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PAINEL 1 – Experiências de mobilidade e políticas migratórias 
10h00-11h15 
Moderador: João Baía (Migrações, CP ICS) 
 

Sessão 1 
10h-10h35 
Comentadora: Marta Vilar Rosales 

Mafalda Carapeto 
Antropologia 
Políticas e práticas do controlo da mobilidade: etnografia do quotidiano na fronteira 
portuguesa. 
Laís Saleh de Souza 
Migrações 
Gender and politics of immigration: an analysis of policies towards skilled migrants in 
Australia, Canada and the United Kingdom. 
Cláudia Santos 
Alterações Climáticas 
Ethos and politics underpinning the migration and climate change correlation discourse. 
 

Sessão 2 
10h40-11h15 
Comentadora: Simone Frangella 

Pedro Candeias 
Sociologia 
Portugueses na Alemanha: uma integração a duas velocidades. 
Emerson Pessoa 
Sociologia 
TRANSitos geográficos, corporais e de gêneros: mulheres trans e travestis brasileiras no 
mercado sexual europeu. 
Catarina Severino 
Antropologia 
Experiências de estudantes chineses nas instituições de ensino superior da Área 
Metropolitana de Lisboa. 
 
 
 
 

PAINEL 2 – Lidando com as alterações climáticas 
11h30-12h05 
Moderador: João Vasconcelos (CP ICS) 

Comentadora: Carla Gomes 

Alexandra Bussler 
Alterações Climáticas 
Transformative climate change governance at the local level: comparative analysis of 
Germany and Portugal. 



 
Daniela Rato 
Alterações Climáticas 
Impacto das alterações climáticas em sistemas dunares. 
Mônica Igreja do Prado 

Alterações Climáticas 
Jogo de tabuleiro para tangibilizar alterações climáticas e promover envolvimento com os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 
 
 
 
 

PAINEL 3 – Ideologias, regimes e práxis política 
12h10-12h55 
Moderadora: Edalina Sanches (CP ICS) 

Comentador: Marcelo Camerlo 

Carlos Martins 
Política Comparada 
Fascist ideology and the conceptual approach: the conceptual configuration of fascist 
leaders. 
Meryem Dutoğlu 
Política Comparada 
The role of cooptation and repression in divergent competitive authoritarian outcomes. 
Lis Barreto 
Doutoranda visitante ICS (Ciência Política, UFSCar) 
What are the Brazilian’s institutional features that enabled its government to deal with 
Defense as a public policy (1988-2014)? 
Yanis Kartalis 
Política Comparada 
“Democracies without choice” in the periphery of Europe: parties and the parliamentary 
mandate fulfilment. 
 
 
 
 

PAINEL 4 – Malhas que o Império tece 
14h30-15h15 

Moderador: Rodrigo Domenech de Souza (Antropologia, CP ICS) 

Comentadora: Filipa Lowndes Vicente 

Kevin Carreira Soares 
História 
A nomeação de bispos para a Ásia em tempos de afirmação do poder político (c. 1558-
1668). 
Mayra Calandrini Guapindaia 

História 
O controle do fluxo das cartas e as reformas de correio na América portuguesa (1796-
1821). 



Alan de Carvalho Souza 
História 
Do Brasil para África: o café na viragem do Império português (1807-1850). 
Luísa Coutinho 
Antropologia 
As dinâmicas de poder na sucessão de liurais: etnografia e história de famílias no reino 
Luca (Timor-Leste). 
 

 
 
PAINEL 5 – Desigualdades e identidades 
15h20-16h35 
Moderador: Ricardo Moreira (Antropologia, CP ICS) 
 

Sessão 1 
15h20-15h55 
Comentador: Vasco Ramos 

Ana Rita Matias 
Alterações Climáticas 
A convivência com a seca: desigualdades sociais e impactos das alterações climáticas no 
Alentejo. 
David Cruz 
Sociologia 
Childlessness involuntário na geração do milénio. 
Emerson Araújo Do Bú 

Psicologia Social 
The intergroup time bias in the medical diagnosis context. 
 

