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I CONGRESSO IBERO-AMERICANO DE RELAÇÕES LABORAIS  

E RECURSOS HUMANOS 

Os sistemas de relações laborais do século XIX até à atualidade 

[Sevilha, 28 - 29 de janeiro de 2016] 

 
Organizadores 

 

* Área de Historia e Instituciones Económicas. 
Dpto. de Economía e Historia Económica. 
Universidad de Sevilla 

* Área de Historia de las Instituciones 
Económicas. Dpto. de Economía General y 
Estadística. Universidad de Huelva 

* Facultad de Ciencias del Trabajo. Universidad 
de Sevilla 

* Facultad de Ciencias del Trabajo. Universidad 
de Huelva 

 

Patrocinadores 

 

* Asociación Andaluza de Centros de 
Relaciones Laborales y Ciencias del Trabajo 

* Asociación de Centros Universitarios de 
Relaciones Laborales y Ciencias del Trabajo 

* Asociación Latinoamericana de Abogados 
Laboralistas 

* Asociación Latinoamericana de Jueces del 
Trabajo 

* Centro Universitario Autônomo do Brasil - 
UniBrasil 

* Fundación 1º de Mayo 

* Grupo de Investigación REF.HAR2011-
27460. "La transición ibérica: Portugal y 
España" 

* Universidade Atlântica 

* Universidade Estadual de Campinas * Universidade Federal do Rio de Janeiro 
* Universidade do Paraná * Universidad de la República 
* Universidad Loyola Andalucía * V Plan Propio de Investigación. Universidad 

de Sevilla 
 

Apresentação 

 

 Desde o início da industrialização, o trabalho remunerado foi o meio de subsistência da 
maior parte da população. Os projetos de vida pessoal e familiar, a saúde ou as relações 
interpessoais apareceram subjugadas ao emprego e à sua qualidade. O estudo das relações 
laborais permite conhecer, portanto, questões tais como os níveis de vida, a desigualdade ou o 
conflito.  
 
 A atual crise devolveu à Europa -sobretudo à sua região mediterrânea- o desemprego 
como problema central. Na América Latina, o extraordinário crescimento económico registado 
em alguns países nos últimos anos, não se traduziu -na mesma medida- em uma diminuição da 
desigualdade social. O crescimento da atividade económica e da riqueza pôde prescindir da 
criação em massa de emprego de qualidade.  
 
 O presente congresso centra-se na análise dos sistemas de relações laborais em uma 
ampla cronologia -desde o século XIX até à atualidade- e no Espaço Atlântico (América Latina 
e Europa, com destaque para os países que compõem a Península Ibérica e o sul do continente). 
A orientação dos estudos e debates será claramente interdisciplinar e favorecerá deste modo a 
perspectiva comparada.  
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Mesas Redondas 

 

Mesa 1.- Internacionalização e mercados de trabalho 
 

Dra. Blanca Miedes Ugarte (Universidad de Huelva) e Dra. Daniela Muradas Reis 
(Universidade Federal de Minas Gerais) 

 
Migrações e mercados de trabalho - Deslocalizações produtivas, investimentos estrangeiros e 
emprego - Multinacionais e mercados de trabalho - Economia multinacional e mercados de 
trabalho nacionais - Integrações económicas supranacionais e a sua repercussão nos sistemas de 
relações laborais nacionais - Terceirização (outsourcing), impacto sobre os trabalhadores e 
perspectiva de género.    
 
 

Mesa 2.- Nações e regiões na diversificação dos sistemas de relações laborais 
 

Dr. Francisco Bernal García (Universidad de Sevilla), Dr. Sebastián Martín Martín 
(Universidad de Sevilla) e Dr. Leonardo Vieira Wandelli (UniBrasil - Tribunal Regional 

do Trabalho do Paraná) 
 

Nacionalismo e sistemas de relações laborais - Sistemas políticos e sistemas de relações laborais 
- Autoritarismo, democracia e sistemas de relações laborais - Perspectivas desde as 
administrações regionais e locais - Sistemas agrários e relações laborais - Trabalho e direitos 
fundamentais. Discriminação e igualdade no mundo do trabalho - Novos métodos de 
organização do trabalho.   

 
Mesa 3.- Políticas de emprego 

 
Dr. José Dari Krein (Universidade Estadual de Campinas), Dr. Roberto Carlos Pompa 

(Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo) e Dra. Celia Sánchez López 
(Universidad de Huelva) 

 
Emprego e produtividade - O desemprego como problema económico e social - Políticas ativas 
de emprego e capital humano - Políticas de emprego e género - Balanço das experiências latino-
americanas: a flexibilidade na década de 1990 e os seus resultados no mercado laboral - Papel 
do poder judicial no regulamento das relações laborais. 

