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UMA GERAÇÃO EM MUDANÇA?

Os jovens vivem, hoje, em Portugal, um contexto de rápidas e profundas mudanças. Por um 

lado, a precariedade, a mobilidade e a conec�vidade são condições estruturais que afetam 

cada vez mais os percursos juvenis e as transições para a idade adulta, ainda que de forma 

desigual. Por outro, a perceção de problemas comuns e globalizados entre os mais jovens tem 

gerado uma discussão pública e polí�ca sobre questões de desigualdade, sustentabilidade e 

jus�ça sob um ponto de vista geracional, quando se olha para o futuro. Ao mesmo tempo que 

se equaciona a emergência de uma potencial geração em mudança, a (re)ação dos jovens 

perante os desafios que têm pela frente fragmenta-se em múl�plas formas de par�cipação 

social e de exercício de cidadania. Neste cenário, o obje�vo da conferência “Jovens de hoje e 

aqui: uma geração em mudança?” é fomentar a discussão entre a comunidade cien�fica e 

várias forças da sociedade civil sobre: 1) as formas como os jovens estão a fazer as suas 

transições para a idade adulta e os desafios que estão a enfrentar em condições de ampla 

precariedade, mobilidade e conec�vidade; 2) as (re)ações que os jovens estão a desenvolver 

em termos de par�cipação cívica e polí�ca perante as novas condições com que se 

defrontam; 3) as perceções sobre quais são, como se explicam e como se estão a combater as 

(in)jus�ças e desigualdades entre diferentes gerações, considerando os cenários futuros 

construídos no presente. Nesta Conferência ICS2022 será dada par�cular atenção à condição 

juvenil no contexto português e europeu, focando as mudanças que a mesma tem 

atravessado – e que o recente contexto pandémico acelerou -  as formas como os jovens as 

percecionam e com elas lidam. Ques�onar essa condição possibilita também abrir pistas de 

conhecimento sobre a estrutura social do País e as suas mais recentes mudanças num 

contexto marcado pela incerteza.
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RESUMOS E 
BIOGRAFIAS

This presentation seeks to address the challenges that contemporary 

young people face while becoming adults, using in particular the 

framework of temporality. On one level, 'timing' transitions, i.e. measuring 

when the transition to adulthood happens, in the private and public 

sphere, has been object of vast scholarly attention, at time trying to 

observe the impact of policy measures -in other words, observing youth in 

a positivistic way as a mere recipient of such maneuvers, perhaps 

simplifying their (re)actions. On another, more 'micro' level, the accounts 

of youth biographies, have mostly focused on an 'alone' individual, 

putting emphasis and at times even celebrating the creativity and 

capacity of adaptation of the agent. On the onset of the 2020s, this 

second position is also showing its shortcomings, due to an extreme 

fragmentation in the interpretative analysis it offers, accompanied by an 

incapacity to consider, contextually to an agentic perspective, 

generational specific orientations – whether declined in terms of 'lifestyle' 

or as intergenerational dialogue and confrontation. 

This presentation seeks to reflect on this existing deficitary ramification 

(a) and brings in, as part construens (b), a time-attentive generational 

Valentina Cuzzocrea, Università degli 
Studi di Cagliari, Itália

Timing transitions, time(s) in transition.



approach (b) and in particular, along this line, some consideration of 

forms of time taking among young people -such as diverse forms of 

moratorium – to reflect on new generational needs and how particular 

forms of youth agency and resistance are not understandable if 

disjuncted to the generation they belong to and the specific (long and 

short terms) time horizons they produce (c). One will pay particular tribute 

to the Italian case but in a way to promote comparison and contrast with 

the Portuguese case and beyond.

Valentina Cuzzocrea is Associate Professor, Università degli Studi di Cagliari, Italia. She 

is a youth sociologist and qualitative researcher. She is interested in various aspects of 

research on young people, in Italy and at the transnational level within Europe. On youth, 

she has published widely with relation to time, space, participation, mobility, work and 

the future. More recently, she is being developing an interest in forms of youth collectivity, 

and a possible closer dialogue between different strands of youth research. She is past 

coordinator of ESA RN Youth & Generation.   