Sessão 2 
16h-16h35 
Comentadora: Ana Patrícia Hilário 

Faranaz Keshavjee 
Psicologia Social 
The social identities of Portuguese Muslim South Asian adolescents: exploring stability and 
change. 
Sara Merlini 
Sociologia 
As consequências de não pertencer ao masculino ou ao feminino. 
Nádia Carvalho Nunes 
Sociologia 
Veganismo e identidade: práticas de consumo ético no contexto da modernidade 
reflexiva. 
 
 
 
 



PAINEL 6 – Participação cívica e política 
16h50-17h25 
Moderadora: Paula Pimenta (Migrações) 
Comentador: Roberto Falanga 

Gustavo Gouvêa Maciel 
Política Comparada 
Corruption tolerance in advanced democracies: an exploratory study of causes and effects. 
Joana Egypto Cerqueira 

Antropologia 
Percursos do projeto: um estudo etnográfico das máscaras nas contestações 
contemporâneas de rua. 
Mafalda Corrêa Nunes 
Sociologia 
Stakeholder governance in culture-led regeneration: transnational models, challenges and 
outcomes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMOS OPEN DAY ICS 2019 
(por ordem de apresentação) 

----------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

PAINEL 1 – Experiências de mobilidade e políticas migratórias 
10h00-11h15 
 

Sessão 1 
10h-10h35 
 
Mafalda Carapeto 
Antropologia 
Políticas e práticas do controlo da mobilidade: etnografia do quotidiano na fronteira 
portuguesa. 

Esta pesquisa tem como objetivo investigar o processo de controlo da mobilidade na fronteira 
externa portuguesa através de uma abordagem etnográfica no Serviço de Estrangeiros e 
Fronteiras (SEF) no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. Inserida no âmbito da Antropologia 
do Estado, a pesquisa centrar-se-á em práticas burocráticas e de policiamento que concretizam o 
regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território 
nacional. Através da observação do trabalho dos inspetores do SEF, realizada em contexto 
institucional, da realização de entrevistas e da análise documental (legislação), o projeto visa 
contribuir para um melhor conhecimento do modo como, na contemporaneidade, são 
governadas as fronteiras e a mobilidade através delas. Mais do que os dispositivos jurídicos, 
interessa estudar os processos de avaliação que subjazem às decisões dos agentes e os 
procedimentos acionados que permitem ou impedem o acesso e permanência no território 
nacional. 
 
Laís Saleh de Souza 
Migrações 
Gender and politics of immigration: an analysis of policies towards skilled migrants in 
Australia, Canada and the United Kingdom. 

Policies toward skilled migrants have spread across other Western countries under claims of a fair 
and neutral approach towards migration that is able to attract “the best and the brightest”.  
However, their consequent migratory flows might suggest a more unequal context, one where 
gender, race and class still play an important role. I intend to look closer to their policy outcomes 
to inquiry how these social divisions have been at play in Australia, Canada and the United 
Kingdom. These three countries were chosen as most similar cases, where a shared language and 
similar socio-economic indicators are understood as main drives for migration. They also have in 
common a very unbalanced migratory flow with regards to gender. Skilled migrants through these 
particular channels have been predominantly male. I hope to dialogue with the existing literature 
on gender and skilled migration and to further our understanding on how social divisions are still 
being stirred by such policies. 
 
 
 
 
 



Cláudia Santos 
Alterações Climáticas 
Ethos and politics underpinning the migration and climate change correlation discourse. 

There is a general tendency to engage in arbitrary and equivocal claims that result from often 
misinterpreted empirical studies seeking to establish causality between climate change and 
migration. With so many social, economic, cultural, political and environmental factors at play it 
becomes challenging, if not impossible, to attribute a single cause to what influences 
contemporary population dynamics and movement. An inquiry into mobility and immobility from 
a wider perspective beyond climate change is therefore key to improve understanding of both the 
popular, political and decision makers’ rationale on the topic. This presentation unveils the 
exploratory fieldwork conducted in Guinea-Bissau, a Small Island Developing State, where a group 
of actors were subjected to semi-structured interviews with the aim of identifying areas of 
significant environmental degradation, which can serve as an object of study for exploring the 
dynamics of mobility and immobility decisions in the context of climate change. The outcome 
indicates that the stresses present in Guinea-Bissau appear to be multiple and often inconsequent 
of climate change.  
 

