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PROGRAMA E RESUMOS

9h30
ABERTURA
Gustavo Gouvêa Maciel, João Vasconcelos, Luísa Coutinho, Miguel Dantas da Cruz,
Tânia Gerbi Veiga e Vanessa Cunha (Conselho Pedagógico)

10h – 10h50
TRABALHADORES MIGRANTES EM PORTUGAL
Moderador: João Vasconcelos
Comentadora: Alice Ramos
Marcos Moura
Antropologia
Travestis e mulheres trans brasileiras em Lisboa: Vidas em trânsito e trabalho sexual em
tempos de pandemia Covid-19.
Esta proposta de pesquisa tem como objetivo contribuir para o conhecimento acerca da
redução de riscos no trabalho sexual de mulheres trans brasileiras em Lisboa. A investigação
pretender perceber como as ações de intervenção neste campo se contactam com a
população-alvo, tendo como foco os significados que estes atores constroem e veiculam
sobre os aspectos pesquisados. Perceber de que maneira as práticas de intervenção de
redução de riscos são desenvolvidas no contexto do trabalho sexual é importante para
compreender quais os aspectos são destacados pelas trabalhadoras do sexo e, ainda, se
estes têm implicações na sua saúde. Considerando o trabalho sexual como principal
atividade económica desta população, a investigação incidirá também no acesso aos
serviços de saúde, nas iniciativas de redução de riscos e na dinâmica do trabalho sexual
durante (e/ou após) a pandemia de Covid-19.
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Guilherme Rodrigues Passamani
Antropologia (ISCTE/NOVA)
O trabalho sexual de homens brasileiros em Lisboa.
Este projeto procura investigar o trabalho sexual de homens brasileiros em Lisboa. Ao longo
da pesquisa, prestaremos atenção aos fluxos, aos trânsitos, às relações e às performances
desses homens envolvidos com os mercados do sexo em contextos transnacionais na
condição de trabalhadores sexuais. O projeto organiza-se a partir da intersecção entre
gênero, sexualidade, trabalho sexual e trânsitos em contextos transnacionais. O projeto terá
trabalho de terreno on e offline em Lisboa e outras cidades na medida das necessidades e
dos constrangimentos (em Portugal e outros países da Europa). Entre os principais desafios
do projeto, estão o de problematizar o lugar destinado aos homens nas economias sexuais e
o de avançar na compreensão dos trânsitos por fronteiras transnacionais tendo o mercado
do sexo e as economias sexuais como elementos disparadores desses fluxos a partir do
trabalho sexual masculino.

Kishor Subba Limbu
Antropologia
Card ko lāgi: A collective moral of migrant Nepali agriculture workers in Portugal.
This ethnographic-based research will explore the main factors influencing Nepali migration
to Portugal and follow their trajectories in the pursuit of a residence card. Card ko lāgi is a
project and a prospect; the card is perceived as a “magic key” for a better future and
expanded opportunities for the next generation. Achieving it involves identified and
unidentified trajectories; among them is the option for performing unskilled work in the
Portuguese intense-agriculture business. This project will address the experience of Nepali
migrants in Portugal who work or have worked in agriculture as manual labourers, and
discuss the personal, physical, emotional, and social costs of their endeavour: the harshness
of agricultural work, the negotiation of their living conditions while at the farms, the
experience of racism, xenophobia and increased health vulnerabilities, including Covid-19.
Research results will also contribute to understand current trends in intensive agriculture and
migrant labour recruitment in Southern Portugal.

11h – 11h50
GÉNERO, CORPO E IDENTIDADE
Moderadora: Luísa Coutinho
Comentadora: Isabel Freire
Isabel Pires
Antropologia
Being mei mei is being rich: A procura da beleza e da modernidade entre mulheres
chinesas em Lisboa.
A minha proposta de pesquisa centra-se nas repercussões sociais, políticas e económicas da
emergência em Portugal de um mercado cosmético “étnico” transnacional.
Circunscrevendo-me à população chinesa migrante, pretendo realizar um estudo
etnográfico focado nas mulheres, no seu imaginário estético e nas suas aspirações de
mobilidade social. Procuro também perceber como o processo migratório que perfazem se
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relaciona como as práticas que desempenham de transformação corporal – particularmente
a cirurgia plástica e a utilização de cremes branqueadores de pele.