Biograa

[11,30H] Sessão 1 
Transições: precariedades, 
mobilidades e conectividades 

Soa Marques da Silva, CIIE, FPCE-UPorto

Ficar, sair, regressar: mobilidades, oportunidades e 

sentimento de pertença de jovens a crescer em regiões 

de fronteira em Portugal.

Considerar que existem efeitos materiais do espaço implica incluir as 

particularidades de lugares e espaços, bem como as suas desvantagens 

sociais e económicas (Roberts, 2013). É com este entendimento que nos 

debruçamos em dinâmicas de mobilidade de jovens em regiões de 



fronteira em Portugal Continental.  Procurando evitar uma “cegueira 

geográfica” (Green & Letts, 2007) procura-se compreender como se 

equacionam trajetórias educativas e sociais, que implicam na maioria 

dos casos a saída de jovens das suas regiões; como percecionam ou não o 

seu regresso, o que parece estar associado às suas aspirações 

educativas e profissionais, mas também às representações que têm dos 

lugares e que podem ser entendidas na expressão das suas 

intencionalidade de sair para voltar, de sair para não regressar ou de 

não sair. Algumas das dinâmicas de mobilidade mais visível respeita a 

trajetórias educativas, quer para cumprir a escolaridade obrigatória, 

para conseguir melhores resultados e aceder ao ensino superior, quer 

para  prosseguir estudos em instituições de Ensino Superior mais 

prestigiadas e que se situam em grandes meios urbanos. Mas a 

possibilidade de ser móvel pode estar também, em alguns casos, 

associada à oportunidade de preservar conexões e até de reforçar 

sentimentos de pertença a determinados lugares, enquanto mundos 

organizados de significado (Tuan, 2014), e que podem constituir culturas 

de resistência a ideias de estagnação associadas a regiões mais 

periféricas. Esta proposta decorre do estudo em desenvolvimento a nível 

nacional: GROW.UP – Crescer em regiões de fronteira: jovens, percursos 

educativos e agendas (Compete 2020/FCT - PTDC/CED-

EDG/29943/2017), que se dedica a estudar escolas e comunidades 

resilientes e a construção de sentimento de pertença de jovens (Silva; 

Silva, 2018). Empiricamente, mobilizaremos dados de um questionário 

aplicado a cerca de 4000 jovens dos 38 municípios que compõem as 

regiões de fronteira de Portugal continental, bem como dados 

qualitativos, principalmente de entrevistas semi-estruturadas a 

diretores/as de agrupamentos de escola e a responsáveis pelas 

políticas educativas e de juventude a nível das autarquias (n=70). Dada 

a abrangência territorial do estudo, os resultados permitem-nos 

perceber a heterogeneidade das próprias regiões de fronteira, levando 

também a mapas de mobilidade e de relação com o espaço distintas.

Sofia Marques da Silva é docente da Faculdade de Psicologia e de Ciências da 

Educação da U.Porto e membro efetivo do Centro de Investigação e de Intervenção 

Biograa



Educativas. Nos últimos 10 anos tem-se dedicado ao estudo de percursos e transições 

juvenis, sentimentos de pertença e escolas e comunidades resilientes em regiões de 

fronteira. Coordena o projeto GROW.UP – Grow up in border regions in Portugal: 

young people, educational pathways and agendas - Compete 2020 - e equipas 

portuguesas do projeto Erasmus + IBelong - Towards a Sense of Belonging in an Inclusive 

Learning Environment e do Projeto SIRIUS 2.0, Policy Network on Migrant Education. É 

editora da Revista Ethnography & Education (Taylor&Francis/Routledge). É membro da 

direção da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação. É perita da rede NESET II 

(Social dimension of Education and Training) e da EACEA (Education, Audiovisual and 

Culture Executive Agency). É membro do Programme Committee for the specific 

programme implementing Horizon 2020 (2014-2020). 

Renato Miguel do Carmo, Inês Tavares
e Ana Filipa Cândido, CIES-IUL, ISCTE-IUL

Perfis de precariedade e de desemprego: uma 

abordagem comparada e reflexiva

A apresentação aborda diferentes perfis de precariedade e 

desemprego na Europa, recorrendo a metodologias tanto quantitativas 

como qualitativas. Começa por se apresentar uma análise destas 

tendências nos últimos 10 anos, de forma a compreender quais as 

persistências e as alterações na evolução do desemprego e da 

precariedade na Europa, criando-se perfis de países. De seguida 

exploram-se variáveis estruturais em cada conjunto de países, de forma 

a caraterizá-los e a entender as principais tendências.