Sessão 2 
10h40-11h15 
 
Pedro Candeias 
Sociologia 
Portugueses na Alemanha: uma integração a duas velocidades. 

O trabalho que se apresenta foca-se na emigração portuguesa recente para a Alemanha e 
aprofunda o tema da integração social. A metodologia adotada recorre a três fontes distintas: as 
estatísticas oficiais alemãs, um inquérito por questionário online destinado a emigrantes 
portugueses, e um conjunto de entrevistas em profundidade conduzidas junto de portugueses 
residentes em Berlim e Hamburgo. A análise sobre a integração leva a concluir que existe uma 
integração diferenciada de acordo com algumas características da trajetória migratória dos 
sujeitos. A chegada com emprego assegurado revelou ser um critério diferenciador uma vez que 
“acelera” a integração, facilitando o acesso à habitação e a um primeiro círculo de sociabilidade. 
Contudo, possui também consequências negativas, uma vez que reduz as possibilidades de 
diversificar o capital social e desincentiva a aprendizagem da língua alemã. 
 
Emerson Pessoa 
Sociologia 
TRANSitos geográficos, corporais e de gêneros: mulheres trans e travestis brasileiras no 
mercado sexual europeu. 

Esta apresentação busca identificar e compreender as alterações nos processos de encarnação de 
travestis e mulheres trans brasileiras com as experiências adquiridas com o trabalho sexual na 
União Europeia. Por meio de uma metodologia compreensiva e orientada por uma Sociologia à 
escala individual, investigo a constituição dos seus patrimônios de disposições e as desigualdades 
interseccionais na constituição de capital corporal, cultural e os processos de subjetivação. Os 
resultados demonstram a importância dos trânsitos corporais e geográficos na acumulação e 
conversão de capitais de mobilidade, corporal, cultural, social e econômico na aquisição de 
agência e estratégias de circulação no espaço europeu. Assim, as diferenças e desigualdades das 
biografias corporais e trajetórias das interlocutoras na União Europeia possibilitam compreender 
as desigualdades entre o Norte e o Sul da Europa, a importância da reflexividade, dos capitais 



acumulados na constituição de estratégias para obtenção de cidadania e disputa por um bom 
lugar nos territórios do trabalho sexual.  
 
Catarina Severino 

Antropologia 
Experiências de estudantes chineses nas instituições de ensino superior da Área 
Metropolitana de Lisboa. 

Considerando o contexto atual de mercantilização do ensino superior, no qual as Instituições de 
Ensino Superior se internacionalizam maioritariamente para a obtenção de receitas, já vários 
estudos vieram evidenciar que a experiência dos estudantes internacionais é muito mais 
complexa do que o que é retratado pelas instituições. Em Portugal, o número de estudantes 
chineses inscritos em IES triplicou nos últimos 5 anos. Ao mesmo tempo, em 2017/2018, a maioria 
destes estudantes estão concentrados na Área Metropolitana de Lisboa. Mais ainda, a presença 
destes estudantes não se restringe ao campus universitário, impactando também a sociedade em 
geral, crescentemente complexa e intercultural. Sendo a literatura sobre estudantes 
internacionais, e também sobre estudantes chineses, dominada pelas perspetivas das Ciências da 
Educação e da Sociologia, que privilegiam o contexto académico, proponho-me, neste projeto, a 
uma abordagem no âmbito da Antropologia, que entendo permitir um melhor acesso às suas 
experiências. 
 
 

PAINEL 2 – Lidando com as alterações climáticas 
11h30-12h05 
 
Alexandra Bussler 
Alterações Climáticas 
Transformative climate change governance at the local level: comparative analysis of 
Germany and Portugal. 

Climate change is an “ultimate wicked issue” considered to remain a major challenge to policy-
makers worldwide. Research shows that it is particularly relevant at the local scale, which is why 
the design and implementation of adaptation and mitigation at the local government level gains 
increasing importance. Municipalities are turning into active and innovative agents in governing 
climate change, and there has been a recent trend in innovative forms of governance to tackle 
this issue. This research inquires into innovative climate change governance at the local level from 
a new lens of analysis, namely transformation theory. It aims at identifying if, how and with which 
consequences these transformative innovations in governance are taking place in German and 
Portuguese municipal governments in order to identify better ways to govern climate change at 
the local government level in view of increasing local resilience, adaptation and mitigation 
capacity under a wider sustainability agenda. 
 