Adriana Maria Penna Quintão
Sociologia
Teu corpo, nossas regras? A experiência corporal sexuada feminina.
O estudo abordará aspetos da experiência corporal sexuada de mulheres portuguesas ao
longo de suas vidas, em especial duas questões centrais da corporalidade e sexualidade
feminina percebidas como tabus e ainda pouco exploradas nas Ciências Sociais: a vulva e a
menstruação. A investigação será realizada por métodos mistos, com um mínimo de 15
entrevistas em profundidade com mulheres de duas faixas etárias, assim como com 5 a 10
influenciadoras, além de um inquérito online com um mínimo de 100 mulheres. A análise
qualitativa será conduzida pelo método da constructivist grounded theory, de forma
diacrónica e indutiva, utilizando especialmente o interacionismo simbólico e a sociologia do
corpo para avaliar o grau de agência que as mulheres têm sobre seus corpos e experiências
sexuais, a partir de seus processos de socialização e suas interações com pares e
companheiros. A análise quantitativa será realizada com o software SPSS.

Mayne Souza Benedetto
Antropologia
The female burden: Autistic experience beyond sex labels.
This in-depth research project, situated between Anthropology of Health and the developing
field of Critical Autism Studies, aims to investigate the implications and limitations of sex
designations and gender roles among autistic individuals raised as girls and their bodily
experience, taking into consideration the relationship between gender, emotion, experience,
and performativity. Through combined methods, namely collaborative autoethnography,
narrative interviews and interpretative phenomenological analysis, the research proposal
wants to address the meaning-making of these subjects in order to contribute to a more
substantial perspective on sex designations and gender roles on the autism spectrum that
might have an impact on the current diagnostic criteria.

Madelon Schamarella
Sociologia
A construção da identidade cuidadora em tempos pandémicos
O cuidado tem ocupado um lugar de destaque em recentes estudos sobre os impactos da
pandemia de Covid-19 nas práticas quotidianas. Dados do recente relatório Caring Under
Covid-19, publicado pela Oxfam (2020), revelam que a pandemia direcionou as atenções
para o cuidado, onde as pessoas tiveram que reinventar suas rotinas para se adaptar às
novas formas de prover o cuidado aos(às) filhos(as), pais, avós e demais entes queridos.
Buscamos, com o presente tema, ocupar um lugar de conhecimento ainda pouco explorado,
sobre o processo de construção da identidade cuidadora na perspetiva dos jovens rapazes
que estão a se aproximar da vida adulta. Queremos saber quais as suas experiências com os
cuidados parentais, e se/como esta experiência está a construir uma nova identidade
cuidadora, e a influenciar a expressão do autocuidado e do cuidado com os outros.
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12h – 12h50
SUSTENTABILIDADE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
Moderadora: Vanessa Cunha
Comentadora: Carla Maria Gomes
Mengmeng Cui
Alterações Climáticas
Circular economy and biodiversity: Why, what, and how?
A recent paper titled “An urgent call for circular economy advocates to acknowledge its
limitations in conserving biodiversity" laid out main biodiversity-related circular economy
strategies and approaches and how they are insufficient to address the catastrophe we face
with biodiversity loss, or in some cases, adding to the problem. The paper highlighted a
crucial disconnection between the new economic model considered the sustainable
alternative of the linear model, and one of the most severely damaged life-supporting earth
systems. This research aims to build on the reflection upon reading the aforementioned
paper to further expand some areas where gaps may exist and should be addressed. It is an
update on the first article in a series to answer the “why”, “what”, and “how” questions. Why
should biodiversity be a key component of the circular economy? What are the areas in the
circular economy most relevant to biodiversity? How can the circular economy prevent
biodiversity loss?

André de Castro dos Santos
Alterações Climáticas
O direito internacional das alterações climáticas em construção: Limitações e potenciais
para a proteção do sistema Terra pela UNFCCC.
Após 25 COPs da UNFCCC, este tratado internacional ainda não cumpriu seu principal
objetivo: reduzir as emissões gases de efeito estufa e limitar o aumento da temperatura
global. Diante deste contexto, a investigação tem como objetivo compreender como o
direito internacional das alterações climáticas e o sistema de governança da UNFCCC
podem ser aprimorados, para endereçar esforços cooperativos mais efetivos de
enfrentamento das alterações climáticas. Realizaremos revisão de literatura acerca de temas
relacionados às negociações internacionais sobre alterações climáticas, à composição do
“direito climático internacional” e a soluções de governança já propostas. Depois,
analisaremos todas as decisões resultantes das negociações diplomáticas das COP. Em
seguida, realizaremos entrevistas semiestruturadas com negociadores e outros atores que
desempenham funções relevantes nas COPs da UNFCCC. A partir da revisão crítica de
literatura, da análise sistemática dos tratados internacionais sobre alterações climáticas e das
entrevistas, pretendemos identificar saídas para aprimorar a estrutura da UNFCCC.