Explora-se igualmente uma componente qualitativa, partindo de estudos 

que se suportam de entrevistas a diversos atores, inclusive durante o 

período pandémico, para melhor se compreender o fenómeno da 

precariedade e do desemprego a partir de dimensões sociais, laborais e 

existenciais.

Biograas

RENATO MIGUEL DO CARMO é professor associado do departamento de Sociologia 

do Iscte – Instituto Universitário de Lisboa e investigador no Centro de Investigação e 

Estudos de Sociologia (CIES-Iscte). É diretor do Observatório das Desigualdades e 



coordenador científico do CoLABOR. Publicou, enquanto autor ou organizador, cerca de 

trinta livros, escreve regularmente artigos em revistas nacionais e internacionais e já 

recebeu vários prémios científicos. Os seus projetos e investigações versam as temáticas 

das desigualdades sociais e territoriais, precariedade laboral, desemprego, Estado 

social, políticas públicas, mobilidades espaciais e capital social.

INÊS TAVARES, licenciada, mestre e doutoranda em Sociologia pelo ISCTE – Instituto 

Universitário de Lisboa, é investigadora no Observatório das Desigualdades do Centro 

de Investigação e Estudos de Sociologia (CIES) do ISCTE. Participou em diversos projetos 

de investigação, maioritariamente relacionados com políticas públicas, desigualdades 

sociais e educação. Além dos livros e artigos publicados, apresentou dezenas de 

comunicações focadas na problemática das desigualdades sociais, especialmente nos 

domínios da educação, mercado de trabalho, precariedade laboral, desemprego, 

habitação e participação política.

ANA FILIPA CÂNDIDO é licenciada e mestre em Sociologia pelo ISCTE-Instituto 

Universitário de Lisboa. Atualmente é aluna do doutoramento em Sociologia no Iscte-Iul 

e investigadora no Observatório das Desigualdades (CIES-Iscte). Tem investigado e 

publicado sobre desigualdades no desempenho escolar dos alunos com origem 

imigrante, emigração portuguesa e desenvolvimento.

Painel de debate

CARLOTA MARQUES pertence à Associação Interioriza-te, uma associação de jovens 

que se propôs a consciencializar as gerações mais novas quanto ao abandono das 

regiões do Interior de Portugal. A motivação passa por apresentar oportunidades aos 

jovens e, junto dos municípios, criar soluções para contribuir para um interior cada vez 

mais valorizado. Cientes de que estas regiões necessitam obrigatoriamente de jovens, 

acreditam que iniciativas como esta podem surtir um efeito positivo nas novas gerações. 

Valorizar o conhecimento de todos os cantos do mundo, uma vez que acreditam numa 

comunidade cada vez mais multicultural e globalizada, mas cientes que é no interior 

onde querem estar. Não têm mar, mas têm mil oportunidades para apresentar, seja a 

nível profissional, cultural, académico, ou o que os jovens estiverem à procura. Sob o 

lema: INterioriza-te!

FRANCISCO CARREIRO, Câmara Municipal de Cascais
Licenciado e mestre em Psicologia Educacional pelo Instituto Superior de Psicologia 

Aplicada, tem desenvolvido a sua atividade profissional em contextos educativos fora 



da escola. Depois de 7 anos a trabalhar com comunidades desfavorecidas em contextos 

de realojamento e pós-realojamento no concelho de Cascais, a partir de 2005 dedicou-

se profissionalmente à temática da Empregabilidade e Inserção no Mercado de 

Trabalho, concebendo e coordenando projetos neste âmbito. Chefia, desde a altura da 

sua criação – 2013 – a Divisão de Empregabilidade e Promoção do Talento na Câmara 

Municipal de Cascais. 