Daniela Rato 
Alterações Climáticas 
Impacto das alterações climáticas em sistemas dunares. 

Existem muitos estudos sobre os impactos das alterações climáticas nas zonas costeiras, mas 
poucos que incidam especificamente sobre os impactos nos sistemas dunares. A subida do nível 
do mar e a intensificação de fenómenos extremos como as tempestades, irão ter impactos diretos 
na manutenção ou na destruição das dunas costeiras. O objectivo será estudar determinados 
parâmetros, relacioná-los com os ambientes dunares e tentar projectar para o futuro. Para além 
da componente científica, é também importante ter um contributo das comunidades que habitam 



as zonas costeiras. Elas trazem informação importante e realista para a compreensão e 
modelação dos fenómenos e comportamentos destes ambientes. Assim, uma das ferramentas 
será trabalhar com as comunidades que vivem nas zonas costeiras e que percecionam estes 
fenómenos na primeira pessoa.   
 
Mônica Igreja do Prado 
Alterações Climáticas 
Jogo de tabuleiro para tangibilizar alterações climáticas e promover envolvimento com os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

O desafio da investigação doutoral foi aproximar indivíduos e alterações climáticas. Para isso, o 
Aventura Climática©: um jogo de estratégia para manter o efeito de estufa em equilíbrio foi 
construído e testado. O canal encurta o distanciamento entre as partes a partir de elementos de 
tangibilização (materialização). A intangibilidade e suas três dimensões e os moderadores de risco 
de distanciamento são estabelecidos pelo quadro teórico do Marketing de Serviços. Os 
participantes nos testes do jogo de tabuleiro têm interesse em conhecer soluções que possam 
realizar (individual e coletivamente) para minimizar os efeitos das AC, mas não demonstram a 
mesma curiosidade sobre o problema e suas causas. A abordagem é qualitativa e emprega um 
mix metodológico: levantamento bibliográfico e documental e os procedimentos e as técnicas de 
Design Thinking, uma abordagem disciplinar que concentra na criação de artefactos sua atenção 
para solucionar problemas de ordem prática dos indivíduos em sociedade.  
 
 

PAINEL 3 – Ideologias, regimes e práxis política 
12h10-12h55 
 
Carlos Martins 
Política Comparada 
Fascist ideology and the conceptual approach: the conceptual configuration of fascist 
leaders. 

Taking fascist ideology seriously, our study uses a conceptual approach to analyze the ideology of 
fascist leaders. We thus argue that fascist ideology can be approached like any other ideology and 
that the leaders can be an interesting source of information about this topic. This conceptual 
approach can grasp both the main features of a generic fascist ideology as well as some of the 
most important permutations. Focusing on the interlinkages between concepts, we untangled a 
configuration for generic fascism: Nation, State, Corporatism, Revolution, Authority, Violence and 
Empire. After this, we were able to analyze the ideological content of seven different fascist 
leaders, highlighting the different possible interactions between core concepts and adjacent 
concepts. We were thus able to identify the recurrent patterns of conceptual interlinkages that 
fascist leaders could use to structure the ideology of their movements. 
 
Meryem Dutoğlu 
Política Comparada 
The role of cooptation and repression in divergent competitive authoritarian outcomes. 

This research aims to explain divergent trajectories of competitive authoritarian (CA) regimes. The 
combination of democratic features and the use of authoritarian tools created different pathways 
for CA regimes. They either democratize, remain competitive authoritarian (stable or unstable) or 
become more authoritarian (C. Carothers 2018; Levitsky and Way 2010). My research aims to 
explain diverging trajectories of competitive authoritarian regimes by looking at domestic factors. 
Regime’s capacity to keep the allies in line and coercion are central to maintain the autocratic 



rule, and these can help us to understand why some competitive authoritarian regimes persisted 
and other not (Way 2005). The use of cooptation and repression shapes the trajectory of 
competitive authoritarian regimes as domestic factors. Thus, I formulated the research question 
as to what extent cooptation and repression affect divergent CA outcomes. 
 