Enrique Pinto-Coelho
Alterações Climáticas
Kryptonite: História do primeiro podcast português de humor e mudança (climática).
Estou a desenvolver um podcast pioneiro que mistura sátira e comédia com alterações
climáticas – enquanto desafio político e comunicativo. Partindo da minha experiência
como jornalista e dos avanços mais recentes na comunicação climática, os episódios vão
ser uma oportunidade para praticar “a coisa mais determinante que podemos fazer para
enfrentar as alterações climáticas”, de acordo com uma célebre cientista: falar sobre o
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assunto. As inúmeras vantagens deste formato áudio vão ser aproveitadas pelos
convidados (académicos, decisores, comediantes e outros) para debater e lançar uma
série de reflexões: como podemos mobilizar o público? Mas também: teremos comido
já a última ostra boa? O aquecimento global nunca vai ser hilariante, mas o humor pode
ajudar a superar o silêncio social e atenuar as fronteiras entre informação, política e
entretenimento. Através de entrevistas e outras secções, todos os envolvidos no podcast
– incluindo membros do público – vão experimentar novas formas de pensar e agir.

13h-14h
INTERVALO DE ALMOÇO

14h -14h50
EXPERIMENTAÇÕES TEÓRICAS E METODOLÓGICAS
Moderador: Miguel Dantas da Cruz
Comentador: João Morais Mourato
Joris Alberdingk Thijm
Política Comparada
Coalitional presidentialism: The puzzling case of Indonesia
Presidents worldwide increasingly govern through coalitions, building majority legislative
support by offering portfolios and other resources to parties in exchange for votes on the
assembly floor. The case of Indonesia poses an intriguing puzzle, as its presidents, despite
possessing substantial lawmaking powers, have built highly inclusive cabinets corresponding
to large supermajorities. Can this outcome be reconciled with the rational choice framework
on which the comparative coalitional presidentialism literature is based? This project seeks to
answer that question by formulating and/or testing a number of original and conventional
explanations of oversized coalitions derived from game theory in a large-n statistical analysis
of presidential cabinet coalitions worldwide, as well as in a case study of Indonesia making
use of more fine-grained quantitative and qualitative data on how and why coalitions are built
in that country, including original data on month-by-month legislative support for the
government and the legislative process, in addition to interviews with legislators and experts.

Vincenzo Scamardella
Doutorando visitante ICS (Antropologia, Universidade Aix-Marseille / Casa de
Velázquez)
As imagens votivas do Dr. Sousa Martins: Materialidades religiosas, comunidades de
crentes e espaços de devoção entre o virtual e o não-virtual.
Esta comunicação reflete sobre a fabricação e o uso de materialidades religiosas no culto
contemporâneo das entidades sobrenaturais, com particular atenção às imagens votivas e
aos espaços digitais de devoção. O desafio da pesquisa é lançar as bases de uma etnografia
que liga os contextos presenciais aos contextos digitais do culto dos santos, contrariando o
modo como a literatura muitas vezes os compartimentou, apagando assim as lógicas de
circulação e de co-construção entre estes dois espaços. O culto do Dr. Sousa Martins é o

-5-

universo de observação etnográfica: entre os locais de culto (Portugal) e os espaços digitais
transnacionais de devoção. Sousa Martins foi um grande médico, pesquisador e botânico do
século XIX. Em vida ele ganhou uma adoração nacional. Após sua morte e até hoje, Sousa
Martins é venerado como uma entidade sobrenatural. Esta pesquisa quer sujeitar a
antropologia das devoções às consequências da irrupção do virtual nas práticas religiosas.

Raquel Lima
Doutoranda visitante ICS (Faculdade de Belas-Artes, Universidade de Barcelona)
Design Social em ação: Um modelo co-regenerativo para responder a violência de
género.
A pandemia veio deflagrar fragilidades e desafios enfrentados pela sociedade e pelas
instituições que combatem e atuam nas questões da violência de gênero em Portugal.
Diante de tamanhas transformações, a sociedade civil tem sido questionada e convocada a
agir, fazendo emergir paradigmas onde individualidade e solidariedade pedem por novos
modelos mais ativos e colaborativos. É sob a ótica do Design Social, que suporta o
desenvolvimento de modelos e ferramentas para autonomia social, que o presente estudo
se propõe a desenhar um novo modelo de dinâmica e atuação social. Alinhado a teorias que
ajudarão na construção de um conhecimento holístico sobre o tema, e utilizando uma
abordagem antropológica qualitativa, este estudo compreenderá o sistema e os atores que
atuam contra a violência de género a fim de encontrar evidências que suportem a criação de
um modelo regenerativo de atuação social nesta causa.

