 
 

The ATS Blog is open to all topics of interest within the field of Environment, Territory and Society, with complete 

freedom in the choice of topics and perspectives covered. However, and in line with editorial guidelines, we 

favour perspectives that highlight the "public" interest of social research work.  

Rather than "summarizing" what we do, we want to reflect publicly on our work: to emphasize critical issues that 

arise in our research experience and to provide pointers both for public policy and for academic work itself. The 

posts need not to present "definitive" conclusions, but may be used to test ideas that need further work. You 

may check the Categories of texts that are developed in the ATS Blog (6th Point in the Instructions) 

The articles may be submitted in Portuguese or English, as well as in French, Spanish and Italian. 

Texts should be written in a language that is accessible to a general audience. For those unfamiliar with the post 

as a means of dissemination and work, we suggest some blogs and posts as interesting examples: 

•  LSE Field Research Lab: an amusing but serious post about "drunkenness" and the positioning of the researcher 

in fieldwork.  

• LSE Impact of Social Sciences: For the publication of research results in a post, we recommend this reading.  

• AESOP Young Academics: a good example of presenting summaries of research results on the "future" of young 

PhDs in Italy.    

 

All posts are submitted to a formal review by the editors (to detect errors and other formal issues), which must 

be validated by the authors. The timing of invitations, submission deadlines and the publication of texts will be 

managed by the ATS Blog editorial team.  

Instructions 

1) Length: 
Minimum of 500 words and a maximum of 1000 words.  

2) Structure: 
Authors may use subsections to structure their texts, according to sub-themes, ideas and arguments.  

However, we do not include the following sections: bibliography, footnotes, or endnotes.   

3) Referencing:  
Texts should include links (embedded in the text4) to referenced sources, and there is a preference for indirect 

quotes and references –Here is an example from ATS Blog. 

4) Mini Bio:  
Authors should submit a brief biographical note (Max 50 words) that may inform readers about your academic 

and research activity. We also ask that you include an email contact. 

 

 

 
4 To embed a link in Microsoft Word, select text where the link should appear, right click and in the menu, select "insert", and the 
“hyperlink” option. 

https://ambienteterritoriosociedade-ics.org/
http://blogs.lse.ac.uk/fieldresearch/2014/04/10/rice-wine-and-fieldwork-in-china/
http://blogs.lse.ac.uk/fieldresearch/2014/04/10/rice-wine-and-fieldwork-in-china/
http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2016/01/25/how-to-write-a-blogpost-from-your-journal-article/
https://aesopyoungacademics.wordpress.com/2016/04/13/the-future-of-phd-students-in-italian-academia-what-does-it-look-like/
https://ambienteterritoriosociedade-ics.org/2020/10/21/film-industry-and-sustainability-in-the-era-of-covid-19/


 

 

5) Images:  
All posts should include at least one image, which must have a short subtitle identifying it and referencing the 

source5. When selecting an image, keep in mind that we cannot publish them if they are covered by copyright 

and that an image available on the Internet is not automatically publishable6. We can publish: 

• Images that are authored by you (ex. photographs, graphics/tables, etc) 

• Images available online without copyright and/or covered by licenses that allow reproduction (this is the 

case with almost all Creative Commons licenses). 

• If an image copyrighted, authors must have obtained explicit permission for use. 

In general, we advise searching for images with open licences, using search engines such as:  ccSearch, Pixabay, 

Pexels, or Flickr Creative Commons. The most common search engines also provide options for selecting 

license types. 

6) Category: 
Please select ONE of the following Categories: 

● Research outputs 

● Methodology 

● New Ideas 

● Book Reviews 

● Policy Recommendations 

● Ethics 

● Open access 

● Assessment and Impact 

● Events 

● Academy and Society 

7) Key-Words / tags: 
Select from 3 to 5 tags from the list below. Authors may opt for some of your own, but these allow for search 

and organization functions within the Blog, aggregating posts using key-words/tags. 

● Environment 

● Climate change 

● Water 

● Energy 

● Food 

 

● Waste 

● Sustainable Development 

● Science 

● Consumption 

● Territory 

 

● Cities 

● Migrations 

● Borders 

● Agriculture 

● Coastal Areas 

 

● Engagement 

● Risk 

8) Thematic Series (Optional):  
We wish to reactivate the ATS Blogue Thematic Series, thus enabling the gathering of posts from different 

authors (e.g. Just Transition, Methodological Challenges in time of pandemic). If you are interested in having 

your article be part of a Thematic Series, please contact the editorial team for more information. 

 

 

 

 
5 Whenever an image is taken from an online source, there must be an indication of it’s author and direct link to the image – not 
the homepage of the website.  
6 How to proceed when you want to use an image from the Internet? Check if the image, or the site, is covered by copyright or 
licenses that do not allow reproduction. Most commonly, the copyright is assigned to the site - usually the information is at the 
bottom of the web page or in a specific section ("about", "about" or similar); 

https://creativecommons.org/choose/
https://search.creativecommons.org/
https://pixabay.com/
http://www.pexels.com/
https://www.flickr.com/creativecommons/