Lis Barreto 

Doutoranda visitante ICS (Ciência Política, UFSCar) 
What are the Brazilian’s institutional features that enabled its government to deal with 
Defense as a public policy (1988-2014)? 

This work aims to identify what institutional features of the current Brazilian constitutional regime 
enabled its government to deal with Defense as a public policy. Since the Constitution’s 
promulgation (1988), many scholars tried to explain why the Armed Forces kept a substantial 
amount of political power even in the democratic regime by denouncing how unclear and 
ambiguous the constitutional text is when dealing with this subject. While this diagnostic is fair, it 
does not explain why governments have gradually been able to elaborate and apply policies for 
Defense, even when it clearly reduces military’s political influence, or why Brazil has been 
experiencing the longest period without a military intervention since 1889, when it became a 
Republic. To understand what happened, process-tracing techniques were used to map the tools 
used by Brazil’s government to approve its decisions and deal with military resistance. Initial 
evidence suggests that presidential powers constitutionally established were essential to fill the 
gaps left by ambiguous sections about Armed Forces. 
 
Yanis Kartalis 
Política Comparada 
“Democracies without choice” in the periphery of Europe: parties and the parliamentary 
mandate fulfilment. 

The idea that electoral competition, party promises and manifestos are important for how the 
representative behaviour of parties unfolds post-electorally is central to democratic theories of 
representation. Recent studies, however, have demonstrated that party promises are becoming 
decreasingly important for parliamentary decisions. The economic conditionalities that legislators 
now face, signal a steady deterioration of the quality of democracy. This study’s aim is to test the 
alleged unfolding of what scholars have dubbed ‘democracies without choice’ through the 
analysis of parliamentary representation. By focusing on the parliaments of four European 
countries, Greece, Ireland, Portugal and Spain and by comparing longitudinal electoral manifesto 
data with post-electoral parliamentary data from 2000 to 2017, this paper attempts to shed light 
on an empirically understudied side of mandate fulfilment. The selected period allows for the 
tracking of the evolution of representation as the Eurozone crisis unfolded in countries that 
underwent periods of severe and differentiating external economic conditionality. 
 
 

PAINEL 4 – Malhas que o Império tece 
14h30-15h15 
 
Kevin Carreira Soares 
História 
A nomeação de bispos para a Ásia em tempos de afirmação do poder político (c. 1558-
1668). 

A interdependência entre política e religião foi fundamental para a construção e territorialização 
das monarquias ibéricas da Época Moderna. Uma das dimensões deste processo foi a capacidade 



atribuída aos monarcas ibéricos para nomearem bispos, articulando, dessa forma, a malha 
diocesana à malha político-administrativa. Do ponto de vista da construção política das Coroas 
Ibéricas, a nomeação episcopal foi um instrumento central para a consolidação da autoridade 
régia nesta época, afinal, entre os ofícios de natureza religiosa, a escolha de um bispo era aquele 
de maior valor simbólico, político e, na maioria dos casos, económico, de que os monarcas 
dispunham. Seria, de facto, este o significado das nomeações de bispos para as mitras mais 
distantes do centro político? Seriam elas igualmente centrais no processo de territorialização das 
monarquias e na consolidação da autoridade régia nos espaços imperiais? A ponderação destas 
questões permitirá entender melhor os critérios de recrutamento político na Época Moderna. 
 
Mayra Calandrini Guapindaia 
História 
O controle do fluxo das cartas e as reformas de correio na América portuguesa (1796-
1821). 

Em fim dos setecentos, a extinção do ofício de Correio-mor marcou um ponto de inflexão em 
relação às políticas de institucionalização postal. A partir desse momento, a Coroa passou a 
entender que deveria controlar diretamente o fluxo das cartas e que deveria recolher para si os 
lucros do serviço. Essa mudança esteve ligada a um movimento transformador maior de um 
paradigma de governo corporativo para outro, calcado em ideais centralizadores. Nesse processo, 
o interesse pelo maior aproveitamento dos domínios americanos também ganhou novo fôlego, e 
as reformas de Correio atingiram este espaço colonial. O objetivo desta investigação é 
compreender as reformas de Correio nos planos políticos e administrativos da Coroa portuguesa 
nos últimos anos do século XVIII, tendo como objeto de estudo a implantação na América 
portuguesa. Parte-se da hipótese de que, nas conjunturas locais, não houve processo de 
centralização coeso, no qual existisse um sistema único e integrado de Correios. 
 