JOANA DÂMASO, Associação Gap Year Portugal. Aos 18 anos a Joana tinha o sonho 

de ser médica. A média trocou-lhe as voltas e, por apenas uma décima, não conseguiu 

entrar em Medicina. Decidiu então dar início àquele que seria o seu gap year 

"improvisado". Entre trabalhos aleatórios, uma viagem sozinha pela Europa e uma 

experiência de voluntariado internacional em Cabo Verde, a Joana percebeu que 

aquilo que mais a apaixonava eram as pessoas. Foi assim que, após o seu gap year, 

acabou por ingressar e concluir o curso de Comunicação Social e Cultural na 

Universidade Católica Portuguesa. Hoje em dia, é a CEO da Associação Gap Year 

Portugal e luta todos os dias para que mais jovens, tal como ela, saiam da sua zona de 

conforto, desenvolvam novas skills e descubram o que realmente as/os move.

Isabel Menezes, CIIE, FPCEducação, UPorto

'Os rumores sobre a morte da política são bastante 

exagerados?' A/os jovens e o regresso da política

[14,00H] Sessão 2 
(Re)Ações: participação cívica 
e política dos jovens 

Os discursos sobre o declínio da participação cívica e política são 

intensos e recorrentes desde a década de 1990, na Europa e para além 

dela, com especial preocupação face aos/às jovens. Esta preocupação 

não é alheia à ideia de que a participação na juventude é um importante 

preditor da participação na vida adulta e que, por essa razão, o 

investimento na promoção da participação juvenil contribuiria para a 

sustentabilidade da democracia representativa.  As consequências 

desta preocupação traduziram-se de várias e diversas formas: desde a 



retórica sobre a morte da política até às críticas do individualismo, 

desengajamento e apatia de sucessivas gerações de jovens, desde a 

ênfase em reformas das políticas educativas e juvenis até ao incremento 

da investigação na academia. Ainda assim, e parafraseando Mark 

Twain, a realidade tem-se revelado bastante mais interessante e 

complexa do que os rumores, e a política pareceu renascer e voltar ao 

quotidiano - não só das/os jovens, mas de todo/as nós. Nesta 

apresentação daremos conta de investigação que temos realizado na 

U.Porto e em colaboração com colegas de outros países, envolvendo 

jovens europeus na sua imensa diversidade e discutindo as formas como a 

política parece ocupar um lugar, talvez mais expressivo e líquido mas 

ainda assim persistente, no que-fazer juvenil. 

Isabel Menezes é licenciada e doutorada em Psicologia pela Universidade do Porto, 

onde é Professora Catedrática no Departamento de Ciências da Educação. É 

investigadora do Centro de Investigação e de Intervenção Educativas (CIIE) 

desenvolvendo projetos sobre a participação cívica e política de crianças, jovens e 

adultos, com especial interesse por grupos em risco de exclusão, e as formas como a 

educação formal e não formal (incluindo a arte comunitária) pode ter um papel 

empoderador na relação com a política. É atualmente presidente da direção da 

Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação e, nessa qualidade, membro do 

Conselho Nacional de Educação.

Biograa

Ricardo Campos, CICS.Nova, NOVA-FCSH

Juventude e as artes da cidadania

Os estudos dedicados ao envolvimento político dos jovens têm vindo a 

destacar a sua falta de participação política. As razões invocadas para 

explicar esta situação apontam para algum desencanto e afastamento 

dos jovens da política e dos actores tradicionais. Por oposição a esta 

visão pessimista, outros autores têm salientado a emergência de formas 

de participação política menos convencionais, mais minoritárias ou 

subversivas que acontecem à margem ou nos interstícios da política 



formal, alargando a definição de político, da cidadania e da esfera 

pública. Em grande parte dos casos a agência política e a participação 

cívica dos jovens passam por expressões que aliam o combate 

ideológico, à criatividade e ao lúdico.

Nesta comunicação pretendo debater o papel que a dimensão criativa 

tem na forma como os jovens se expressam na esfera pública. Neste 

contexto exploro o que designo por "Artes da cidadania" enquanto 

território não-institucional de construção da cidadania e de participação 

na esfera pública. Este é um território através do qual diferentes 

protagonistas juvenis, individual ou colectivamente, empenhados em 

múltiplas causas sociais, culturais e políticas, empregam certos recursos e 

gramáticas criativas como forma de expressão e de participação 

cidadã. Face à propalada crise da democracia e ao desencanto pela 

política institucional, estas são práticas e linguagens (street art, rap, 

activismo digital, culture jamming, guerrilla theatre, etc.) em que os jovens 

de reveem e que podem trazer novo vigor à sua participação cívica e 

política. Esta comunicação será baseada num conjunto de pesquisas que 

tem sido desenvolvidas por mim ao longo da última década.

