
 

 

 
Adição, Educação, Envelhecimento e Deficiência foram alguns dos temas explorados nesta edição 

Edição comemorativa do 10.º aniversário da revista European Scientific 

Journal coordenada por docentes da ESECS do Politécnico de Leiria 
 

A edição comemorativa do 10.º aniversário da revista European Scientific Journal teve um cunho especial da 

Escola Superior de Educação e Ciências Sociais (ESECS) do Politécnico de Leiria. Subordinada ao tema 

“Desafios na Intervenção Social e nas Relações Socioculturais”, a edição foi coordenada por Fernando 

Magalhães e por José Vicente. A revista contou com seis trabalhos de docentes da ESECS, que se debruçam 

sobre as questões da Adição, Educação, Envelhecimento, Deficiência, entre outras. 

«O repto para coordenar esta edição especial surgiu no seguimento da intensa colaboração que tenho 

mantido com o European Scientific Institute, proprietário da revista European Scientific Journal. A partir desta 

edição tive a oportunidade de proporcionar aos colegas da ESECS e, por esta via, à região de Leiria, um 

palco mundial de divulgação do que de melhor fazemos na nossa instituição e na nossa região. Esta revista 

está indexada em vários dos sistemas de indexação internacionais, reunindo colaborações de centenas de 

colegas universitários um pouco por todo o mundo», explica o professor Fernando Magalhães. 

«A revista é um excelente palco de internacionalização da nossa atividade científica. É fundamental estarmos 

num mundo tão competitivo e multipolarizado, onde podemos produzir conhecimento e trocar ideias com 

colegas de todos os continentes. O Instituto reúne centenas de investigadores e de professores de 

universidades de todo o mundo, que tomam conhecimento do que de melhor se faz no nosso instituto, na 

região de Leiria e no nosso país. A melhor plataforma para o fazer são estas revistas internacionais. Por outro 

lado, tornamo-nos mais competitivos e dotados de maior compreensão e de intervenção sociocultural, pelas 

aprendizagens que podemos fazer num palco global», realça o professor. 

A Adição, a Educação, o Envelhecimento, a Inclusão, a Multiculturalidade e a Interculturalidade foram os 

temas explorados nos artigos publicados pelos docentes da ESECS. «No século XXI enfrentamos vários 

desafios socioculturais que ultrapassam as fronteiras de blocos locais, regionais e nacionais, assumindo uma 

importância global, e exigindo respostas baseadas na investigação científica. Cabe à sociedade como um 

todo, e aos seus líderes, procurar respostas a esses fenómenos, de forma a tornar a nossa sociedade cada 

vez mais plural, inclusiva e igualitária», afirma Fernando Magalhães. 

«Quem dará resposta a esta multiplicidade de temas? Como? Será o interventor sociocultural! Na verdade, 

como pode o interventor sociocultural contribuir para tornar o mundo um pouco melhor? É essa a nossa 

preocupação, desenvolver perspetivas de análise assentes na pluralidade das relações socioculturais e das 

interações profissionais, presentes na sociedade contemporânea. A partir daqui, consideramos que só é 

possível ter comportamentos socialmente responsáveis, encarando o Outro como pessoa com uma identidade 

própria, e inserido em teias de relações sociais e culturais particulares se, previamente, for cultivada uma 

atitude de respeito pela diferença», defende o docente da ESECS. 

Os textos científicos publicados pelos professores da ESECS na edição comemorativa do 10.º aniversário da 

revista European Scientific Journal podem ser consultados em https://bit.ly/3D6TL4v.  
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