 
 

Mesa 4.- Conflito, diálogo social e desenvolvimento económico 
 

Dr. Hugo Barreto Ghione (Universidad de la República), Dra. Sayonara Grillo Coutinho 
Leonardo da Silva (Universidade Federal do Rio de Janeiro) y Dr. Marcial Sánchez 

Mosquera (Universidad de Sevilla) 
 

Análise das rendas de trabalho - Uso e desuso da política de rendas - Os agentes económicos e 
sociais: organizações empresariais e sindicais - Mulheres e sindicalismo - Modelos de 
concertação social na perspectiva histórica - Negociação coletiva: sistemas, níveis de 
centralização e de coordenação - Conflito laboral: greves e locautes. 
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Mesa 5.- Sistemas de segurança social 

 
Dr. Sidnei Machado (Universidade Federal do Paraná), Dra. Jerònia Pons Pons 

(Universidad de Sevilla) y Dra. Margarita Vilar Rodríguez (Universidade da Coruña) 
 

Seguro de acidente e doença - Seguro de desemprego - Sistemas de reforma de capitalização e 
divisão: a intervenção do Estado - Viabilidade dos sistemas públicos de segurança social - Os 
sistemas de segurança social desde uma perspectiva de género. 

 

Propostas de Comunicação 

 

 As propostas de comunicação deverão ser enviadas ao endereço de correio 
eletrónico icongresorlrh@us.es antes do dia 15 de junho de 2015. Constarão de um 
máximo de 250 palavras e deverão incluir o nome do autor, a instituição à qual pertence, 
a mesa redonda na que deseja participar com a sua comunicação e um correio eletrónico 
de contato. Caso existam vários autores, designar-se-á uma pessoa responsável para a 
qual a organização do congresso enviará a correspondência.   
 
 A organização do congresso informará aos autores sobre a aceitação das suas 
propostas de comunicação antes do dia 30 de junho de 2015. 
 

Textos definitivos 

 Os textos definitivos das comunicações serão enviados ao endereço de correio 
eletrónico icongresorlrh@us.es antes do dia 2 de novembro de 2015. A apresentação 
dos mesmos deverá ser conforme as Normas de Edição do Congresso, que podem ser 
consultadas no sítio oficial.  
 
 A organização do congresso informará aos autores sobre a aceitação dos textos 
definitivos antes do dia 10 de dezembro de 2015. As comunicações aceites serão 
publicadas no sítio oficial do congresso. 
 

Línguas oficiais 

 

 As línguas oficiais do congresso serão o espanhol, o português e o inglês, de 
maneira que se poderá redigir e defender as comunicações em qualquer uma destas três 
línguas.  

 

Participação telemática 

 As sessões do congresso serão transmitidas através do sítio 
http://www.uhu.es/laboraltv/. Os inscritos que não possam assistir presencialmente 
poderão participar telemáticamente. 
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Inscrição e taxas  

 

 O prazo de inscrição no congresso começará no dia 17 de abril de 2015 e 
finalizará no dia 22 de janeiro de 2016. Para formalizá-la, será necessário preencher e 
enviar o Formulário de Inscrição ao correio eletrónico icongresorlrh@us.es, disponível 
no sítio oficial, acompanhado do comprovativo de pagamento das taxas do congresso, 
disponível também em PDF.   
 

Taxas do congresso 

 

Inscrição geral 85 euros 
Inscrição com jantar 28 de janeiro 120 euros 
Estudantes de graduação e pós-graduação 60 euros 
Estudantes com jantar 28 de janeiro 95 euros 

 

 O pagamento das taxas do congresso deverá efetuar-se através de transferência 
bancária para a conta oficial do congresso.  
 
Da Espanha: IBAN: ES95 0049 2588 7024 1425 0158 
Da outros países: SWIFT: BSCHESMM - IBAN: ES95 0049 2588 7024 1425 0158 
 

Datas importantes 

 

Envio de propostas de comunicação até 15 de junho de 2015 
Envio de textos definitivos até 2 de novembro de 2015 
Prazo de inscrição até 22 de janeiro de 2016 

 

Comissão Científica Internacional 

 

Dr. Carlos Arenas Posadas (U. de Sevilla) Dr. José Babiano Mora (Fundación 1º de Mayo) 

Dra. María Inés Barbero (U. de San Andrés) Dr. Hugo Barreto Ghione (U. de la República) 

Dr. Antonio Baylos Grau (U. de Castilla-La Mancha) Dr. Agustín Galán García (U. de Huelva) 

Dra. Ángeles González Fernández (U. de Sevilla) Dr. José Dari Krein (U. Estadual de Campinas) 

Dra. Milagro Martín López (U. de Sevilla) Dr. José Ignacio Martínez Ruiz (U. de Sevilla) 

Dr. Stefano Musso (U. di Torino) Dra. Jerònia Pons Pons (U. de Sevilla) 

Dr. Wilson Ramos Filho (U. Federal do Paraná) Dr. Miguel Rodríguez-Piñero Royo (U. de Sevilla) 

Dr. Andrés Sánchez Picón (U. de Almería) Dra. Carmen Sarasúa (U. Autónoma de Barcelona) 

Dra. Sayonara Grillo Coutinho Leonardo da Silva (U. Federal do Rio de Janeiro) 
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Comissão Organizadora 

 

Dr. Vicente Barragán Roble (U. de Huelva) Dr. Francisco Bernal García (U. de Sevilla) 

Dr. Agustín Galán García (U. de Huelva)  Dr. Rafael Gómez Gordillo (U. Pablo de Olavide) 

D. Pablo Gutiérrez González (U. de Sevilla) Dr. Marcial Sánchez Mosquera (U. de Sevilla) 

Dr. Leonardo Viera Wandelli (UniBrasil)  

 

 

Sítio oficial do congresso: http://www.ciberelah.com 

Email: icongresorlrh@us.es 

 

 

 