Ricardo Campos é mestre em Sociologia e Doutorado em Antropologia Visual. É 

investigador FCT integrado no CICS.Nova (Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas) e professor convidado no Mestrado em 

Relações Interculturais (Universidade Aberta). É membro fundador e cocoordenador da 

Rede Luso-Brasileira de pesquisa em Artes e Intervenções Urbanas (RAIU), coordenador 

adjunto do GT de Cultura Visual da SOPCOM (Associação Portuguesa de Ciências da 

Comunicação) e coeditor da revista internacional Cadernos de Arte & Antropologia. 

Coordenou os projectos Artcitizenship – Young people and the arts of citizenship: 

activism, participatory culture and creative practices (2019-2021), TransUrbArts - 

Emergent Urban Arts is Lisbon and São Paulo (2016-2020) ambos com o apoio 

financeiro da FCT/MCTES. É autor das obras Artes Urbanas (com Sílvia Câmara, editora 

Húmus, no prelo) Introdução à cultura Visual. Abordagens teóricas e metodológicas 

(Mundos Sociais, 2013), Porque pintamos a cidade? Uma abordagem etnográfica ao 

graffiti urbano (Fim de Século, 2010) e co-organizador dos livros Uma cidade de 

Imagens (com Andrea Mubi Brighenti e Luciano Spinelli, Mundos Sociais, 2011), Popular 

& Visual Culture: Design, Circulation and Consumption (com Clara Sarmento, Cambridge 

Scholars Publishing, 2014) e Transglobal Sounds. Music, indentity and migrant 

descendants, (com João Sardinha, Bloomsbury Academic Publishing, 2016). 

Biograa



Painel de debate

BRUNO ANTÓNIO, DYPall- Developing Youth Participation at Local Level

Bruno António é licenciado em Biologia Marinha e Pescas pela Faculdade de Ciências do 

Mar e Ambiente da Universidade do Algarve (2005) e frequentou o Mestrado em 

Educação Social da Escola Superior de Educação da mesma Universidade (2009/10).

Atualmente é coordenador da rede internacional DYPALL Network e é consultor para 

diversas organizações e entidades de formação e certificação de youth workers, como a 

Comissão Europeia, a Secretaria de Estado do Desporto e Juventude, a Agência 

Nacional para gestão do Programa Juventude em Ação, e o Conselho Nacional de 

Juventude.

MATIAS SOUZA, Greve Climática Estudantil Lisboa 
Matias Souza é um ativista de Loures com 23 anos e estudante na Faculdade de 

Motricidade Humana. Participa no Climáximo, um coletivo pela Justiça Climática, desde 

2020, e na Greve Climática Estudantil, estando atualmente envolvido na organização 

da "Ocupa pelo Fim ao Fóssil".

MAFALDA FERNANDES, Instagramer e Ativista anti-racista
Mafalda Fernandes tem 25 anos e é nascida no Porto.  É mestre em psicologia social, 

das organizações e do trabalho pela Faculdade de Psicologia da Universidade do 

Porto e ativista. Trabalha atualmente na área do turismo, tendo como principal objetivo 

a realização de passeios nos quais se abordem diferentes perspetivas históricas face à 

comunidade negra em Portugal. Criou o @quotidianodeumanegra, uma página de 

Instagram “para expressar aquilo que sinto. Uma oportunidade para aqueles que 

nunca o sentiram na pele possam sentir algum tipo de empatia. E uma oportunidade 

para todos os que sentem o mesmo que eu poderem confirmar que não estão sozinhos 

nesta luta interminável e dolorosa. Ninguém quer falar sobre racismo, eu provoco a 

discussão do tema de forma consciente aliando a temática aos conhecimentos que tenho 

vindo a obter no curso de psicologia.” 

