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Apresentação 

O impacto social e político dos fluxos migratórios recentes é incontestável. Eles 

induzem a necessidade de formas de coexistência mais integradoras; introduzem novas 

discussões na esfera pública; forçam a clarificação de facções, instigando antigos 

receios nacionalistas ao lado de renovadas expectativas ecuménicas; levam a um 

exercício jurídico peculiar; põem à prova a resiliência das democracias vigentes e a 

consistência dos valores nos quais se supõem assentes; suscitam um questionamento 

de fundo sobre o sentido da modernidade, nomeadamente, do seu compromisso com a 

laicidade tolerante, a universalidade dos direitos humanos e a progressiva superação 

da lógica fronteiriça dos Estados-nação, a favor de configurações mais cosmopolitas. A 
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seu propósito avolumam-se, assim, questões sociais, éticas, políticas, económicas e 

culturais cada vez mais complexas. 

É por uma tal capacidade interpeladora, aliada à sua óbvia atualidade, requerendo não 

só o pragmatismo de soluções efetivas, mas, igualmente, o aprofundamento reflexivo, 

sistemático e crítico, dos conceitos, das posições, dos valores, dos modelos, que nos 

propomos pensar as migrações, privilegiando o que nelas constitui um conjunto de 

desafios teóricos, oriundos de diferentes áreas do saber, para o debate fundamental 

sobre o que somos, o que fomos e o que queremos ser.    

The social and political impact of recent migration flows is unquestionable. They call 

for more integrative forms of coexistence; they introduce new discussions in the public 

sphere; they force factional clarification, stirring up old nationalistic fears alongside 

renewed ecumenical expectations; they lead to a peculiar legal exercise; they 

challenge the resilience of democracies and the consistency of the values on which 

they are assumed to be firmly based; they test the meaning of Modernity, in particular, 

its commitment to tolerant secularism, the universality of human rights, and the 

progressive surpassing of the frontier rationale of nation-states in favor of more 

cosmopolitan configurations. They are, thus, at the root of social, ethical, political, 

economic and cultural issues that are becoming increasingly more complex. 

This matter, undoubtedly at the forefront of today’s most pressing concerns, requires 

not only pragmatic solutions, but also profound, systematic and critical reflection on 

concepts, positions, values, and models.  We intend therefore to focus on migrations, 

discussing a set of theoretical challenges taken from different fields of knowledge, and 

to foster the fundamental debate on what we are, what we were, and what we want 

to be. 

Principais tópicos 

• Cosmopolitismos

• Ética, educação e cidadania

• Exclusão, Alteridade e hospitalidade

• Fronteira, território e lugares da extraterritorialidade

• Globalização e os desafios das novas práticas democráticas

• Laicidade e religiosidade 
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• Migrações e Direitos humanos

• Novas condições urbanas

• Novos nomadismos, multiculturalidade e interculturalidade

• Reconfigurações do Espaço público

Main topics 

• Cosmopolitanisms

• Ethics, education and citizenship

• Exclusion, alterity and hospitality

• Frontiers, territory and places of extraterritoriality

• Globalization and the challenges of new democratic practices

• Secularism and religion

• Migrations and Human rights

• New nomadisms, multiculturalism and interculturalism

• New urban conditions

• Reconfigurations of public space

Keynote speakers (confirmados) 

Benjamin Boudou – Max Planck Institute for the Study of Religious and Ethnic Diversity - 

Göttingen 

Vicente Domingo García Marzá - Universidad Jaume I – Castellón 

Elsa Lechner – CES- Universidade de Coimbra 

Local/Place 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade NOVA de Lisboa 

Avenida de Berna, 26 C – Lisboa 

Propostas de Comunicação – Título e resumo em português e inglês (máximo de 10 

linhas) a enviar para lm.bernardo@fcsh.unl.pt,  até 3/4/2017 
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