Alan de Carvalho Souza 

História 
Do Brasil para África: o café na viragem do Império português (1807-1850). 

Alicerçada nas correspondências dos governadores e nos projetos debatidos no parlamento 
português, esta tese analisa a implantação da lavra cafeeira nas possessões de Cabo Verde, 
Angola e São Tomé e Príncipe na primeira metade do século XIX. Nesse período, a cultura do café 
no ocidente passou por duas fases: primeiramente o aumento da demanda e a valorização 
comercial do grão após a revolta e consequente independência do Haiti, que afetaram sua oferta 
no mercado Atlântico, e, em seguida, a queda do preço e a popularização do consumo. Naquele 
momento, o Brasil tornava-se seu maior produtor, beneficiando do aumento da oferta de mão-
de-obra devido à intensificação do desembarque de escravizados, que, posteriormente, foi 
mantido em crescimento em razão do avanço da lavoura do café. A exportação de africanos para 
o Brasil, por outro lado, dificultou a implementação/expansão da cultura nos domínios 
portugueses no Atlântico. 
 
Luísa Coutinho 
Antropologia 
As dinâmicas de poder na sucessão de liurais: etnografia e história de famílias no reino 
Luca (Timor-Leste). 

Cruzando Antropologia e História, esta investigação propõe analisar as dinâmicas de poder ligadas 
à projecção temporal da autoridade dos liurais (expressão tétum para “senhor territorial”) e suas 
linhagens em Timor-Leste. A investigação sustenta-se em trabalho de campo com descendentes 
do “Reino de Luca”, com influência durante o período da colonização portuguesa, protagonismo 
no processo de resistência e pós-independência, conexões com instâncias internacionais e 



referentes simbólicos e políticos a nível local. A investigação parte de um aprofundamento das 
redes de parentesco de interlocutores principais descendentes de Luca, pesquisando a 
transformação da sua actuação entre as últimas décadas do período colonial português e a 
actualidade, através de narrativas biográficas e trabalho de arquivo orientado pelas mesmas 
narrativas. Esta abordagem contribui para a compreensão da relação entre dinâmicas familiares e 
a irradiação de poder historicamente inscrito no sudeste asiático, trazendo aos estudos do 
parentesco e do poder uma abordagem renovada pela antropologia histórica. 
 
 

PAINEL 5 – Desigualdades e identidades 
15h20-16h35 
 

Sessão 1 
15h20-15h55 
 
Ana Rita Matias 
Alterações Climáticas 
A convivência com a seca: desigualdades sociais e impactos das alterações climáticas no 
Alentejo. 

Num momento em que se prevê o agravar das alterações climáticas, revela-se de grande interesse 
científico e social a distribuição justa da qualidade ambiental e do acesso aos recursos (e.g. direito 
à água), juntamente com os significados e representações que as populações fazem destas 
mudanças. A construção social das catástrofes naturais e a convivência quotidiana com 
fenómenos como a seca permitem compor um quadro analítico sobre o tipo de respostas sociais 
mobilizadas, os palcos de conflito que se materializam e os significados e imaginários atribuídos às 
mudanças climáticas. A partir de uma análise sobre os impactos socioeconómicos dos períodos de 
seca na região do Alentejo desde meados do século XX até ao presente, esta investigação 
pretende contribuir para estudar o potencial amplificador de problemas sociais das alterações 
climáticas em regiões já de si mais vulneráveis e desiguais. 
 
David Cruz 
Sociologia 
Childlessness involuntário na geração do milénio. 