Nadine Lobner
Antropologia
The relevance of an Anthropology of the Future: A human destiny of conviviality.
This paper aims to be a contribution to the theoretical exploration of the Anthropology of the
Future (AoF). When anthropology, an ideology of humanity, emerged in the enlightenment,
the idea was a “destiny of conviviality” (Martorell 1997). Nevertheless, there are tensions
within the discipline: one avenue follows the “origins” (bioanthropology, archeology,
primatology…), the other one (socio-cultural) copes with conviviality. As one focuses on
“past”, the other tackles “future”. We question the dimensions of the future and how they may
be put into place. This will be undertaken through reviewing the main AoF debates (Martorell
1997; Bryant & Knight 2019) and the philosophical ground of Habermas, Hapel and Austin,
engaging with the concepts of unlimited community of communication/transcendental
pragmatics and acts of speech (“real”, “ideal”, “unlimited”). Finally, we urge to open scientific
debates towards an AoF: a theme so little explored, yet crucial for constructing a ground of
mutual understanding.
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15h – 15h50
CIÊNCIA E DESENVOLVIMENTO, PARA QUEM?
Moderadora: Tânia Gerbi Veiga
Comentador: José Luís Cardoso
Juan Sebastian Lara Rodriguez
Estudos de Desenvolvimento
Structure of countryside at war: The case of Colombia.
This article aims to examine empirically the Colombian agricultural sector’s structure during
the last decade (2011–2020). I revisit this period and try to adapt to the case assumptions of
Latin American structuralism, particularly: stagnation and land concentration, technical
progress, dependency, center-periphery, and also, critical junctures of the ongoing civil war.
Based on data analysis and geoprocessing of several state organizations’ public datasets, the
theoretical framework hypothesized effects that constrain living standards in the countryside.
The novel rural technical progress indicators application reveals the sector legal industries
features, the soil use capability, and its formal labor. We employ OLS and negative binomial
testing of the hypotheses to model the structural determinates of rural poverty. The results
denote a paradox of land redistribution, intense positive effects of technical progress to
defeat rural poverty, a dependency that undermines the better rural standard of living, gaps
that enlarge between center-periphery, and the egregious effects of forced displacement for
the countryside. Lastly, some insights based on the empirical results propose the
reinforcement of the rural term posited in the peace accord.

João Ribeiro
História
O desenvolvimento como afirmação de um país ou de um regime?
No arranque do Estado Novo, era o desenvolvimento do país um objectivo comummente
aceite pelas forças detentoras das rédeas do poder, ou esse era apenas o sonho de alguns?
Interessava tornar o país mais moderno e mais rico para toda a população, ou esses seriam
apenas objectivos pretendidos para uma elite? Interessava mais o engrandecimento e
fortalecimento do regime, ou algo substantivo para a nação que pretendia servir?
Trata-se de uma discussão que deverá ter em conta as estruturas que foram prioritárias na
fase de arranque das grandes obras públicas do Estado Novo. O protótipo do que seria o
grande estaleiro nacional aconteceu nas imediações da Alameda em 1927, com o início de
construção das novas instalações do Instituto Superior Técnico. Foi a construção de raiz de
uma infraestrutura dedicada ao ensino superior e, particularmente, à formação de
engenheiros, algo inédito em Portugal.

Anil Vila
Mestrado em Cultura Científica e Divulgação das Ciências
Cultura científica em Angola: Tendências e desafios.
O presente projeto pretende diagnosticar/perceber o estado atual da cultura científica em
Angola e propor alternativas para promoção da mesma. Neste sentido, os media os museus
e as IES jogam papel fundamental na implementação daquela tarefa. Sendo aquelas
instituições estratégicas para a promoção da cultura científica, impera-nos questionar:
Existem indícios que se consubstanciam em ações que promovem cultura científica nas
instituições do ensino superior, media e nos museus de ciência? Como o Ministério de
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Ensino Superior Ciência e Tecnologia lida com a temática? Há legislação neste domínio?
Quais são as principais tendências e desafios para o país? Para tal, pretendemos utilizar uma
abordagem mista, alocada na aplicação de um inquérito por questionário que analisará os
indicadores de percepção da cultura científica dos angolanos.

