
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 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.  
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9h30  |  ABERTURA E BOAS-VINDAS 
Sala Multiusos 3 

Francisco Caramelo, Diretor da Faculdade de Ciência Sociais e Humanas da Universidade 
NOVA de Lisboa 

João Luís Lisboa, Subdiretor do CHAM / Faculdade de Ciência Sociais e Humanas da 
Universidade NOVA de Lisboa 

Paula Cristina Pereira, organização da Conferência 

Luís Manuel A.V. Bernardo, organização da Conferência 

 
10h00 – 10h45  |  SESSÃO PLENÁRIA 
Sala Multiusos 3 

Moderador – Luís Manuel A. V. Bernardo 

Benjamin Boudou (Max Planck Institute for the Study of Religious and Ethnic Diversity) 

• Immigration, justice and beneficence: a case for hospitality as a political virtue 
 
11h00 – 12h30  |  SESSÃO PARALELA 1 
Sala T9 

Moderador - João Luís Lisboa 

Luís Andrade (CHAM/FCSH) 

• O progresso moral e as suas vicissitudes. Algumas notas gerais 

Paula Cristina Pereira (IF/UP) 

• O espaço do outro e o direito à cidade 

Luís Manuel A. V. Bernardo (CHAM/FCSH) 

• Breves considerações sobre a diferenciação cultural  

Maria João Couto (IF/UP)  

• Migrações humanas: o momento ético das decisões políticas 

Joaquim Escola (UTAD/IF/UP) 

• Existência, viagem e encontro no pensamento de Gabriel Marcel 
 
11h00 – 12h30  |  SESSÃO PARALELA 2 
Sala T12 

Moderador - Fernando Evangelista Bastos 

António Horta Fernandes (CHAM/FCSH) 

• A Secularização Política: uma quarta via 

Carlos Almeida Pereira (IF/UP) 

• Apoio estrutural e financeiro da Comissão Europeia à investigação em «migrações»: uma 
perspetiva institucional  

5 DE MAIO 2017 (SEXTA-FEIRA) Pedro Sousa (IPRI/FCSH) 

• Diaspora and the origin country: Portuguese communities abroad as a goal in Portuguese 
foreign policy 

Patrícia Fernandes (CEHUM/UM) e Raissa Wihby (USP/Consejo Superior de Investigationes 
Cientificas)  

• Entre o direito ao livre movimento e as reivindicações democráticas: análise sobre alguns 
dos desafios do trânsito sem fronteiras  

António Mabota (Universidade Pedagógica Moçambique) 

• Em busca de inspiração teórica para novas práticas democráticas 

14h30 – 15h15  |  SESSÃO PLENÁRIA 
Sala Multiusos 3 

Moderadora – Paula Cristina Pereira 

Domingo García-Marzá (Universitat Jaume I - Castellón) 

• Democracia de doble vía: el poder de la sociedad civil 
 
15h30 – 17h00h |  SESSÃO PARALELA 3 
Sala T9 

Moderadora - Leonor Santa Bárbara 

Manuel João de Matos (FCSH) 

• Democracia e multiculturalismo 

Gonçalo Marcelo (CECH/UC) 

• Hospitalidade, Fronteira, Exclusão: notas sobre a migração como problema transnacional 

Fernando Evangelista Bastos (IF/UP) 

• Migrantes: o termo concordante com a condição universal de se estar no mundo, mas… 

André Santos Campos (IFILNOVA/FCSH) 

• As migrações como desafio à representação política 
 
15h30 – 17h00  |  SESSÃO PARALELA 4 
Sala T12 

Moderador – Joaquim Escola 

Maria de Lourdes Ganho (CEFI/UCP) 

• O “Comércio das Consciências” em Jean Nabert. Reciprocidade e Secessão 

Maria José Figueiroa Rêgo (IF/UP) 

• Apátridas e transnacionais – a falência dos Estados-nação 

Maria Assumpta Coimbra (IF/UP) 

• A era digital e os novos nomadismos como formas de migração  

Graça Silva (IF/UP) 