As realidades aparentemente improváveis de fecundidade baixa e de proporção residual de 
indivíduos que concluem o período fértil sem filhos coexistem em Portugal. Contudo, a 
emergência, significativa, de novos percursos reprodutivos, intrínseca à população da geração do 
milénio, poderá despontar um aumento relativo do fenómeno childlessness (não ter filhos) em 
território nacional. Através de técnicas de pesquisa quantitativas, procurar-se-á identificar, 
estimar e analisar a incidência de childlessness em Portugal nos indivíduos da geração do milénio. 
Mensurar-se-á, assim, a potencial emergência deste fenómeno e apreender-se-ão as 
características sociodemográficas e socioeconómicas deste grupo. Sequentemente e com enfoque 
no childlessness involuntário, averiguar-se-á como é que os millennials experienciam e 
percecionam os constrangimentos que os impedem de transitar para a parentalidade, recorrendo 
a entrevistas, no âmbito metodológico da Análise Fenomenológica Interpretativa, embora não 
ignorando a permeabilidade com o childlessness voluntário e casos de incerteza ou de 
ambivalência quanto ao ideal reprodutivo. 
 
 
 
 



Emerson Araújo Do Bú 
Psicologia Social 
The intergroup time bias in the medical diagnosis context. 

We propose to study bias against black and elderly people in judgments and decision-making 
processes (medical diagnosis) in critical social situations, on the basis of the idea that the time 
people spend on these processes is not random. Because time is a socially valuable resource, so 
individuals invest their time in order to favor ingroup members. For that, three studies will be 
developed with experimental designers. Study 1 will test whether white physicians invest more 
time when making a diagnosis of white than black patients. Study 2 will try to replicate this effect 
with white and black older and middle-aged patients. Finally, Study 3 aims to show that the 
Intergroup Time Bias effect in diagnosis depends on the targets' stereotypical representation 
content. The results of this project will provide contributions to literature on the social value of 
time and its consequence to health professionals’ attitudes and implicit discrimination against 
minority groups. 
 

Sessão 2 
16h-16h35 
 
Faranaz Keshavjee 
Psicologia Social 
The social identities of Portuguese Muslim South Asian adolescents: exploring stability and 
change. 

If identities are culturally constructed, what happens when adolescents grow up participating in 
culturally contrasting or conflicting worlds? This thesis will be based upon research on Portuguese 
Muslim South-Asian adolescents, aged 16 to 18 years, and who are children of migrant 
populations from Mozambique who arrived in Portugal in the process of dramatic political, 
historical and social changes. It is a longitudinal study with data that compares identities of 
Portuguese Muslim adolescents in two distinct times: pre and post-9/11 tragic events. The 
analysis is based on the theoretical model of a genetic social psychology in that it implies that the 
I discourses that are found result from dialogisms whereby the social world penetrates the mind. 
It will be argued throughout that social, historical and political contexts are critical to the 
construction of self-identities. In particular, this thesis will allow us to examine how these 
adolescents can competently organize coherent self-identities, whilst negotiating the multiplicity 
of voices that populate their minds (Markova, 2006; Aveling and Gillespie, 2008); and 
furthermore, how, in re-presenting self (Howarth, 2014), they articulate stability and security 
(Sammut and Sartawi, 2012). 
 
Sara Merlini 
Sociologia 
As consequências de não pertencer ao masculino ou ao feminino. 

Os últimos 65 anos têm sido pautados por mudanças substantivas no reconhecimento das 
diferenças de género em Portugal e no Reino Unido. A viragem para o novo milénio marcou um 
período de grande visibilidade das pertenças de género alternativas, a par de transformações nos 
dispositivos legais e do crescente enquadramento da identidade de género como um direito 
(autodeterminado e/ou indeterminado). Os efeitos destas mudanças são visíveis nas vidas de 19 
pessoas com trajetórias de género não binárias, nascidas entre 1943 e 1997. As consequências de 
não pertencer exclusivamente ao masculino ou feminino (não binário) – de experimentar o 
género como um limbo – foram sendo atenuadas, especialmente para quem nasceu após a 
década de 1980. Estas vidas ilustram a eficácia das lutas LGBT e pela igualdade de género; o maior 



acesso a serviços, informação e comunicação sobre as pertenças alternativas; o crescimento do 
movimento e da comunidade transgénero, etc. Esta maior tolerância não corresponde, contudo, à 
democratização efetiva das tradições normativas (co)existentes. 
 
Nádia Carvalho Nunes 
Sociologia 
Veganismo e identidade: práticas de consumo ético no contexto da modernidade 
reflexiva. 