[16,00H] Sessão 3 
Perceções: justiça intergeracional
e futuro  

André Santos Campos, Ilnova, NOVA.FCSH

Justiça intergeracional em democracias de curto-prazo

Nas problemáticas da justiça intergeracional, é importante a distinção 

entre as relações em que os indivíduos partilham um mesmo tempo 



embora se distingam mais ou menos na idade e as relações em que os 

indivíduos não partilham de todo o mesmo tempo. Estas últimas são 

especialmente desafiantes porquanto exigem que uma perspectiva 

presente sobre o que poderá acontecer num futuro distante tenha um 

valor moral e político urgente. O desafio adensa-se à luz de 

considerações específicas dos regimes democráticos contemporâneos, 

cujas estruturas complexas, embora não exclusivamente focadas no 

presente, não favorecem a promoção de elementos normativos de longo-

prazo, sobretudo quando o longo-prazo não inclua os interesses de 

qualquer pessoa viva participante no jogo democrático. Perante estas 

dificuldades, proponho apresentar uma reflexão sumária acerca de 

eventuais alternativas de solução. Primeiro, tentarei expor o estado da 

arte acerca dos debates da justiça intergeracional quanto ao futuro 

distante. Em segundo lugar, identificarei as insuficiências das estratégias 

de atribuição de valor moral às gerações do futuro. Em terceiro lugar, 

tentarei explorar vias de promoção do longo-prazo dentro de 

mecanismos já existentes nas democracias liberais, mormente através de 

uma releitura do princípio da representação política (e da “prestação 

de contas”) que abarque o estatuto especial dos jovens e das crianças.

André Santos Campos é investigador auxiliar na Faculdade de Ciências Sociais e 

Humanas da Universidade Nova de Lisboa. A sua investigação principal concentra-se 

em temas localizados na intersecção de áreas como a Filosofia Política, a Ética, a 

Filosofia do Direito e a História da Filosofia, mormente em conceitos como os de 

soberania, direitos humanos, representação, direito natural e justiça. Os seus trabalhos 

mais recentes em torno da problemática da justiça intergeracional valeram-lhe o 

prémio de ensaio filosófico da Sociedade Portuguesa de Filosofia (2013) e o “Brian 

Barry Prize in Political Science” (2019) da British Academy.
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Luís Lobo Xavier, Coord.  Programa 
Justiça Intergeracional, Fundação Calouste Gulbenkian 

Desafios das Futuras Gerações

As decisões que tomamos hoje têm impacto no mundo que vamos deixar 

aos nossos filhos e aos nossos netos. Neste sentido, a justiça 



Intergeracional é importante para garantir que as gerações atuais 

assumem as suas responsabilidades para com as gerações seguintes, que 

não podem ser deixadas de fora do debate, uma vez que terão de lidar 

com as consequências profundas das decisões e das políticas atuais. A 

Fundação Calouste Gulbenkian lançou em 2018 uma iniciativa com 

objetivo de trazer o tema da justiça Intergeracional para a discussão 

pública e para a agenda política, tendo identificado uma série de 

desafios que as gerações mais jovens enfrentam nas áreas das finanças 

públicas, habitação, mercado de trabalho e ambiente. Os estudos 

concluem que as novas gerações em Portugal, apesar de serem as mais 

qualificadas de sempre, não conseguem melhores salários nem 

segurança no emprego, têm enormes dificuldades no acesso à habitação 

própria, estão ameaçadas por aumentos de impostos no futuro ou por 

redução de pensões e benefícios, e terão desafios exigentes para 

conseguir cumprir as metas ambientais.

Luís Lobo Xavier é casado, pai de 3 filhos, e atualmente diretor do Serviço de 

Planeamento e Estratégia e Coordenador da iniciativa Justiça Intergeracional da 

Fundação Calouste Gulbenkian. Licenciado em Economia e em Direito pela 

Universidade Nova de Lisboa, trabalhou no planeamento energético da EDP antes de 

ingressar na Fundação, em 2014, onde integrou o Gabinete do Presidente e 

posteriormente foi corresponsável pela conceção do Programa Gulbenkian 

Sustentabilidade, tendo sido seu diretor entre 2018 e 2019. Foi também diretor e 

organizador de vários projetos de voluntariado.
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Painel de debate

MIGUEL COSTA MATOS, Deputado 

Miguel de Oliveira Pires da Costa Matos nasceu a 29 de maio de 1994. Licenciado em 

Filosofia, Política e Economia pela Universidade de Warwick e mestre em Economia 

pela Universidade Nova de Lisboa, é economista.

