
NOTA DE AGENDA 

“Vivência(s), Convivência(s) e Sobrevivência(s) em Contexto 
de Pandemia” em debate no Politécnico de Leiria 

 
Conferência decorre nos próximos dias 26 e 27 de novembro, na ESECS 

A Escola Superior de Educação e Ciências Sociais (ESECS) do Politécnico de Leiria e o CICS.NOVA.IPLeiria 

vão promover a 9.ª Conferência Internacional de Mediação Intercultural e Intervenção Social, nos próximos 

dias 26 e 27 de novembro, sexta-feira e sábado, subordinada ao tema “Vivência(s), Convivência(s) e 

Sobrevivência(s) em Contexto de Pandemia: relatos e experiências”. O evento realiza-se em formato online, 

reunindo mediadores interculturais, professores, profissionais de saúde, educadores, investigadores, 

cientistas sociais, da educação, da saúde e do desporto, educadores sociais, assistentes sociais, animadores 

e outros interventores sociais. 

A sessão de abertura do evento realiza-se no dia 26 de novembro, pelas 09h00, com a presença de Gonçalo 

Lopes, presidente da Câmara Municipal de Leiria, Rui Pedrosa, presidente do Politécnico de Leiria, Pedro 

Morouço, diretor da ESECS, Ana Vieira, coordenadora do CICS.NOVA.IPLeiria, e Rui Matos, coordenador do 

Centro de Investigação em Qualidade de Vida (CIEQV) de Leiria. 

Pelas 10h00 tem lugar a conferência de abertura, com um representante do ACES Pinhal Litoral, à qual se 

segue a realização de um conjunto de conferências e comunicações livres, que terminam às 18h30. 

A manhã do dia 27 é também dedicada à realização de conferências e comunicações livres, a partir das 

09h00. Às 12h00 decorrerá o lançamento do livro “Ócio, Jogo e Brincadeira: Aprendizagens e Mediação 

Intercultural”, organizado por Ricardo Vieira, José Carlos Marques, Pedro Silva, Ana Vieira, Cristóvão 

Margarido e Rui Matos, que será apresentado por Carlos Neto, professor da Faculdade de Motricidade 

Humana da Universidade de Lisboa, seguindo-se o lançamento do livro “Temas e Contextos de Pedagogia - 

Educação Social”, organizado por Ana Vieira, Ricardo Vieira e José Carlos Marques, com a apresentação a 

cargo de Américo Peres, professor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD). Pelas 13h00 

tem lugar a sessão de encerramento.  

As comunicações e conferências apresentadas na 9.ª Conferência Internacional de Mediação Intercultural e 

Intervenção Social serão posteriormente publicadas, respetivamente, numa edição online e num livro de 

distribuição internacional. 

Mais detalhes e informações sobre a 9.ª Conferência Internacional de Mediação Intercultural e Intervenção 

Social podem ser consultadas em https://bit.ly/3B5Bcgm.  

Convidamos os senhores jornalistas a acompanhar online a 9.ª Conferência Internacional de Mediação 

Intercultural e Intervenção Social, que decorre nos próximos dias 26 e 27 de novembro. Para esse efeito será 

disponibilizado link a quem o solicitar. Contamos com a vossa participação!  

Leiria, 22 de novembro de 2021 

Para mais informações contactar: 

Midlandcom – Consultores em Comunicação 
Cristiana Alves * 939 234 512 * ca@midlandcom.pt  
Ana Marta Carvalho * 939 234 518 * amc@midlandcom.pt 
 

 

https://bit.ly/3B5Bcgm
mailto:ca@midlandcom.pt
mailto:amc@midlandcom.pt