Jefferson Virgílio
Antropologia
Etnonímia Laklãnõ.
Esta comunicação disserta sobre as construções não-indígenas sobre a história e a cultura
Laklãnõ se orientando pela variação etnonímica que este povo sofreu ao longo dos últimos
séculos. Corrige inúmeras informações anteriormente falseadas e que foram incorporadas
enquanto discurso histórico oficial.

16h – 16h50
POLÍTICAS E EXPERIÊNCIAS DE MIGRAÇÃO E ASILO
Moderador: Gustavo Gouvêa Maciel
Comentador: Rui Costa Lopes
Kelsey LeBrun Keswani
Migrações
Beyond burden: The role of discourse in refugee policymaking.
In the current politically divided climates around the globe, migration has been consistently
cast as a central issue demanding urgent legislative priority and dominating media headlines.
This project explores the central role discourse plays within the policy-making process for
refugees and asylum-seekers, by examining controversial policies passed between 2015 and
2020 in the US and India, which have significantly impacted the global refugee regime.
Utilizing mixed methods including critical discourse analysis, policy analysis and interviews
with key actors, the project explores how power, ideology and emotions impact what is
considered “knowledge” in the policy process. Operationalized within historical and
sociocultural contexts, this study will analyze both dominant discourses and contravening
discourses of policies and policy actors. At a time when forced displacement is at its highest
globally, this study intends to lend new perspectives towards why and how there is urgency
to reframe refugee narratives.

Lisa Ann Senecal
Migrações
Mapping Malta: A study of the regime of borders through structures and non-citizen
subjectivities.
This dissertation disentangles constructed aspects of the regime of borders in Malta from
those experienced by the noncitizens who engage them. Through an ethnographic approach
oriented toward the border and border-crossers, it takes into account physical, institutional
and conceptual spaces of engagement while emphasizing the often-overlooked experiential
dimensions of the regime of borders. In this brief presentation, I will outline my
methodological approach and several methods that shape the three stand-alone
experiments. These ethnographies rely upon visual methods, co/analysis and are
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supplemented by video interviews (via Whereby) and texting diaries (via Signal or Telegram).
This fieldwork will engage a diverse group of border-crossers (1) from Malta’s Individual
Investor Programme, (2) those who have arrived extra-legally by boat and (3) a
“deathnography” that traces the death-journeys of those who have died in route and are
buried in Malta.

Gianmarco Marzola
Antropologia
Disrupting asylum spaces.
European politics of migration and asylum are of broad interest in both media and academic
research. If much has been written about governmental reception programmes, governance
mechanisms and border surveillance, less has been said about agency, personal choices, and
aspirations of asylum seekers trying to build their future in Europe. My work examines
informal strategies and non-state-run forms of social and economic inclusion that accompany
the asylum limbo, with particular focus on spatial disobedience and mobility. I seek to
describe the phenomenon of asylum seekers and refugees that abandon the hosting facilities
to pursue their journey across European borders and frontiers, which has been common in
Mediterranean countries. I will compare the cases of Portugal and Italy. Thereby, I will inquire
into the decision-making processes, choices, spaces, trajectories and networks that are
relevant for asylum seekers and refugees’ personal migration plans.

Elena Bulakh
Migrações
Russian migrants in Portugal (1991–2017): Networks, transnationalism, identifications.
This project is devoted to the Russian migration to Portugal that began in the late 1990s after
the collapse of the USSR. The first chapter centres on the global Russian diaspora and the
general strategies of the Russian Federation foreign policy towards the Russian diaspora. The
second chapter analyses Russian nationalism as an ideology, the formation of Russian and
Soviet national identities, and the “long-distance nationalism” through contemporary
research on migration. The third chapter analyses the historical framework of the post-Soviet
migrations to the West in the 20th century, the periods of Russian migration to Portugal, and
gives a panoramic view of the Russian community in Portugal. The fourth chapter centres on
diasporic nationalism and diasporic identities within the Russian community in Portugal.
Special attention is given to how Russian identity is remembered and reimagined within the
migrant community in Portugal. It also explores the diverse ways through which the longdistance nationalism is sustained and reproduced in the context of contemporary
globalization.

17h-18h
DEBATE FINAL E ENCERRAMENTO
Ana Nunes de Almeida (Presidente do Conselho Científico)
e os alumni do ICS
Alan de Carvalho Souza (doutor em História, pelo PIUDHist)
Ana Filipa Madeira (doutora em Migrações, na especialidade de Psicologia Social)
Sofia Serra-Silva (doutora em Ciência Política, na especialidade de Política Comparada)
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