• Ética, educação e cidadania – da utopia à heterotopia 

ALMOÇO 



10h30 – 12h30  |  SESSÃO PARALELA 7 
Sala T10 

Moderador – Gonçalo Marcelo 

José Resende (CICS.NOVA) 

• Entre a Escola e o Bairro: estranheza, estranhamento e hospitalidade 

Julia Urabayen (Universidade de Navarra) e Jorge Léon Casero (Universidade de San Jorge) 

• Un análisis de las governanzas participativas no-neoliberales en América Latina: Dispersión 
y sociedades en movimento según Raúl Zibechi 

Bruno Dionísio (CICS.NOVA) 

• Das figuras do inóspito e do estranho: pensar a hospitalidade na arena escolar 

Bruno Monteiro et al. (IS/UP) 

• Mudanças estruturais, migrações e vidas de trabalho: os trabalhadores portugueses da 
construção civil através da Europa no século XXI 

Ubirajara Santiago de Carvalho Pinto (CICS.NOVA) e Alberto Carlos Paula de Souza (Instituto 
Federal Fluminense) 

• A ação coletiva, o fanzine e os deslocamentos migratórios - em busca de novos imperativos 
éticos, estéticos e políticos na escola contemporânea 

 
10h30 – 12h30  |  SESSÃO PARALELA 8 
Sala T12 

Moderador – Luís Umbelino 

João Maria André (IEF/UC) 

• Identidades, vulnerabilidade e imigração 

David Alvarez García (CEHUM/UM) 

• Global cities, cosmopolitan residents and migration flows 

Ana Carina Vilares (IF/UP) 

• Hannah Arendt e a ideia de pluralidade humana. Em torno da condição ético-política dos 
refugiados 

Alfredo dos Santos Soares (CEDIS/NOVA) 

• Uma agenda global de governabilidade das migrações forçadas  

José Luís Gonçalves (IF/UP) 

• Proteção dos migrantes à luz dos direitos humanos: das insuficiências políticas e jurídicas 
do Estado-nação ao relativismo antropológico da Religião 

 
12h45 - 13h15  |  SESSÃO PLENÁRIA 
Auditório 2 

Davoud Ghorbanzadeh - Testemunho 
 
13h15  |  ENCERRAMENTO 
Auditório 2 

17h15 – 18h45 – SESSÃO PARALELA 5 
Sala T9 

Moderadora – Maria José Figueiroa Rêgo 

Leonor Santa-Bárbara (CHAM/FCSH) 

• Hospitalidade, recepção e recusa 

Simon Edwards (Center for Inter-American Studies/University of Graz) 

• Class, Liberalism and Migration: Reflections from the Nineteenth Century British State 

Rosa Duarte (CHAM/FCSH) 

• As fronteiras no discurso de ingresso na Academia Real Espanhola de José Luis Sampedro 

Hilarino Rodrigues da Luz (CHAM/FCSH) 

• A fronteira em Ruy Duarte de Carvalho 
 
17h15 – 18h45 – SESSÃO PARALELA 6 
Sala T12 

Moderador – Luís Crespo de Andrade 

Luís Umbelino (CECH/UC) 

• Estrangeiro/refugiado: elementos para uma fenomenologia da mutualidade 

Miguel Vieira (CHAM/FCSH) 

• Uma humanidade singular: a possibilidade extrema da antropologia 

João Pereira de Matos (CHAM/FCSH) 

• Ética decisória e capitalismo global 

Dirk Schmidt (IF/UP) 

• Migrações: «ética da convicção» versus «ética da responsabilidade» 

Ana Paula Rosendo (CHAM/FCSH) 

• Migração e desconstrução das diferenças: leituras a partir da fenomenologia material de 
Michel Henry 

 

9h30 – 10h15  |  SESSÃO PLENÁRIA 
Auditório 2 

Moderadora – Maria João Couto 

Elsa Lechner (CES/UC) 

• Biographical research with migrants: experiential knowledge, narratives and subject 

positions 

 

6 DE MAIO 2017 (SÁBADO) 