Deputado eleito à Assembleia da República na XIV e XV legislaturas pelo círculo de 

Lisboa, é Vice-Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Integra como 

efetivo as comissões de Orçamento e Finanças e de Cultura, Comunicação, Juventude e 

Desporto e é suplente na Comissão de Ambiente e Energia. Participou em várias 



iniciativas legislativas, designadamente na elaboração da Lei de Bases do Clima, na 

criação do direito ao esquecimento e na regulamentação das comissões bancárias.

Foi adjunto económico no gabinete do Primeiro-Ministro entre 2017 e 2019 e colaborou 

na elaboração dos programas eleitorais do PS às eleições legislativas de 2019 e 2022.

Atualmente, é autarca na Assembleia Municipal de Cascais.

É Secretário-Geral da Juventude Socialista.

ANA CATARINA NEVES, Centro de Ética, Política e Sociedade da Univ. do Minho

Catarina Neves é investigadora de doutoramento em filosofia política no Centro de 

Ética, Política e Sociedade da Universidade do Minho, com bolsa FCT – Fundação para 

a Ciência e Tecnologia (referência SFRH/BD/144495/2019), com uma tese intitulada 

“Justifying an Unconditional Basic Income: reciprocity, productive justice and the impact 

of UBI in the labor market”. É também Assistente Convidada na Nova School of Business 

and Economics em Lisboa. É coautora dum livro sobre experiências de rendimento básico 

Basic Income Experiments. A Critical Examination of Their Goals, Contexts, and Methods 

(2022) publicado pela Palgrave Macmillan.

JOSÉ MARIA PIMENTEL, Podcast @45graus

José Maria Pimentel é autor e anfitrião do podcast «45 Graus», e autor do livro 

«Política a 45 Graus», uma obra que parte de algumas das conversas mais marcantes 

do podcast para uma reflexão sobre as diferenças ideológicas de sempre e os novos 

desafios do populismo e da polarização. Participa também no podcast de comentário 

político «Trinta por uma linha». É economista de formação, com mestrado em Economia 

Internacional e Finanças pela Universidade de Tilburg, Holanda e um MBA («Lisbon 

MBA») pela Católica Lisbon e Nova SBE. Tem carreira profissional no sector financeiro e 

atividade docente no ISCTE-IUL (anteriormente, também na Nova SBE).



Licenciado em Economia e Doutor em Sociologia, foi professor visitante em 

universidades europeias e ibero-americanas, tendo sido Vice-Presidente do Youth 

Directorate of the Council of Europe. Recebeu o Prémio Gulbenkian de Ciências Sociais 

(2003) e é Doutor Honoris Causa pela Universidade de Manizales, Colômbia (2018). 

Dirigiu projetos internacionais em vários domínios das Ciências Sociais, tendo publicado 

em revistas internacionais de referência. Entre os seus livros sobre juventude destacam-

se: Culturas Juvenis (Lisboa);  Consciência Histórica e Identidade (Oeiras); Ganchos, 

Tachos e Biscates (Porto) [tradução em Espanhol:  Chollos, Chapuzas, Changas 

(Barcelona)]; Sexualidade e Afectos Juvenis (Lisboa) e Jóvenes y Creatividad (Barcelona).
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[17,30H] Conferência Final e Encerramento  

José Machado Pais, ICS-ULisboa 

O world if e a reinvenção do futuro 

The world if, representação do mundo contemporâneo consagrada pela 

revista The Economist, apela à relevância das contingências no 

questionamento do futuro. Em tempos de crise fustigados por uma crise 

do tempo, as heterocronias são uma marca das turbulências que pautam 

os ritmos de vida. Por isso retomo as propostas metodológicas da 

ritmanálise para problematizar as trajetórias de jovens e os horizontes 

de futuro. A partir de alguns estudos de caso, debaterei a hipótese de 

uma reinvenção do futuro protagonizada por jovens que aparecem na 

vanguarda de novas configurações subjetivas que contemplam a 

conectividade, o cosmopolitismo e o agir de obliquidade. Em aberto a 

possibilidade de estarmos perante uma "entelequia de geração", como 

lhe chamava Karl Mannheim, uma geração em mudança capaz de 

antecipar novos rumos societais.
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