Na conjuntura pós-tradicional da modernidade tardia, um contexto de incerteza e múltipla 
escolha impulsiona a construção da identidade individual enquanto projeto reflexivo, guiado por 
aspirações de autenticidade. A pluralidade de escolhas e valores permeia o domínio do consumo, 
tornando diferentes práticas eticamente válidas. Entre as práticas de consumo ético podemos 
encontrar o veganismo, caracterizado pela recusa de produtos e serviços resultantes da 
exploração de animais não-humanos. Este projeto procura explorar a construção, expressão e 
atualização das identidades veganas, ao nível individual e na interação com outros, 
nomeadamente os “outros significativos”. Considerando a ambiguidade verificada nas práticas de 
consumo ético, analisar-se-ão as narrativas e a operacionalização dos preceitos do veganismo nas 
práticas de consumo e no contexto das relações sociais e familiares, avaliando em que medida se 
verifica um processo de construção e manutenção de uma identidade vegana atravessado por 
aspirações de autenticidade. 
 
 

PAINEL 6 – Participação cívica e política 
16h50-17h25 
 
Gustavo Gouvêa Maciel 
Política Comparada 
Corruption tolerance in advanced democracies: an exploratory study of causes and effects. 

What are the causes and consequences of being tolerant or at least having a permissive attitude 
towards corruption? Even the most advanced democracies seem to be dealing face-to-face with 
this situation. Corruption tolerance has been expected to reduce, since political scandals had 
become recurrently exposed and denounced by both the media and specialized agencies. 
However, it has become stable instead. More investigation on the mechanisms that are relevant 
to explain such unexpected externality is needed. The research to be conducted will address this 
issue and it is organized in three stages, being the objective of the two first to explore causation 
from complementary perspectives (through multilevel econometric and experimental 
approaches) while the last will explore what happens in democratic environments, which 
corresponds to the reality in Europe, if different kinds of tolerance towards corruption endure 
through time. Throughout this path, this project expects that economic, political, and cultural 
factors matter to describe the passive attitude of citizens towards the observed corruption of 
democratic institutions. 
 
Joana Egypto Cerqueira 
Antropologia 
Percursos do projeto: um estudo etnográfico das máscaras nas contestações contemporâneas de rua. 

A apresentação sinalizará percursos de avanço do projeto de doutoramento, ao longo do primeiro 
ano do Doutoramento em Antropologia da Universidade de Lisboa. Apontará pontos relevantes 
no processo de reelaboração deste, a partir da definição do problema e do contexto de análise. O 
atual projeto propõe investigar como o uso de máscaras opera na produção de uma corporalidade 
política coletiva nas manifestações de rua contemporâneas. O contexto de trabalho está centrado 



nas manifestações de rua localizadas na cidade de São Paulo, Brasil, e apresenta duas diferentes 
escalas de análise: os eventos de rua, intensificados na última década; e os sujeitos manifestantes 
de rua, que têm ou já tiveram a máscara como suporte de uso e afirmação durante protestos. 
Haverá sinais de alguma ritualística contemporânea que acompanha o uso de máscaras nos 
protestos de rua? A pesquisa seguirá a metodologia etnográfica com observação participante e 
acompanhamento de eventos públicos.  
 
Mafalda Corrêa Nunes 
Sociologia 
Stakeholder governance in culture-led regeneration: transnational models, challenges and outcomes. 

New initiatives for urban regeneration keep being promoted by transnational networks, policies 
and funding programs. The Culture-led Regeneration (CLR) model is a very popular approach 
given its alleged capacity to foster creative and sustainable cities. Local governments substantially 
rely on such funding schemes for socio-spatial regeneration. However, the translation of global 
models to local contexts and the governance arrangements envisaged for that purpose, show 
significant challenges. This research project addresses these issues, focusing on stakeholder 
governance processes in CLR and on an analysis of local and supra-local rationales, structures and 
mechanisms. Based on relational theory and qualitative research methods, wider understanding is 
provided of CLR policy-in-action, its outcomes and limitations. With increasingly fast circulation of 
policy trends, this study will: i) contribute to the theoretical and conceptual understanding of 
policy transfer processes; ii) operationally identify key governance strengths and inefficiencies; 
and iii) define optimization strategies in participatory workshops with stakeholders. 
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